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Ao nascimento da mecanização e da indústria moderna [...] 
seguiu-se um violento abalo, como uma avalanche, em intensidade 

e extensão. Todos os limites da moral e da natureza, de idade e sexo, 
de dia e noite foram rompidos. O capital celebrou suas orgias. 

(Karl Marx)
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PREFÁCIO

 Recebi com muita alegria o convite para prefaciar este livro 
que resulta de um expressivo e rigoroso trabalho de um dos grupos de 
pesquisa mais qualificados para tratar das temáticas aqui abordadas.

 Reporto-me ao Núcleo de Pesquisa em Políticas e Economia 
Social, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (NEPES) 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 
que, em atividades desde 1998, coordenado pelos professores Dr. Car-
los Nelson dos Reis e Dra. Berenice Rojas Couto e hoje sob a coorde-
nação da Prof.ª Dr.ª Jane Prates, vem se dedicando ao adensamento de 
estudos sobre as profundas transformações societárias que nos inter-
pelam a partir de diferentes níveis e dimensões da realidade, exigin-
do respostas e equacionamentos que só o conhecimento solidamente 
construído, através da mediação da pesquisa, pode nos oferecer.

 Devidamente ancorada na contribuição das obras marxianas 
e marxistas e no método materialista, dialético e histórico, o NEPES 
vem oferecendo uma formação consistente, fundamentada em refle-
xões densas, interdisciplinares que possam efetivamente contribuir 
para a explicitação da estrutura e da dinâmica dos fenômenos estuda-
dos.

 Composto por três grupos de pesquisa vinculados ao Progra-
ma de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RS e ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o 
NEPES vem formando pesquisadores, profissionais e docentes alta-
mente qualificados, além de intercambiar experiências de cunho teó-
rico, assessorias e consultorias interinstitucionais de grande porte, em 
redes nacionais e internacionais.

 Nessa perspectiva das ações cooperativas do NEPES cabe 
destacar também o Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD), 
apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), com vistas ao intercâmbio de conhecimentos e 
à qualificação de equipes locais, como é o caso do PROCAD com a 
Universidade Federal do Amazonas e com a Universidade Federal do 
Pará, ambas com produções relevantes na presente obra.

 Assim, munido das “armas da crítica”, de que falava Marx na 
Crítica da filosofia do direito de Hegel (2005, p. 151), o NEPES foi ex-
pandindo fronteiras e tem hoje uma inserção internacional, conforme 
veremos no conjunto de artigos que integram a presente obra.
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 Seus organizadores, fiéis ao legado marxiano e à tradição 
marxista, especialmente no que se refere ao método, souberam con-
ceber uma fina tessitura investigativa, onde os núcleos temáticos que 
compõem cada uma das seções se articulam de modo tão intrínseco e 
dialogam tão intensamente com a realidade que o que vamos encon-
trar é um verdadeiro estado das artes das questões contundentes de 
natureza política, social, econômica, ética e ecológica que impregnam 
a conjuntura contemporânea e que põem em risco a própria vida hu-
mana.

 As chaves analíticas que são postas em cena no conjunto dos 
artigos passam a constituir-se em importantes instrumentos para 
agregarmos ao nosso arsenal teórico-metodológico marxista, possi-
bilitando, assim como nos diz Marx (idem, ibidem), “que a teoria 
possa ir se apropriando das massas, convertendo-se também em po-
der material”.

 Sem temer o momento regressivo e obscurantista que vive-
mos, onde todos os espaços de criação de cultura são interditados, 
onde a universidade parece ter se convertido em um inimigo a ser 
combatido por este governo ultraneoliberal, de direita, os organiza-
dores e autores deste livro direcionam eticamente suas produções ao 
desvendamento crítico das profundas transformações societárias que 
caracterizam o cenário contemporâneo, produzindo impactos signi-
ficativos sobre o modo de ser, de viver, de reproduzir-se da classe 
trabalhadora, fortemente impactada pela hegemonia financeira e pela 
implantação de políticas neoliberais.

 Na verdade, vivemos um momento de intensa crise societá-
ria. A financeirização do capital, desvinculando-o da relação de tra-
balho, vem produzindo impactos substantivos sobre a classe traba-
lhadora, abalando seus próprios referenciais identitários. 

A expansão do pensamento conservador, favorecido pelo ide-
ário neoliberal, que se contrapõe à consolidação dos princípios de-
mocráticos estende-se por toda a sociedade, determinando a perda de 
padrões éticos e o descaso com a vida humana. Sua face moralizante 
é cada vez mais perversa, alimentando preconceitos, discriminações 
e atitudes racistas, homofóbicas e xenofóbicas.

 Nesse sentido não se constitui exagero afirmar que vivemos 
um declínio do processo civilizatório, uma era agudamente destrutiva 
do capital que parece não ter limites em expandir-se na completa 
destruição dos direitos do trabalho em escala global.
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 É importante ressaltar que os pesquisadores que integram o 
NEPES procedem de diferentes áreas de conhecimento e de diferentes 
contextos geográficos, o que garante não só um caráter multidiscipli-
nar no tratamento dos temas, mas especialmente uma concretude das 
análises das determinações políticas, sociais, econômicas, históricas, 
culturais que integram cada um dos fenômenos estudados.

 Concebido na perspectiva dialética e alimentado também pe-
las lutas sociais mais amplas da sociedade, o legado do NEPES neste 
livro é efetivamente um produto social, uma expressão pura de sua 
“consciência de agir como ser social”, como ressalta Marx no excerto 
que segue: 

mesmo quando desenvolvo uma atividade científica, uma atividade 
que raramente posso levar a cabo em direta associação com ou-
tros, sou social, porque é enquanto homem que realizo tal ativida-
de. Não só o material de minha atividade, como também a própria 
linguagem que o pensador emprega, me foi dada como produto 
social. A minha própria existência é atividade social.
Por conseguinte, o que eu produzo é para a sociedade que produzo 
e com a consciência de agir como ser social. (MARX, 1993, p. 195)

 Numa arquitetura interna muito bem concebida, os artigos 
que constituem a presente obra jamais comparecem como somatórias 
ou justaposições. Muito fiel ao método marxiano, são conexões que se 
estabelecem e que vão construindo novas cadeias de mediações.

 Desvendando o verdadeiro “claro/escuro, de verdade/enga-
no, que perdura na sociabilidade do capital” (KOSIK, 1995, p. 43), 
produzindo ocultamentos de toda ordem, que só interessam aos do-
nos do capital que, na sua voracidade de expandir-se em escala global, 
não têm limites em destruir direitos.

 As repercussões deste momento são tão intensas e profundas 
que repercutem nas mais diferentes esferas da vida social, bem como 
na nossa própria subjetividade, rompendo laços de sociabilidade, ins-
tabilizando vínculos e estimulando processos de individualismo exa-
cerbado, perdendo-se assim “a riqueza da subjetividade humana que 
se efetiva historicamente na práxis coletiva da humanidade”. (KOSIK, 
1989, p. 31)

 Tais temáticas são amplamente contempladas no conjunto de 
artigos que integram a presente obra que vem a público, portanto, em 
momento muito oportuno, constituindo-se em um aporte de funda-
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mental importância, seja para subsidiar uma leitura crítica dos desa-
fios do tempo presente, seja para evidenciar a natureza imprescindível 
da teoria marxiana para uma análise efetivamente crítica dos tempos 
tão adversos em que vivemos.

 Cabe ressaltar a originalidade da presente obra, que articu-
la tanto construções de nível teórico como experiências concretas de 
trabalho, convidando o leitor a se apropriar do rico conteúdo ofereci-
do em cada um dos artigos, bem como de diferentes metodologias de 
análise da realidade e de construção do conhecimento. 

 Trata-se, sem dúvida, de leitura indispensável para pesqui-
sadores, docentes e estudantes da área de Serviço Social, áreas huma-
no-sociais e todos aqueles que queiram entender o Brasil contempo-
râneo, posicionando-se criticamente na luta contra as desigualdades 
sociais e na defesa dos direitos humanos, por uma nova ordem socie-
tária.

primavera 2021
       

                                                         Dra. Maria Lúcia Martinelli
Professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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APRESENTAÇÃO

É da conformação do capitalismo a produção de crises cíclicas, 
resultado das refrações sistemáticas e inevitáveis do aprofundamento 
das contradições entre o desenvolvimento das forças produtivas, as re-
lações de produção e o processo de distribuição capitalistas, já afirma-
va Marx (2011) em Grundrisse. Do mesmo modo, a questão social é 
inerente às relações sociais capitalistas e suas refrações expressam, por 
um lado, as desigualdades necessariamente produzidas por esse modo 
de produção, mas, no contraponto, as resistências empreendidas pelos 
sujeitos para enfrentá-las. Essas relações não podem ser decifradas sem 
que se considere o modo como o trabalho se configura e se situa na dis-
puta “entre projetos societários, informados por distintos interesses de 
classe, acerca de concepções e propostas para a condução das políticas 
econômicas e sociais” (IAMAMOTO, 2001, p. 10)

No contexto de dependência, que caracteriza os países latino-
-americanos, essa contradição se expressa no plano universal e par-
ticular, seja na superexploração do trabalho, ou na histórica confor-
mação desses povos pela via do colonialismo, escravismo e ditaduras, 
nas profundas desigualdades e na concentração de riquezas, além da 
interdição do acesso aos bens socialmente produzidos para a grande 
maioria da população. 

No caso brasileiro, em particular, a Emenda Constitucional 95, 
promulgada no fim de 2016, como medida de austeridade, impôs ao 
país o congelamento de gastos públicos por um período de 20 anos, 
com impacto significativo em áreas estruturantes, como educação, saú-
de e proteção social, o que, durante uma crise sanitária da proporção 
da Covid-19, agrava as condições dos segmentos mais vulneráveis da 
população, cujos impactos se fazem ainda mais contundentes. 

Desde o limiar deste século XXI que a sociedade mundial tem 
apresentado vigorosas e céleres transformações tanto de caráter polí-
tico, econômico e social. No tocante às econômicas e sociais, o vetor 
impulsionador, sem dúvida alguma, é formatado no bojo da 5ª onda 
científica e tecnológica: inteligência artificial, internet das coisas, 5G, 
aplicativos para diferentes produções e prestações de serviços. Contu-
do, o Brasil como uma economia periférica e, portanto, forjada num 
capitalismo dependente – onde há séculos as relações comerciais com 
o resto do mundo se dão por meio de produtos primários – se situa 
muito distante destas transformações, mas, no entanto, recebe seus im-
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pactos, o que aprofunda ainda mais seus graus de desigualdades sociais 
e regionais. Enfrentar, portanto, o desafio de aprofundar debates acer-
ca das evoluções contemporâneas, sem perder de vista as contradições 
que lhe são inerentes, num modo de produção que concentra riquezas 
e conhecimentos e socializa o ônus desse processo apartando e inter-
ditando a grande maioria da população trabalhadora, é fundamental. 

Em tempos tão adversos, de ampliação das desigualdades, de 
negação da ciência e dos referenciais críticos que se pautam por aná-
lises que reconhecem a necessidade de contemplar múltiplas deter-
minações para explicar os fenômenos sociais, é essencial a pesquisa, a 
produção e a socialização do conhecimento como estratégias de resis-
tência. As análises compromissadas, éticas e densas, pautadas em da-
dos da realidade concreta, que interconectados e interpretados à luz de 
teorias explicativas produzem conhecimento para subsidiar propostas 
e orientar a intervenção, numa perspectiva transformadora são, sem 
dúvida, importantes formas de resistência. Nessa direção, a contribui-
ção das obras marxianas e marxistas e do método materialista, dialético 
e histórico é inegável. No âmbito da universidade, tem sido um desafio 
permanente propiciar uma formação consistente, fundamentada em 
reflexões densas e na colaboração entre os diversos níveis da formação, 
graduada e pós-graduada, e entre múltiplas áreas, para que as proble-
matizações sobre o tempo presente não se restrinjam à superficialida-
de e possam contribuir de modo efetivo com a sociedade. Entende-se 
que, para tanto, a explicitação da estrutura e da dinâmica dos fenô-
menos estudados precisam ser contempladas de modo contextualizado 
e desvendadas as contradições e transições que as conformam. Entre 
as diversas estratégias para atingir esse objetivo, os Grupos e Núcleos 
de pesquisa têm se conformado em espaços, por excelência, para ma-
terializar a articulação entre graduação e pós-graduação, as interfaces 
interdisciplinares, a aproximação a processos de internacionalização e 
intercâmbios culturais, através de pesquisas e parcerias.  

O Núcleo de Pesquisas em Políticas e Economia Social – NE-
PES, que articula a presente produção, é composto por três Grupos de 
Pesquisa vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
(PPGSS) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), todos certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq): Grupo de Pesquisa em Teoria 
Marxiana, Ensino e Políticas Públicas – GTEMPP, Grupo de Pesquisa 
em Economia e Bem-Estar Social – GPEBES e Grupo de Pesquisa em 
Habitação de Interesse Social e Sustentabilidade – SUSTENFAU.   
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Desde a sua constituição, em 1998, o NEPES teve caráter inter-
disciplinar, articulando Serviço Social e Economia, mais recentemente 
articula também a área de Arquitetura e Urbanismo. São muitos os 
estudos e pesquisas realizados pelo Núcleo nesses 23 anos de existên-
cia, que incluem desde estudos pontuais de cunho teórico, assessorias 
e consultorias interinstitucionais, a estudos de grande porte, em redes 
nacionais e internacionais.

 A riqueza dessas interfaces está espelhada não só em relatórios 
de pesquisa e outros produtos técnicos e bibliográficos, mas também e, 
especialmente, na formação de muitos bolsistas de iniciação científica, 
mestres, doutores e pós-doutores que passaram pelo Núcleo e deixa-
ram suas marcas, tanto no que concerne a contribuições valorosas para 
a produção de conhecimentos, como para o estabelecimento de sólidos 
vínculos e afetos. 

Atualmente (2021), o Núcleo conta com a participação sistemá-
tica de 33 integrantes, além dos 3 professores líderes de grupos de pes-
quisa, 3 Pós-doutorandos PNPD e 1 Pós-doutoranda Procad, 14 dou-
torandos, 5 mestrandos e 6 bolsistas de Iniciação Científica de áreas 
diversas, com predominância do Serviço Social, que têm nesse espaço 
o estímulo para as trocas interdisciplinares, o adensamento de debates, 
a criação do hábito científico e de produções coletivas. 

Fruto desses processos, muitas produções relevantes foram rea-
lizadas, cujo impacto social tem sido expressivo. Muitos dos egressos 
do NEPES hoje são professores em universidades públicas e privadas, 
nos mais diversos estados do Brasil, alguns são gestores em universi-
dades, participam da gestão de entidades representativas da categoria 
e estão inseridos no âmbito das políticas públicas, em especial as que 
compõem a Seguridade Social. Essa importante inserção associada aos 
vínculos sólidos estabelecidos com o Núcleo fomenta novas parcerias 
e estudos interinstitucionais, além de uma participação, mesmo que 
eventual, dos egressos do NEPES em suas reuniões sistemáticas de pes-
quisa, nas quartas-feiras à tarde. 

Em tempos de pandemia, o Núcleo realizou muitas lives e deba-
tes, lançamentos de livros, seminários e oficinas, reuniões internúcleos 
e especialmente se configurou em espaço de acolhimento e apoio para 
seus integrantes no enfrentamento do conjunto de perdas, ansiedades 
e medos provocados pela pandemia da Covid-19. 

 A obra que ora apresentamos é também fruto desse rico proces-
so, ela articula parceiros locais, nacionais e internacionais do NEPES, 
com os alunos e professores que o integram na atualidade. Não foi pos-
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sível, devido à sua longa caminhada, de mais de 20 anos, contemplar 
a presença de todos no conjunto de artigos publicados, embora tenha-
mos feito um esforço de realizá-lo a partir de coautorias, articulando 
muitos sujeitos oriundos de lugares diversos. Os debates aqui socializa-
dos têm em comum o que caracteriza o NEPES: a articulação interdis-
ciplinar, a especial parceria entre Serviço Social e Economia, presente 
não só no Núcleo, mas em muitas de nossas pesquisas, a visão crítica 
acerca da realidade concreta e a fundamentação marxiana e marxista 
na base de suas produções. 

O livro está estruturado em quatro seções, sendo a Seção I in-
titulada Teoria Marxiana e Serviço Social. Composta por quatro ca-
pítulos, essa seção traz o contexto pandêmico, a política brasileira, a 
formação e o trabalho profissional em Serviço Social e a luta de classes 
problematizados à luz da teoria marxiana, a qual mantém sua atuali-
dade e sua capacidade de oferecer caminhos para a leitura universal da 
realidade, considerando o movimento histórico, as particularidades, a 
relação intrínseca entre teoria e prática.

O capítulo A contribuição da obra marxiana para a formação 
em Serviço Social e os desafios do tempo presente, de Jane Cruz Prates, 
Reinaldo Nobre Pontes e Charles Machado Hoepner, põe em discussão 
a contribuição e a atualidade da obra de Marx para iluminar a forma-
ção e, por conseguinte, o trabalho profissional do assistente social.

 Em Luta de classes, pandemia e resistência: reflexões à luz das 
ideias de Marx, Aldair Oliveira de Andrade e Roberta Ferreira Coelho 
de Andrade, tendo como fio condutor o referencial de análise marxia-
no, tecem uma consistente análise sobre luta de classes no contexto da 
crise sanitária provocada pela Covid-19 e têm como espaço geográfico 
de observação o Brasil. A provocação é acenar com possibilidades de 
ruptura com a atual condução política do País a partir de um movi-
mento de resistência e defesa da vida. 

 Thaísa Teixeira Closs, Tatiana Reidel e Laís Duarte Corrêa, no 
capítulo 25 anos das Diretrizes Curriculares da ABEPSS: desafios para 
uma formação crítica e dialética no Serviço Social, situam o processo de 
construção e a lógica do projeto de formação profissional em Serviço 
Social, dando relevo às Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996), que 
completam 25 anos em 2021 e que se fundamentam nas contribuições 
aportadas pela obra de Marx. Tal lógica dá centralidade à questão so-
cial e ao trabalho como categorias orientadoras de todo o processo for-
mativo, o qual deve ser crítico e dialético.
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 O capítulo A atualidade da teoria e do método marxiano para 
a análise política do Brasil, de autoria de Inez Rocha Zacarias, Roberto 
Robaina e Jane Cruz Prates, contextualiza a política brasileira, que, em 
pleno ano de 2021, em meio à grave crise sanitária ocasionada pela 
pandemia de Covid-19, é conduzida por interesses alheios aos da classe 
trabalhadora, gerando, com isso, desemprego, mortes, medo, coação 
por milícias, práticas de corrupção etc. As análises tomam por bases as 
contribuições de Marx e Badiou.

 A Seção II, denominada Economia Política, Estado e Mer-
cado, tem por fim detectar na perspectiva da economia política, num 
primeiro momento, as diferentes inter-relações entre o Estado e o mer-
cado, instituições que avançam em importância de atuação em diferen-
tes momentos da evolução do processo histórico do modo de produção 
capitalista. Para, num segundo, destacar a atenção para o Brasil, num 
primeiro plano ganha destaque a trajetória desenvolvimentista nacio-
nal, para num segundo plano analisar conjunturalmente a submissa 
relação entre economia brasileira e capitalismo mundial.

 O capítulo Caracterización actual de los estados latinoameri-
canos: más allá de la economía nacional y del estado-nación, de Claudio 
Lara Cortes e Consuelo Silva Flores, questiona os diversos enfoques 
teóricos que discutem a realidade do papel do Estado e o desenvol-
vimento do capital a partir das transformações ocorridas nos últimos 
decênios. Tem como espaço geográfico de observação os Estados la-
tino-americanos e tem suas lentes ajustadas para a economia política 
com foco no Estado e no mercado.

Olga Pérez Soto e Silvia Odriozola Guitart, em La economía po-
lítica y el socialismo, discutem economia política e socialismo, ambos 
entendidos como fundamentais para a real compreensão das práticas so-
ciais globais. Buscam esclarecer, no campo das ciências sociais, a impre-
cisão e as confusões quando se alternam economia política e socialismo, 
diferenciando o que se expressa teoricamente e o que é a realidade.

 No capítulo A senda do desenvolvimentismo brasileiro: estra-
tégias de catching up, Carlos Nelson dos Reis e Edemar Rotta situam o 
desenvolvimentismo brasileiro em sua versão clássica, com foco nas 
bases que o fundaram no século XX. Num segundo momento, apro-
ximam a retomada do desenvolvimentismo no cenário brasileiro das 
primeiras décadas do século XXI, procurando identificar as feições que 
assume diante dos diferentes “jogos de força” que se estabelecem na 
dinâmica das relações sociais.
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 Em Brasil:  um país à deriva, Rosa Maria Marques e Paulo Na-
katani desenvolvem uma consistente e atual análise sobre a conjuntura 
política, econômica e social brasileira das últimas décadas. Discutem 
o suporte teórico neoliberal utilizado para a formulação das reformas 
realizadas pelo governo brasileiro. Por último, destacam que o proces-
so de superação da condição dependente e subordinada do Brasil vai 
exigir muito tempo e esforço.

 A Seção III, Políticas Públicas, processos sociais e resistên-
cias, põe no centro do debate a gestão e o planejamento das políticas 
públicas, os ataques ao sistema de proteção no Brasil, com destaque à 
política de assistência social, bem como problematiza a saúde do traba-
lhador em meio à pandemia. A seção traz ainda a comunicação e a arte 
como mecanismos possíveis de luta e resistência.

 O capítulo Gestão e planejamento numa perspectiva crítica: 
particularidades no trabalho do assistente social, de Marinez Gil No-
gueira Cunha, Erica Bomfim Bordin e Lisiane Besutti, traz uma con-
tribuição interessante no sentido de se contrapor à visão tecnocrática 
de planejamento e fazer uma defesa do planejamento enquanto ins-
trumento importante de escuta, participação social e resposta às reais 
necessidades da população usuária, razão pela qual acentuam sua rele-
vância no trabalho profissional do assistente social numa perspectiva 
crítica.

Tiago Martinelli e Berenice Rojas Couto, em O desmonte do sis-
tema protetivo brasileiro: a assistência social em xeque, propõem uma 
análise crítica a respeito do desmonte do sistema protetivo brasileiro. 
Para tanto, desenvolvem o percurso histórico dos movimentos que 
perfazem o desmonte iniciado em 2016 com ênfase ao arcabouço teó-
rico que fundamentou a política econômica nacional no encaminha-
mento das ditas reformas.

 No capítulo Comunicação e arte: processos emancipatórios 
possíveis, Franciele Machado dos Santos, Jéssica Degrandi Soares e 
Thiana Orth conduzem importante reflexão sobre a inter-relação entre 
a comunicação e a arte. Para tanto, partem da compreensão de que 
as relações provenientes dos processos comunicacionais devem ser 
consideradas não como atividades isoladas, mas sim constitutivas de 
realidades históricas relacionadas às estruturas de poder e ao modo de 
produção vigente.

Em A saúde do trabalhador no contexto da pandemia da Co-
vid-19: notas para o debate, Hamida Assunção Pinheiro, Vera Lúcia 
Batista Gomes e Andréa Fão Carloto discutem a saúde do trabalhador 
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no cenário de crise sanitária, econômica, política e social acirrada pela 
pandemia de Covid-19, momento em que também situam o trabalho 
dos/as assistentes sociais nesse contexto pandêmico. 

A Seção IV, designada Trabalho, alienação e precarização, dis-
cute as alterações contemporâneas no mundo do trabalho, o direito ao 
trabalho como um direito humano fundamental, o processo de preca-
rização das condições e relações de trabalho, a desproteção ao trabalho, 
a alienação e o genocídio à classe trabalhadora no contexto da pande-
mia de Covid-19.

 O capítulo Considerações sobre o trabalho, o desemprego e a 
precarização da vida da classe trabalhadora no capitalismo de platafor-
mas, de Amanda Cabral Dias, Claudiomiro Ramos Moreira e Rodrigo 
dos Santos Nunes, evidencia como o trabalho – meio de realização, 
de sociabilidade e de satisfação das necessidades dos sujeitos – vem 
sendo precarizado na sociedade capitalista. Os autores problematizam 
o desemprego e a precarização do trabalho e da vida em tempos de 
uberização.

Carlos Nelson dos Reis, Pedro Alberto Samuel e Paulo Roberto 
Martins, no capítulo Brasil: caminhos e descaminhos da legislação tra-
balhista brasileira em tempos de “uberização do trabalho”, tecem uma 
reflexão crítica a respeito do texto da legislação trabalhista e sua refor-
ma ocorrida em 2017, buscam pontuar as alterações, bem como seus 
reflexos, principalmente no que diz respeito à sua contribuição para o 
aumento do trabalho uberizado nos segmentos de prestação de servi-
ços usuários das plataformas digitais. 

Em Direitos humanos e direito ao trabalho: contradições e feti-
ches no âmbito da sociedade do capital, Giovane Antonio Scherer, Idilia 
Fernandes e Joana de Hamburgo põem no centro do debate os direitos 
humanos, reconhecendo o trabalho como um direito humano funda-
mental, o qual vem sendo duramente açoitado pela política neoliberal, 
que teve na reforma trabalhista de 2017 uma alavanca importante de 
precarização das condições e relações de trabalho. Em tempos de pan-
demia, mostram os autores, a desocupação e a vulnerabilidade social se 
agigantam no Brasil.

 O capítulo Sindemia Covid-19 e o governo simbionte: o geno-
cídio da classe trabalhadora brasileira na cidade/palco da exclusão, de 
Marcos Diligenti, Eduardo Cidade Carnielo, Juanita Natasha Garcia de 
Oliveira, Ricardo Souza Araújo e Tiago Campos versa especialmente 
sobre a desigualdade territorial a partir da visão lefebvriana da cidade 
organizada pelo capital e trata das resistências, como ocupações, enfati-
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zando espaços organizativos, entre os quais as conferências das cidades, 
espaços democráticos instituídos para pensar uma cidade mais inclusiva. 
Mostra ainda o impacto mais agudizado da pandemia nos grupos que vi-
vem na periferia em sub-habitações, sem condições mínimas de manter 
o isolamento social e os cuidados de higiene, exatamente pela ausência 
de condições estruturais adequadas nas moradias.  

Gissele Carraro, Monique Bronzoni Damascena e Luisa Fernan-
des Cordeiro, no capítulo Trabalho, alienação e subjetividade, trazem 
para o debate o processo de captura da subjetividade da classe trabalha-
dora, cada vez mais intensificado em tempos de trabalho flexível, que 
acaba por criar as condições para a reprodução mecânica da ideologia 
capitalista, introjetadas a partir da submissão a  processos de alienação e 
estranhamento, cada vez mais profundos e sutis, enfatizando como con-
traponto o caráter ontológico do trabalho, a partir das contribuições de  
Marx e de Lukács, base para o desenvolvimento do ser social. 

 O conjunto de debates reunido nesta coletânea busca contri-
buir para a análise crítica destes tempos hodiernos, à luz do pensamento 
marxiano e marxista, nos quais a vida, o trabalho, as políticas públicas, 
os direitos humanos e sociais e a liberdade de pensamento são duramen-
te ameaçados. Nesse sentido, convidamos os/as leitores/as a navegarem 
conosco por estes rios, que com seus fluxos e influxos, nos remetem ao 
movimento dialético da vida e da sociedade e, por conseguinte, à capaci-
dade humana de superação dessas estruturas sociais marcadas por tama-
nhas desigualdades. Ao suscitar essas reflexões, o Núcleo de Estudos em 
Políticas e Economia Social (NEPES) cumpre sua missão de, por meios 
metodológicos adequados, sistematizar e analisar a conjuntura política, 
econômica e social da contemporaneidade. 

Dra. Jane Cruz Prates
Dr. Carlos Nelson dos Reis

Dra. Roberta Ferreira Coelho de Andrade
Organizadores
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SEÇÃO I
TEORIA MARXIANA E SERVIÇO SOCIAL
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A CONTRIBUIÇÃO DA OBRA MARXIANA 
PARA A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 

OS DESAFIOS DO TEMPO PRESENTE

Jane Cruz Prates
Reinaldo Nobre Pontes

 Charles Machado Hoepner

INTRODUÇÃO

No presente capítulo se pretende aportar reflexões sobre a con-
tribuição e atualidade da obra marxiana para fundamentar a formação 
profissional do assistente social, de modo a materializar no trabalho 
profissional, uma vez que formamos, para o trabalho, os valores do 
Projeto Ético-Político que orienta a profissão no Brasil. Esse processo 
demanda uma formação crítica densa e a mediação de múltiplos conhe-
cimentos que instrumentalizem mediações para análise e intervenção 
no real. Afinal, o Serviço Social é concebido pela categoria profissional 
como uma área de conhecimento e uma profissão inserida na divisão 
social e técnica do trabalho, determinado, portanto, pelas condições de 
assalariamento e pelo contexto sócio-histórico no qual se insere e do 
qual é produto, embora se contraponha à ideologia capitalista e neoli-
beral. Inicia-se por uma reflexão acerca das políticas sociais no Brasil, 
nas quais se inclui a política de educação e o processo de desmonte ao 
qual está submetida na atual conjuntura. Logo, aportam-se elementos 
expressos nos documentos da área que orientam a formação e que dia-
logam com essa matriz, pautada no materialismo dialético e histórico 
e estudos que mostram a sua materialização no trabalho profissional.  
Por fim, apresentam-se algumas possibilidades de mediação dessa teo-
ria e método na formação e no trabalho profissional, fruto de pesquisas 
e produções realizadas a partir desse referencial.   

O terreno contraditório que serviu de contexto para que as polí-
ticas sociais fossem desenhadas no Brasil, ao mesmo tempo atendendo 
a algumas necessidades e demandas dos trabalhadores, mas notada-
mente servindo aos interesses do capital, dão visibilidade à relação de 
tensões e lutas a que essas políticas foram submetidas para dar materia-
lidade aos direitos sociais historicamente requisitados.

As políticas sociais são hoje um terreno permeado de disputas 
que abarcam interesses distintos e corroboram na forma como são pla-
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nejadas e executadas. O Estado tem um papel importante na condução 
dessas políticas, e compactua-se com a tese de que elas devam atingir 
um contingente cada vez mais amplo de pessoas com vistas a buscar, 
minimamente, dar condições para que a classe trabalhadora tenha seus 
direitos sociais efetivados e possa alterar, mesmo que de modo limita-
do, suas condições materiais de existência, condição fundamental para 
que transformações mais radicais possam ser efetivadas, a partir de seu 
protagonismo. (HOEPNER; PRATES, 2017).

Desde suas primeiras configurações, as políticas sociais são 
questionadas pela classe dominante que, a partir de uma concepção 
de Estado liberal, mínimo para o social e máximo para garantir o de-
senvolvimento do capital, almejam reduzi-las a políticas fragmentadas 
e focais. Na verdade, subjaz à concepção e ao alcance diferenciado das 
políticas sociais posições antagônicas de classe. É necessário, portanto, 
desvendar essa relação para que seja possível apreender e problemati-
zar de modo mais denso as diversas concepções que as informaram ao 
longo de sua constituição histórica e os processos de conciliação que 
estiveram sempre presentes nos diversos governos brasileiros, mesmo 
os de caráter popular. Contudo, é importante reconhecer que o Brasil 
nunca viveu a experiência de governos populares puros, mas sempre 
governos de conformação híbrida, com representação dos interesses 
dos grandes oligopólios.

Essas discussões polêmicas e delicadas são necessárias e perti-
nentes pelo fato de no atual governo, fundamentalista e de extrema-
-direita, reviver-se no país a onda regressiva que marcou o início dos 
anos 1990, com o agravante de termos ameaçados os direitos conquis-
tados na Constituição de 1988, as liberdades democráticas, além da 
naturalização das violências, perseguições e discriminações explícitas, 
em razão de um conservadorismo que é assumidamente defendido por 
ele. Nessa direção, há o afastamento gradativo do Estado e a prima-
zia do mercado na execução de políticas estruturantes como saúde e 
educação, reduzindo o direito de acesso aos serviços, a quem, como 
consumidor, pode por eles pagar, enquanto os demais trabalhadores 
sofrem a interdição do acesso ou, na melhor das hipóteses, resta-lhes 
um acesso a políticas precárias e focalizadas.

A política de educação sofre a mesma pressão da lógica merca-
dológica que passou a perdurar na última década do século XX, sob in-
fluência dos Organismos Internacionais (FMI, Banco Mundial, BIRD 
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etc.). Com isso, tem-se a expansão de Instituições de Ensino Superior e 
cursos de graduação de natureza privada, na sua maioria sem estrutu-
ra e direção em detrimento da qualificação das Instituições de Ensino 
Superior de caráter público, além da inclusão das parcerias público-
-privadas. 

Verifica-se ainda um crescimento vertiginoso do conservadoris-
mo na sociedade brasileira, fruto de uma história que mantém velados 
o machismo, o racismo, a misoginia, a xenofobia e no próprio seio da 
profissão o surgimento de movimentos revisionistas que reeditam um 
trabalho subjetivista, fragmentado e conservador, apregoando o re-
torno do Serviço Social tradicional, já superado pela categoria, além 
do avanço indiscriminado do ensino a distância (EAD), em condições 
ainda mais precárias.

Por sua vez, o trabalho no tempo presente é marcado pelo de-
semprego estrutural, a precarização e a deterioração da qualidade do 
trabalho, dos salários e das condições e relações de trabalho, o que se 
agrava ainda mais se considerarmos recortes de gênero, geração, raça 
e etnia. (RAICHELIS, 2018, p. 51) O gerencialismo, enquanto ideo-
logia de gestão, em tempos de crise, ganha espaço como estruturador 
das relações de trabalho. O gerencialismo tornou-se a face aceitável 
do pensamento da nova direita sobre o Estado, apresentado como re-
médio universal para todos os males que envolvem o Estado. Postula 
que a gestão privada é mais eficaz, inovadora, flexível do que a pública, 
porque tensionada pela concorrência. As novas formas de acumulação 
e flexibilização dos mercados, das relações de trabalho e dos direitos 
expressam a ampla e profunda transformação estrutural do trabalho 
assalariado, com rebatimentos na materialidade e na subjetividade da 
classe trabalhadora. Experimentamos a perda de direitos e a inseguran-
ça do presente e do futuro, agravadas pela fragmentação e fragilização 
das estratégias de resistência e de organização coletivas. (RAICHELIS, 
2018, p. 62) 

O CONTRAPONTO MANTIDO PELO PROJETO ÉTICO-PO-
LÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL E PELAS DIRETRIZES DA 
ABEPSS

Desde que se estabeleceu a influência do pensamento crítico 
dialético na formação de assistentes sociais no Brasil, mais precisa-
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mente a partir dos anos 1980, sem desconsiderar as primeiras e tími-
das aproximações dos anos 1970, que esse diálogo veio se construindo 
com muitas dificuldades, mas inegavelmente progressivo, como bem já 
demarcou Netto no seu instigante artigo O Serviço Social e a tradição 
marxista1 (1989), que demonstrou com clareza o choque entre duas tra-
dições com bastante dificuldade de dialogar: a do Serviço Social, nascida 
de uma base católica funcionalista e de uma posição prática interventiva 
no campo institucional,  pouco afeita a muitas elucubrações filosófico-
-sociológicas, e a tradição marxista e o pensamento marxiano, teoria so-
cial inscrita entre as grandes tradições de pensamento contemporâneo, 
que comporta uma ontologia da sociedade capitalista (LUKÁCS, 1979), 
fundada no método dialético, na concepção do valor trabalho e na con-
cepção socialista/comunista de revolução social (MARX, 1982). Superar 
essas distâncias entre tais construções sociais, com posicionamentos no 
ordenamento social vigente, tem sido o trabalho das últimas décadas no 
pensamento e na formação profissional em Serviço Social. Esse fecundo 
diálogo, que já se estende por 40 anos, alicerçou o que se conhece hoje 
como projeto ético-político profissional.  Na contramão desse proces-
so de desmonte e precarização a direção social assumida pela profissão, 
desde a intensão de ruptura e do desenvolvimento da Pós-Graduação no 
Brasil, vem amadurecendo sua produção de conhecimentos e fortalecen-
do-se, fundamentada nas contribuições das obras  marxianas e marxis-
tas, que se caracterizam pela radicalidade na busca de explicações para 
as profundas desigualdades oriundas da contradição entre o capital e o 
trabalho, cujas refrações expressam mazelas, mas também potencialida-
des e lutas. 

O próprio reconhecimento das refrações da questão social como 
objeto que conforma não só a identidade profissional, mas é eixo articu-
lador da formação e do trabalho, aproxima a profissão desses fundamen-
tos. Ademais, o reconhecimento do Serviço Social como área de conheci-
mento e trabalho traz a categoria trabalho para o centro do debate, o que 
implica na impossibilidade de dicotomizar trabalho e formação. 

Essa posição assumida coletivamente pela categoria no Brasil, 
no auge do avanço das políticas de recorte neoliberal nos anos 1990, foi 
também resultado de sua reaproximação mais densa com a teoria social 
marxiana.

O documento construído pela categoria faz essa opção argumen-
tando que:

1 Depois aprofundado em seu livro Ditadura e Serviço Social (1991).
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 [...] a tradição marxista empreende, desde Marx e Engels até os 
dias de hoje, um esforço explicativo acerca da questão social, já que 
o que está subjacente às suas manifestações concretas é a acumula-
ção do capital, produzido e reproduzido com a operação da lei do 
valor, cuja contraface é o crescimento da pauperização. (ABESS/
CEDEPSS, 1996, p. 23.)

Obras fundamentais, como as de Marilda Iamamoto (2007, 
2012) fundamentadas na contribuição marxiana, foram verdadeiros 
divisores de água no amadurecimento e fortalecimento da direção so-
cial hegemônica definida pelo coletivo profissional brasileiro para fun-
damentar a formação e o trabalho profissional.

Os elementos explicitados no Código de Ética (1993) e que dão 
base ao projeto ético-político profissional, embora não o esgotem, 
apontam para uma direção social definida, na medida em que ressal-
tam a necessidade da defesa intransigente dos direitos humanos contra 
qualquer forma de discriminação, autoritarismo, arbítrio; o reconheci-
mento da liberdade como valor ético central, o que pressupõe a defesa 
dos direitos sociais e a luta pela emancipação e autonomia dos sujeitos. 

Na mesma direção ressaltam a defesa e a luta pela consolidação 
da democracia, da cidadania, da participação política e da distribuição 
da riqueza socialmente produzida, a luta pela equidade e justiça social, 
o que pressupõe a universalização do acesso a bens e serviços públicos. 
Apontam ainda a necessidade de ampliação de canais de participação 
popular e a democratização dos processos de gestão, o reconhecimento 
do direito à diversidade, bem como a luta contra toda forma de precon-
ceito e exclusão e o compromisso com a qualidade dos serviços.

  Produções mais recentes na área da Pós-Graduação dedicam-se 
a esse debate e mostram a mediação do método e sua relação com os 
fundamentos, os desafios impostos à formação e a mediação das obras 
marxianas e marxistas nas produções e teses da área. Contudo, tam-
bém apontam a necessidade de seu aprofundamento e da necessidade 
de que esses conteúdos sejam capilarizados com o conjunto da catego-
ria. São exemplos dessas produções teses recentes, de jovens pesquisa-
doras como: Thaisa Teixeira Closs (2015), José Wesley Ferreira (2015), 
Marileia Goin (2016), Inez Rocha Zacarias (2017) e Emilene Oliveira 
de Bairro (2020). 
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A MEDIAÇÃO DA TEORIA MARXIANA NA FORMAÇÃO DE 
ASSISTENTES SOCIAIS

O reconhecimento do caráter interventivo do trabalho do as-
sistente social supõe uma capacitação crítico-analítica, que possibili-
te a ressignificação de seus objetos de ação em suas particularidades 
socioinstitucionais para a elaboração criativa de estratégias de inter-
venção, comprometidas com as proposições ético-políticas do projeto 
profissional. A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e 
ético-política, nesse sentido, são requisitos fundamentais.  

Os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são neces-
sários para apreender a formação cultural do trabalho profissional e, 
em particular, as formas de pensar dos assistentes sociais. A postura 
investigativa é um suposto para a sistematização teórica e prática do 
trabalho profissional, assim como para a definição de estratégias e do 
instrumental técnico que será mobilizado no enfrentamento às desi-
gualdades sociais. Finalmente, as estratégias e técnicas de operacionali-
zação devem estar articuladas aos referenciais teórico-críticos, buscan-
do trabalhar situações da realidade como fundamentos da intervenção. 
(PRATES, 2020)

São tempos que exigem radicalidade, o que não significa ser sec-
tário, dogmático ou intolerante. Pelo contrário, pois “ser radical é agar-
rar a coisa pela raiz”. Mas, segundo Marx (2010, p. 151), “a raiz, para 
o homem, é o próprio homem”.  Daí a fecundidade da teoria social 
marxista, que se caracteriza por um profundo humanismo histórico e 
concreto que compreende o trabalho como atividade criadora e consti-
tutiva do ser social, nos possibilitando apreender as múltiplas determi-
nações e contradições do real, a historicidade em sua processualidade, 
a questionar as formas de sociabilidade que se erguem sob as relações 
de exploração, a sustentar valores éticos e ações comprometidas com 
a superação dessa ordem societária. É esse horizonte teórico-metodo-
lógico e ético-político que baliza os fundamentos da formação e do 
trabalho em Serviço Social e que privilegiam transversalmente nesse a 
ética e a pesquisa (PRATES, CLOSS e REIDEL, 2020).

Compreende-se que garantir uma formação que paute o debate 
e a apreensão da ética desde a graduação, passando pela pós-graduação, 
contribuirá para que os profissionais não reproduzam o negacionismo 
da razão perseguindo a universalidade, a liberdade e a democracia. É 
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fundamental que se consiga apreender a ética em uma perspectiva his-
tórico-crítica e de totalidade, na busca pela superação da alienação da 
vida cotidiana, na qual se garanta uma ética indissociada de seu com-
promisso crítico e de sua dimensão política (REIDEL, 2019). 

Assumir as refrações de uma contradição como objeto significa 
reconhecer que o real é contraditório e não um todo harmônico, sig-
nifica reconhecer a diversidade humana, de processos e de condições 
sociais. 

A questão social é fruto da contradição entre capital e trabalho, 
capital entendido como relação social de poder, força de dominação 
e trabalho como toda a expressão humana, em que se incluem as re-
sistências, as desigualdades, mas na sociedade capitalista o trabalho é 
capturado por processos de alienação que se espraiam pelos diversos 
âmbitos da vida social. A tradição marxista e marxiana aporta teoria e 
método que permitem analisar e intervir de modo mais substantivo nas 
expressões dessa contradição, razão pela qual a área opta coletivamente 
por esse referencial epistemológico para explicar trabalho e formação. 
O objeto dos estudos marxianos é a sociedade capitalista, sua gênese, 
seus fundamentos, suas determinações e valores, o desocultamento de 
suas contradições, suas transições e as possibilidades de sua superação, 
o que passa pelo reconhecimento da luta de classes e pela necessária 
organização e ação dos trabalhadores.

 Para tanto, a contradição capital e trabalho é analisada radical-
mente, no intuito de desfetichizar as relações que se escondem atrás 
dos processos de produção e circulação da mercadoria, a captura do 
trabalho humano como fonte de produção do valor para produzir mais 
valor ou mais-valia e da subsunção da vida humana ao processo de 
mercantilização. Por essa razão, a categoria profissional, a partir do 
seu amadurecimento simbólico, opta coletivamente por fundamentar 
a formação e o trabalho profissional a partir dessa tradição epistemo-
lógica. Essa tradição tem em Marx e Engels e marxistas clássicos e con-
temporâneos, que de suas obras se apropriam e a aprofundam, as bases 
para a análise das contradições do capitalismo, de modo a orientar pro-
cessos sociais na perspectiva de novas formas de sociabilidade.

Nos Manuscritos de Paris (1844), Marx (2009) reconhece que a 
primeira necessidade humana é a própria manutenção da vida e para 
tanto é preciso comer, beber, vestir, habitar. Afirma, também, que o 
desenvolvimento das forças produtivas, e o próprio desenvolvimento 
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decorrente dessa relação, conduz a novas necessidades. Por outro lado, 
a sociedade capitalista impõe necessidades fetichizadas para ampliar os 
seus lucros, o que está na base do processo de consumismo, coisifica-
ção e mercantilização das relações sociais, que passam a dominar todas 
as esferas da vida social. (PRATES, CARRARO e ZACARIAS, 2020).

O processo de alienação e a predominância do pensamento in-
gênuo acabam por distanciar o entendimento da dimensão política da 
vida em sociedade, ampliando o processo de interdição social, pois cria 
barreiras de acesso do indivíduo aos bens sociais. A ausência de crítica 
sobre os processos que impedem os seres sociais de perceberem sua 
própria condição de subalternidade num sistema que ignora a condi-
ção humana e suas reais necessidades de pertencimento e de acesso aos 
bens da sociedade é fundamental para a manutenção dessa condição. 
Por essa razão, assistimos a processos crescentes de criminalização dos 
movimentos sociais que desocultam suas condições desiguais, uma 
vez que o capitalismo necessita manter as desigualdades veladas, na-
turalizadas para serem assumidas como estados e não como processos, 
ou, dito de outro modo, necessita reproduzir sua cultura.  A formação 
profissional precisa garantir o exercício permanente da compreensão 
crítica da realidade para transposição das barreiras que impedem os 
sujeitos de participar da vida social. (PRATES, FERNANDES e HOEP-
NER, 2019).

Entre os muitos aspectos que aproximam a teoria marxiana do 
Serviço Social destaca-se a necessária relação entre teoria e prática e o 
caráter interventivo, porque, segundo Marx e Engels (2007), é na prá-
tica que se efetivam as grandes transformações sociais.  Os autores, em   
A Ideologia   Alemã   (MARX;   ENGELS,   2007),   particularmente   
nas   teses   sobre Feuerbach,  acentuam  a  centralidade  da  prática  
para  o  materialismo  dialético  e  histórico,  das onze (11) teses em sete 
(07) ressaltam a relevância da prática, mas não de qualquer prática, 
mas uma  prática  iluminada pela  teoria,  ou  seja,  uma  prática  com  
clareza  de  finalidade  ou  uma práxis, palavra  grega que  significa  
ação  em  busca  de  uma  determinada  finalidade,  que tem uma inten-
cionalidade. (PRATES e CARRARO, 2017) É teoria em movimento, é 
transformação de conhecimentos em ação, com objetivos determina-
dos, através de mediações (MARTINELLI, 1993).

Porém, para intervir com efetividade é preciso realizar o proces-
so de desvendamento que pressupõe o conhecimento da realidade, do 
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contexto em que estão inseridos sujeitos, grupos, instituições, media-
dos no contexto mundial, nacional, regional, local, institucional, fami-
liar, pessoal. Pressupõe a apropriação de dados de realidade – estudos, 
censos, relatos, documentos, recursos, trabalhar o dado, correlacioná-
-lo com teorias explicativas, interpretá-lo, sistematizá-lo e socializá-lo. 

Para conhecer a realidade dos sujeitos, grupos, políticas e ins-
tituições, é necessário correlacioná-los com os territórios, as redes, as 
sociedades dos quais são parte e que condicionam também seu modo 
de vida, o que se realiza a partir de pesquisa, avaliações e diagnósticos. 
Conhecer os recursos, limites e potencialidades de grupos, políticas, 
instituição e das redes de apoio e reelaborar os objetos de investigação 
à luz desses elementos, melhor delimitando e contemplando determi-
nações e particularidades de ordens diversas, sociais, econômicas, cul-
turais, valorativas, territoriais, de classe, de gênero, de ciclo vital, de 
raça e etnia, de sexualidade, é, do mesmo modo, fundamental. 

O Grupo de Pesquisa em Serviço Social, Política Social e For-
mação Profissional (GEPSS/PPGSS/UFPA), desde 2012, vem se de-
bruçando sobre a temática, a partir do seguinte problema de pesquisa: 
“Como os assistentes sociais formados a partir do impulsionamento 
das diretrizes da ABEPSS (1996)2 assimilaram e trouxeram para o exer-
cício profissional a compreensão da teoria social de Marx, mais parti-
cularmente a base categorial do método dialético: totalidade, contra-
dição e mediação?” O estudo apresentou resultados e dados robustos 
para que se pudesse indicar algumas tendências na busca da resposta 
ao problema de pesquisa mencionado, logicamente sem que se pudesse 
declarar como esgotada a iniciativa (Cf. PONTES et al., 2020; 2013).

Primeiramente, partiu-se da constatação de que a profissão 
construiu um direcionamento teórico-crítico sob clara influência da 
tradição marxista, seja na sua interpretação das relações sociais, seja 
na própria interpretação da profissão na sociedade (YAZBEK, 2009). 
E também, conhecendo os projetos pedagógicos das escolas em que se 
formaram os sujeitos, sabemos da hegemonia teórico-política na for-
mação. Por isso, os questionamentos feitos às entrevistadas foram: o 
que elas sabiam da graduação sobre a dialética, se a graduação havia 
contemplado o ensino dessa categoria, como elas utilizavam-na sua 
prática profissional e o que elas conheciam sobre o método dialético, 
mais especificamente, sobre a categoria de mediação. 

2  As Diretrizes da ABEPSS deixaram assentado com força e clareza o direcionamento social anco-
rado no pensamento crítico-dialético com predomínio da superação dos equívocos da deformação 
do pensamento marxiano pelo marxismo vulgar. Ao lado do Código de Ética (1996) e da Lei de re-
gulamentação da profissão (1993) formam a base de sustentação do chamado projeto ético-político.
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Analisando os dados, que por razões de espaço neste capítulo 
não poderemos detalhar, identificamos algumas tendências nas falas 
dos/das assistentes sociais formados por uma escola pública e outra 
privada na cidade de Belém (PA):

Evidencia-se insegurança a respeito do que se conceitua como 
dialética e, por fim, reconhece-se a importância de aprofundar os es-
tudos tendo em vista que na formação não fora suficiente. De fato, a 
teoria social crítico-dialética é muito complexa, porque sua pretensão é 
compreender a totalidade e a complexidade das relações sociais. Exige 
um relativo domínio de história, economia e política. 

As realidades, reveladas pelos dados analisados, demonstram, 
por um lado, o real interesse e reconhecimento pelas assistentes sociais 
informantes da pesquisa, por outro, revela-se a baixa compreensão 
dominante da temática (dialética e mediação, e a particularidade da 
relação teoria-prática), com visíveis imprecisões conceituais, indepen-
dente da natureza da escola de procedência do informante. Foi possível 
inferir-se, também, que muito embora haja a necessidade de estudo 
e aprofundamento das categorias do método dialético, em particular 
da categoria mediação, as assistentes sociais mostraram assimilação 
da direção metodológica, inclinando-se a valorizar a perspectiva de 
totalidade e a busca de superação da aparência (imediaticidade) em 
busca da totalidade concreta. Isso, na realidade prática, revela um(a) 
profissional crítico(a) e inquieto(a) com as desigualdades e injustiças 
sociais, claramente influenciado(a) por uma perspectiva crítica e que 
busca tensionar a realidade em busca de transformações. Essa é uma 
tendência de concepções e ações profissionais no campo ético-político, 
não uma uniformidade na categoria profissional, que sofre os impactos 
de imprecisões teórico-conceituais.

Outrossim, dada a complexidade do ser social e das particularida-
des da realidade onde os(as) assistentes sociais desenvolvem seu trabalho 
a apreensão do método dialético no contexto da teoria social marxiana 
necessita ser aprofundada, para evitar riscos de deformação ou redu-
cionismo na sua mediação. Assim, essa necessidade exige dos sujeitos 
da formação profissional (docentes, discentes, supervisores de estágio, 
coordenadores, técnicos) uma contínua formação dialética e crítica, com 
sólida articulação teórico-prática, buscando discutir conteúdos e formas 
no ensino, pesquisa e extensão que possibilitem a interconexão desses 
três eixos com a teoria e o método que os fundamentam.  
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Em especial agora, em tempos de pandemia e escalada reacio-
nária conservadora, mais ainda somos desafiados a nos apropriar cri-
ticamente de novas ferramentas e linguagens para combater no cam-
po teórico, político, ético, técnico e instrumental os retrocessos que se 
apresentam.

Na graduação formamos profissionais, assistentes sociais, na 
pós-graduação lato sensu, formamos especialistas, na pós-graduação 
stricto sensu formamos professores e pesquisadores, ou seja, nos mes-
trados e doutorados formamos aqueles que vão formar profissionais 
no âmbito da graduação. Portanto, não podemos nos restringir a uma 
apropriação sobre temáticas, embora ela direcione o adensamento de 
nossas pesquisas e áreas sobre as quais nos propomos a contribuir com 
a produção de conhecimentos e com a formação. Logo, uma apropria-
ção generalista orientada pela área de concentração, pelas linhas de 
pesquisa e pela formação em pesquisa e na prática do ensino, é fun-
damental na pós-graduação stricto sensu. A área acrescenta a esses as-
pectos uma formação e uma pesquisa críticas, que se pautem na tota-
lidade, que reconheçam a existência das contradições, que contemplem 
a historicidade dos fenômenos e que se proponham a contribuir com 
a redução de desigualdades e o fortalecimento das resistências, ou seja, 
que contribua para o enfrentamento das refrações da questão social. 

A afirmação das refrações da questão social como objeto de tra-
balho significa, antes de tudo, o reconhecimento da profissão de Servi-
ço Social como trabalho. Logo, a matéria prima sobre a qual o trabalho 
se realiza é fruto de uma contradição, de forças em disputa. E a contra-
dição dialética se movimenta por negações inclusivas, ou seja, pela luta 
permanente entre opostos, em movimento, cujo âmago está na luta de 
classes, caracterizada por marcadores de condição social, ciclos vitais, 
gênero, etnias.

Há dois grandes desafios nesse processo, desvendá-las, dando 
visibilidade à violação de direitos, a opressão de sujeitos, segmentos, 
a interdição de processos e espaços e propor/ instigar estratégias de 
enfrentamento a essas desigualdades, fortalecendo resistências, as po-
líticas de acesso, os espaços organizativos e de pertencimento, a valori-
zação da narrativa dos sujeitos e grupos invisibilizados. 

Para tanto é fundamental o domínio do método que aporte cla-
reza de finalidade, consciência da historicidade, da provisoriedade, da 
totalidade e contradições que conformam o real, os sujeitos, as institui-
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ções, as políticas e as práticas sociais. É, portanto, essencial a movimen-
tação de um instrumental para ler e intervir no real concretamente, a 
partir de capacidade investigativa e propositiva com priorização, em 
toda e qualquer intervenção, para o desenvolvimento de processos so-
ciais emancipatórios, valorizando não só a efetividade (resultado), mas 
também o alcance social (processo). 

BREVES CONCLUSÕES 

Inicialmente, reitera-se o vigor e a atualidade dessa teoria e mé-
todo cuja aproximação com o Serviço Social é evidente, mas que se 
contrapõe a um contexto em que cresce a negação das teorias expli-
cativas da realidade e dos valores advindos da modernidade. O con-
servadorismo e os desmontes de instâncias organizativas, das políticas 
públicas e da universidade pública, num governo fundamentalista e de 
extrema-direita, que nega a ciência e se contrapõe à liberdade de pen-
samento e às liberdades democráticas, nos impõem enormes desafios.

A reaproximação à teoria e ao método marxiano de modo mais 
adensado tem logrado ao Serviço Social um processo de qualificação 
e amadurecimento que merece ser destacado. Por outro lado, é pre-
ciso reconhecer que o contexto adverso de recrudescimento da ques-
tão social e a permanente disputa entre projetos ético-políticos é uma 
realidade que precisa ser sistematicamente enfrentada para que não se 
sofra retrocessos no processo de formação, que resultou de ampla mo-
bilização e luta da categoria em sintonia com a sociedade de seu tempo.

Durante o processo de pandemia vivenciado pela população 
mundial desde 2020, o que se verifica é o acirramento brutal das de-
sigualdades, em especial em países dependentes como o Brasil, o que 
impacta mais intensamente em sujeitos já vulnerabilizados como mu-
lheres, negros, índios, pessoas com deficiência, entre outros segmentos 
discriminados e estigmatizados historicamente. O trabalho de formar 
nesse contexto, no qual docentes e discentes se veem premidos pela 
sobrecarga, perdas, adoecimentos, incertezas, é particularmente mais 
desafiador. Portanto, é fundamental que esses processos sejam desven-
dados e analisados à luz do contexto sócio-histórico no qual se confor-
maram. Ademais, o modo como a crise econômica se instituía antes da 
pandemia e seu agravamento a partir dela assume formas diversas em 
contextos particulares, o que também precisa ser problematizado.
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Ressalta-se, na tentativa de realizar uma breve totalização provi-
sória, as aproximações entre os fundamentos do Serviço Social e o pen-
samento marxiano. A primeira aproximação é exatamente o objeto, a 
questão social e suas refrações, como resultado da contradição entre 
capital e trabalho gerando desigualdades, mas também resistências e 
luta. Em obras como os Grundrisse (2011) e O Capital (1989), Marx re-
vela como o modo de produção, que naquele momento se consolidava, 
podia produzir um grande acúmulo de riqueza, através da sua revolu-
ção constante. Ao mesmo tempo, indispensavelmente para esse pro-
cesso de acumulação, uma massa de trabalhadores, mulheres, homens 
e crianças vê-se obrigada a viver em condições extremamente precá-
rias e totalmente dependente da sua inclusão nesse processo desigual 
para garantir o mínimo para a sua sobrevivência. Marx conclui que, 
conforme o capitalismo amplia seu investimento em capital constante, 
consequentemente se observa a ampliação de uma parte da população 
que se torna dispensável ao processo de acumulação do capital e con-
centração de riqueza socialmente produzida por uma parcela ínfima da 
sociedade. (PRATES, CLOSS e REIDEL, 2020).

Destaca-se ainda a preocupação com a intervenção a partir do 
movimento reflexão-ação com base na articulação de múltiplos condi-
cionantes, históricos, econômicos, sociais, políticos, culturais; o reco-
nhecimento da investigação permanente como processo necessário e 
da necessidade de um método radical que possibilite a leitura e inter-
venção no real, não de forma dicotomizada, porque almeja contribuir 
com a transformação. O reconhecimento da necessária complemen-
taridade entre fato e valor, dados quantitativos e qualitativos, razão e 
sensibilidade, singularidades, particularidades e universalidade, rea-
lidade objetiva e subjetividade são também elementos comuns entre 
Serviço Social e Teoria marxiana. (PRATES, 2020).

Entre os muitos desafios que enfrentamos num contexto tão ad-
verso como o que se vive hoje, é importante destacar alguns. A luta 
pela vida e pela ampla vacinação da população com a maior brevidade 
possível é, sem dúvida, nesse momento, a mais urgente e necessária, da 
qual não podemos nos furtar. Nessa mesma direção, é importante poli-
tizarmos nossas ações, para que tenham mais efetividade, no trabalho, 
nas relações sociais, nos espaços diversos que ocupamos. Fazem parte 
desse processo as reflexões e mobilizações para debates, manifestações, 
reuniões de coletivos, buscando ganhar novos parceiros de luta. Fa-
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la-se de provocar a reflexão, não só de quem conosco compactua dos 
mesmos valores e projetos, mas de quem a eles se opõem, problemati-
zando os projetos contrários, plantando a dúvida, instigando a crítica 
e o debate.

Nesses processos de disputa de projetos, a qualidade do argu-
mento é fundamental, argumento pautado em dados, em mediações 
consistentes, isso requer leitura, apropriação teórica, verificação de 
informações, antes de veiculá-las, apropriações mais densas, via pes-
quisa. A participação maior em espaços organizativos, movimentos 
sociais, atos em defesa de interesses públicos, assim como a inserção 
em espaços diversos para desocultar o real e desnaturalizar a violação 
de direitos, em encontros, reuniões, capacitações, mídia, rodas de bate 
papo. Como diz Martinelli (1993), movimentamos saberes e poderes, 
mas a serviço de quem os movimentamos? Na mesma direção precisa-
mos contribuir com o fortalecimento de nossas entidades organizati-
vas:  o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regio-
nais de Serviço Social (CRESS), a Executiva Nacional de Estudantes de 
Serviço Social (ENESSO), a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (ABEPSS) e ampliar a parceria com outras categorias 
porque, antes de sermos categoria, somos classe trabalhadora.

Por fim, indica-se a necessidade de reavaliar no campo da for-
mação profissional como se está (e se de fato se está) abordando o mé-
todo dialético e a categoria de mediação, para se enfrentar e superar a 
clara deficiência indicada pelos resultados da pesquisa. O que implica 
um necessário, urgente e amplo debate, para além dos muros da gra-
duação e da pós-graduação, envolvendo também os CRESS e o CFESS 
(que, diga-se de passagem, não estão de costas para o problema, mas 
precisam ampliar suas atuações), articulando mais diretamente a cate-
goria profissional. Somos hoje mais de 160 mil profissionais espalhados 
pelo imenso território nacional, atuando na multiplicidade de políticas 
sociais e espaços sócio-ocupacionais, desafiados a realizar ações mais 
ousadas de resistência contra a ameaça ao nosso patrimônio profissio-
nal, à vida e aos direitos da classe trabalhadora.
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LUTA DE CLASSES, PANDEMIA E 
RESISTÊNCIA: 

reflexões à luz das ideias de Marx

Aldair Oliveira de Andrade
Roberta Ferreira Coelho de Andrade

INTRODUÇÃO

 O limiar da segunda década do século XXI foi marcado pelo 
avanço e pela vitalidade da pandemia de Covid-19, ocasionada pelo 
vírus SARS-CoV-2, uma doença com amplo espectro de destruição, 
virulência e letalidade. Num contexto de uma crise sanitária sem pre-
cedentes, com mortes às centenas e aos milhares diariamente, vemos se 
desenhar um dos capítulos mais nefastos da história.

 É bem verdade que, já em 1848, Marx e Engels (2008) nos en-
sinaram que não há capítulos da história sem luta de classes, sem an-
tagonismos, sem a busca da dominação de outrem. Alguém pode dizer 
que o capitalismo é criação humana de apenas alguns séculos e que, 
sob outros modos de produção, também havia domínio de uns sobre 
outros. Entretanto, com o capitalismo, a exploração, a subjugação e a 
busca de lucro são pré-requisitos necessários e indispensáveis para a 
vigência desse sistema social e econômico.

 O capítulo mais recente tem nos evidenciado que na luta de 
classes não há tréguas. Em uma pandemia que se arrasta por mais de 
um ano, é muito nítido diante de nossos olhos que as classes sociais 
não vivenciam a crise sanitária da mesma forma: uns possuem acesso 
aos serviços de saúde, à realização de exames, consultas e tratamentos 
especializados, à compra de medicamentos, têm as proteções trabalhis-
tas, a possibilidade de manter o distanciamento social e de ter alimento 
na mesa. A outros, restam as filas por leito, a incerteza da renda, a ex-
posição ao risco, o desespero diante da contaminação, sobretudo ante 
a impossibilidade do isolamento social. Enfim, a pandemia intensificou 
e escancarou a perene luta de classes na sociedade.

 A proposta deste capítulo é problematizar a pandemia de Covid-19 
no contexto brasileiro e os conflitos de classe nesse contexto, de modo a re-
conhecer possibilidades de resistência e, por assim dizer, de realização de 
“pequenas convulsões revolucionárias” (MARX; ENGELS, 1998).
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 Para sua construção, recorremos à pesquisa bibliográfica e à 
leitura do cenário contemporâneo, buscando luzes que nos ajudem a 
resistir e a não sucumbir ao fatalismo e à passividade diante de um cla-
ro cenário de banalização da vida e de legitimação de uma política de 
morte.

 Para desenvolver a ideia, iniciamos discutindo a luta de classes 
para poder pensá-la no contexto pandêmico, situando, necessariamen-
te, o Brasil e a política de morte adotada pelo Executivo federal. Com 
isso, queremos acenar possibilidades de ruptura com essa política e de 
composição de um movimento de resistência e defesa da vida.

LUTA DE CLASSES E PANDEMIA 
 
 O filósofo e sociólogo Karl Marx (1818-1883) dedicou sua 

vida e toda força de seu pensamento a compreender a realidade, sendo 
sua existência totalmente comprometida com esse projeto. Tal projeto 
foi anunciado pelo próprio Marx (1998, p. 103) em sua XI tese contra 
Feuerbach: “os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes ma-
neiras; do que se trata é de transformá-lo”.

 Os escritos de Karl Marx e de Friedrich Engels (1820-1895) 
produziram de forma sistemática uma “interpretação que, ao mesmo 
tempo, compreende e nega o capitalismo” (IANNI, 1988, p. 9), uma 
interpretação que adere destrutivamente, transformando-se o pensa-
mento em força de transformação social.

 Muitas são as categorias de análise, interpretação e transfor-
mação da realidade propostas pelos filósofos. Entre estas, Ianni (1988) 
destaca três como capitais para compreensão do projeto marxiano de 
transformação da realidade: crítica à dialética hegeliana, crítica à eco-
nomia política clássica inglesa, à organização e luta política da classe 
operária.

 É a partir dessa última que iremos traçar algumas reflexões 
sobre o presente. Primeiramente, é oportuno salientar que a categoria 
luta de classe na perspectiva marxiana é entendida como fato socioló-
gico irrefutável, como uma categoria epistemológica e com uma cate-
goria política.

 Ao refletir sobre essa categoria à luz do presente, podemos ve-
rificar que o antagonismo como elemento constitutivo dessa relação 
continua presente, contudo, apesar dos diversos avanços neste sentido, 
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permanece como latente e necessária a construção e a solidificação de 
uma consciência de classe da classe trabalhadora, a qual, em muitos 
momentos, não percebe em sua integralidade a condição de antagonis-
mo em que vive em relação à burguesia.

 Seguramente, não existe uma única e específica causa que se 
possa atribuir à existência desse paradoxo, ou seja, como a classe ex-
plorada não se vê como explorada e, ainda, em justa medida, se alia ao 
explorador e se identifica com ele, sem que tenha fundamentalmente 
o que o torna burguês, isto é, ser detentor de capital e dos meios de 
produção minimamente.

 Marx (2008), Lukács (2003) e Thompson (2002) já apontaram 
os motivos porque dessa não consciência da condição de exploração. 
Ao mesmo tempo, indicaram os caminhos para sua superação:

para atingir esta posição emancipadora e poder, [...] não bastam 
por si sós a energia revolucionária e o amor próprio espiritual. Para 
que coincidam a revolução de um povo e a emancipação de uma 
classe especial da sociedade burguesa, para que uma classe valha 
por toda a sociedade, é necessário, pelo contrário, que todos os de-
feitos da sociedade se condensem numa classe, que uma determi-
nada classe resuma em si a repulsa geral, que seja a incorporação 
do obstáculo geral; é necessário, para isto, que uma determinada 
esfera social seja considerada como crime notório de toda a so-
ciedade, de tal modo que a emancipação desta esfera surja como 
autoemancipação geral. Para que um estado seja par excellence o 
estado de libertação, é necessário que outro seja o estado de sujei-
ção por antonomásia (MARX, 2008, p. 17-18).

Assim, seria fundamental para a superação dessa condição que 
a classe trabalhadora realizasse a síntese de todos os defeitos da socie-
dade burguesa, consolidando-as numa práxis revolucionária (KOSIK, 
1976), de modo a transformar a realidade social e se emancipar. Assim, 
a classe trabalhadora é detentora da força necessária para destruição 
dos seus próprios grilhões, no entanto, não consegue “condensar” essa 
força e, por consequência, não consegue se autoemancipar.

Após cento e cinquenta anos de constituição da análise crítica 
da estrutura social e da formulação dos pressupostos revolucionários, 
e tentativas fracassadas de autoemancipação da classe trabalhadora e 
completa destruição do sistema capitalista, continua latente o desafio 
de destruição definitiva do sistema capitalista e a constituição de cons-
ciência de classe emancipatória.

Nas últimas décadas, o sistema capitalista tem passado por cri-
ses, entretanto, essas não levaram à sua derrocada, mas à sua solidifica-
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ção. O poder de autorregeneração do sistema capitalista não é acompa-
nhado, em certa medida, pelo poder de síntese e organização da classe 
trabalhadora, que historicamente tem passado por um processo de 
cooptação de classe, o que se evidencia por uma prática conciliatória 
na convivência com o sistema capitalista, não permitindo, portanto, a 
constituição de uma síntese revolucionária.

A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 trouxe para a vitrine, 
jogou à luz o que fora denunciado farta e historicamente pelos teóri-
cos da sociedade: que o sistema capitalista sobrevive da exploração da 
classe trabalhadora, extraindo dos operários assalariados no processo 
produtivo a “mais-valia”, um “excedente determinado em relação ao 
custo capitalista de produção” (MARX, 1961, p. 1).

Com a pandemia, o sistema capitalista precisou rever seus mé-
todos de exploração, expropriação e manutenção dos seus lucros. Es-
ses se demonstraram, por alguns movimentos, no caso brasileiro: uma 
política conciliatória de combate à pandemia; mecanismos de solida-
riedade burguesa com “campanhas de ajuda de custo”; relação de su-
balternidade ou conivência dos capitalistas com a inércia e a omissão 
do Estado, mediante a adoção de uma política “de verniz” de combate 
à pandemia; promessas não cumpridas de subsídios para pequenas e 
médias empresas; investimento maciço de capital nos grandes bancos 
privados; concessão de auxílio emergencial por imposição do Congres-
so; gestão incompetente do auxílio emergencial; falta de planejamento 
e controle sistemático por parte das secretarias de governo; campanha 
negacionista da pandemia por parte do Estado; defesa intransigente, a 
qualquer custo, da retomada da economia; desvalorização da ciência e 
das recomendações sanitárias fundamentais ao efetivo combate à pan-
demia; campanhas e ações de desinformação e descaso quanto à gravi-
dade da pandemia etc. Todos esses movimentos, positivos ou negativos, 
tinham no horizonte que era preciso manter a produção econômica e a 
exploração da força de trabalho independente das consequências, que 
poderiam ser morte, invalidez e o desenvolvimento de comorbidades 
como sequelas da infecção pelo vírus que gera a Covid-19.

Por sua vez, a classe trabalhadora, de modo geral, se pautou 
por alguns movimentos: ajuda solidária a grupos mais vulnerabiliza-
dos, pressão nas redes sociais pela aprovação do auxílio emergencial, 
pressão pelo retorno ao trabalho e contra medidas restritivas impostas 
por estados e municípios, utilização das redes sociais como meios de 
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crítica, análise e diagnóstico do cenário nacional e internacional, mo-
vimentos de resistência e contraposição aos posicionamentos institu-
cionais contra a ciência e as instituições públicas. No entanto, a pande-
mia e o dano social por ela causada não mobilizou significativamente 
a classe trabalhadora a ponto de estabelecer uma ruptura radical com 
o sistema capitalista, pelo contrário, essa se manteve – com exceção de 
segmentos tradicionalmente críticos e resistentes – apática, esperando 
pela solução que o Estado brasileiro daria para superação e transposi-
ção da “desordem” causada pela pandemia.

No contexto pandêmico, a classe trabalhadora – com caracte-
rísticas polissêmicas, polimorfas, dissonantes e fratricidas – não con-
seguiu romper os grilhões da alienação, reconhecer seu lugar de ex-
plorada e constituir-se como protagonista da transformação social, a 
despeito das evidências concretas da desigualdade social colocadas à 
luz pela pandemia. Ao contrário, em muitos momentos, aderiu irre-
fletidamente ao discurso de morte, contribuiu com as aglomerações e 
desresponsabilizou o Estado de seu papel condutor da política pública 
de saúde.

Vemos que várias frações da classe trabalhadora, mesmo priva-
das do acesso aos serviços de saúde, das condições necessárias à repro-
dução de sua vida material e da proteção social e trabalhista, envoltas 
no manto da dor, da desinformação e da fome, assentiram e susten-
taram os pensamentos da classe dominante. A verdade é que a asser-
tiva de Marx (1998, p. 48) permanece atualíssima: “os pensamentos 
da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos 
dominantes [...] A classe que dispõe dos meios da produção material 
dispõe também dos meios da produção intelectual”. Assim, mesmo em 
tempos de pandemia, a luta de classes não tem trégua e a vida é banali-
zada, como discutiremos no próximo item.

 O “MIMIMI” DIANTE DA Covid-19: A BANALIZAÇÃO DA 
VIDA

Foi com angústia, pavor, desespero e sensação de impotência 
que parte significativa dos brasileiros foi confrontada com um discurso 
que acreditávamos fazer parte do passado: “a morte é natural, que todo 
mundo vai morrer, é melhor parar de mimimi”1. 
1 Recorte de manifestações verbais do Presidente da República Federativa do Brasil durante a maior 
crise sanitária do século.
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O termo “mimimi”, adotado rotineiramente na linguagem co-
loquial, é usado para referir-se pejorativamente à fala ou ao comporta-
mento de alguém que reclama, chora, lamenta-se. Esse termo ganhou 
eco no cenário político brasileiro e foi usado pelo dirigente máximo do 
Poder Executivo federal durante a pandemia de Covid-19, em vários 
discursos televisionados em 2020 e 2021. A afirmação proferida várias 
vezes banaliza a vida, ameaçada pela maior pandemia já enfrentada no 
país. Os que temem o retorno ao trabalho e às aulas presenciais sem a 
vacinação em massa e sem a redução das taxas de internação e óbito 
são tachados como fracos, covardes, produtores de “mimimi”.

Se recorrermos à história das sociedades, logo perceberemos 
que a banalização da vida e o império da maldade não são exclusivi-
dade ou novidade do século XXI. Em 1961, Hannah Arendt (1999) 
fez a cobertura do processo contra Eichmann na cidade de Jerusalém. 
Como produto, a então jornalista publicou em maio de 1963 a obra 
“Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal”.

Nessa obra, a autora descreve de forma criteriosa e profunda as 
narrativas sobre a dinâmica da máquina de morte engendrada no auge 
do III Reich, como também faz análises e afirmações que causaram e 
ainda causam revolta e ataques. Entre essas, é emblemática a de que 
Eichmann não era a personificação do mal, um sádico assassino, mas 
um homem comum e, ainda, qualquer indivíduo está sujeito a praticar 
qualquer ato de maldade ou crueldade, por pior que esse seja.

As atrocidades cometidas durante o holocausto revelam a bana-
lidade do mal e evidenciam como seres humanos, movidos pela cultura 
do ódio, por ideologias fascistas e supremacistas, são capazes de come-
ter atos carregados de perversidade, malignidade, barbaridade, infli-
gindo dor, sofrimento, humilhação e privação a outros seres humanos.

No século XXI, o mundo foi solapado pela pandemia ocasiona-
da pelo SARS-CoV-2. É possível afirmar que jamais os habitantes do 
planeta, salvo as comunidades isoladas e com restrito acesso à comu-
nicação e informação, ouviram e viram tantas explicações, descrições, 
diagnósticos e prognósticos sobre uma pandemia.

Entre as pandemias que já assolaram e assombraram o mundo, 
a mais recente era a denominada Gripe Espanhola de 1918. O SARS-
-CoV-2 não é um dos vários coronavírus descobertos em aves na dé-
cada de 1930, causadores de doença respiratória, gastrointestinal, he-
pática e neurológica em animais. Três causam infecções respiratórias 
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muito mais graves nos humanos, até fatais, como também grandes sur-
tos de pneumonia no século XXI. O SARS-CoV-2 é o novo coronavírus 
identificado como agente etiológico da doença causada pelo coronaví-
rus 2019 (Covid-19), que começou em Wuhan, na China, no final de 
2019, e se espalhou por todo o mundo. Os coronavírus que causam 
infecção respiratória grave são zoonoses. O SARS-CoV-2 possui uma 
transmissão significativa de pessoa para pessoa (LANA et al., 2020).

Não há dúvida de que qualquer pandemia é sempre terrível, im-
pondo aos humanos uma mudança significativa de comportamentos, 
de hábitos, da forma de viver e administrar a vida. Ao referir-se à peste, 
Foucault (2007, p. 164) indica que há duas formas de lidar com ela: 
uma que denomina de ficção literária, na qual “as leis são suspensas, 
os interditos levantados, os indivíduos que se desmascaram, que aban-
donam sua identidade estatutária [...]”; a segunda é denominada de 
“sonho político da peste”, que se caracteriza: “não [pela] festa coletiva, 
mas as divisões estritas [...] não as máscaras que se colocam e se reti-
ram, mas a determinação a cada um de seu ‘verdadeiro’ nome, lugar, 
corpo e doença” (p. 164).

A interpretação foucaultiana tem em sua arqueologia o século 
XVII, o que torna mais aterrador o presente, quando vemos que há 
uma acentuada resistência quanto às medidas sanitárias fundamentais, 
seja dos dirigentes políticos, religiosos e do homem comum, elabora-
das por instituições científicas ou órgãos de controle.

Não é possível simplificar essa resistência deslocando para o lu-
gar comum do reacionarismo ou da ignorância pura e simplesmente, 
mas tatear as possíveis pistas em que esse deslocamento se deu, como 
ele se construiu. Quando os indivíduos, a despeito da destruição ou 
do aniquilamento de suas próprias existências com a morte, negam 
procedimentos e conhecimentos por eles mesmos adotados e utiliza-
dos de forma natural, vislumbra-se a constituição de uma consciência 
rancorosa e perversa, uma personalidade em que a vida passa a ser um 
elemento frugal e banal.

Mas, quais seriam as pistas que nos conduziriam a um possível 
diagnóstico desse abandonar-se ao puro acaso, à pura fatalidade?  Não 
é possível responder de forma definitiva tal indagação. Contudo, não 
pode ser desconsiderado o fato de que a própria condição de vida, a 
própria condição de miséria a que muitos estão submetidos, a guerra 
diária para se manter vivo, a pressão social e a disputa pelo pão de cada 
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dia não deixam margem para a reflexão e a análise da própria condição 
de explorado, de vilipendiado.

Esse comportamento kamikaze não é uma disposição natural ao 
autoaniquilamento; é forjado em sua consciência por um conjunto de 
ações do qual compartilha e adota como seu. É inegável a pressão que 
o capital – manifestadamente o mercado de consumo – exerce na vida 
social, não sendo exagero afirmar, à luz de Baudrillard (1995) e Bau-
man (2008), que a sociedade pode ser identificada como de consumo 
e que a vida em sociedade pode ser descrita como uma vida para o 
consumo.

Tendo a vida se configurado sob o imperativo categórico do 
consumo, das necessidades que crescem exponencialmente enquanto o 
poder de compra, quando cresce, se dá na perspectiva diametralmente 
inversa, a ameaça explícita ao mercado que se materializa pela não-
-produção e pelo não-consumo é um ataque estrutural ao sistema ca-
pitalista, que sobrevive e se retroalimenta pela produção de mais-valia, 
por meio da exploração da força de trabalho.

Diante de um ataque de tal monta, os sujeitos que estão no po-
der e que não somente compartilham de tais ideais, como também se 
constituíram no que são a partir dele, não se intimidam em banalizar 
a vida em detrimento da realização desse ideal, jogando para o aca-
so infeliz ou fatalidade a perda do único bem não renovável: a vida. 
Num cenário tão duro, não há alternativa fora da luta, da resistência, 
da organização dos trabalhadores. No item seguinte buscamos trazer 
sinalizações nessa direção.

EMANCIPAÇÃO E RESISTÊNCIA: LUZES A PARTIR DAS LEI-
TURAS DE MARX 

 
 Em tempos de banalização da vida e de avanço das estratégias 

de exploração do trabalho, a classe trabalhadora é desafiada a não se 
entregar, a não sucumbir em meio às táticas vorazes do capitalismo, 
que busca a todo o custo ampliar suas margens de lucro e assegurar 
sua hegemonia. É bem verdade que o contexto pandêmico dificultou 
o processo organizativo de luta da classe trabalhadora, entretanto não 
minou sua capacidade de indignação e de invenção de mecanismos de 
geração de convulsões no tecido social, para denunciar as injustiças e 
se posicionar enfaticamente em favor dos direitos humanos e sociais.

 Com o distanciamento social, os riscos sanitários e a lentidão 
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no processo de organização da vacinação da população, algumas ativi-
dades presenciais dos movimentos sociais, partidos, organizações de 
mulheres, associações comunitárias, grupos e sindicatos precisaram 
ser redimensionadas, seja para o formato on-line ou mesmo presen-
ciais, com número menor de pessoas ou com a adoção de espaços ao ar 
livre que reduzissem os riscos à biossegurança.

 Ante os muitos ataques à democracia e à vida, capitaneados 
pelo Executivo federal, homens e mulheres não se intimidaram, mes-
mo em tempos de pandemia, em ir às ruas, organizar manifestações, 
fazer panelaços e ocupar também as redes sociais para denunciar o ge-
nocídio, a tirania, o fascismo, o ataque aos direitos dos povos indíge-
nas, o desmonte do serviço público etc.

 Como nos ensinam os escritos marxianos, sendo a luta de 
classes uma categoria política, com possibilidades de transformação da 
realidade, é somente por esse meio ou por sua instrumentalização que 
a classe trabalhadora conseguirá transformar a realidade, ou seja, so-
mente pela ação política como práxis revolucionária.

 Marx – em sua descrição e explicação do capitalismo – deixa 
também explícitas as condições para o seu colapso, ou seja, as leis que 
interpretam o sistema capitalista constituem o arcabouço para sua su-
peração. Em síntese, apresenta a própria teoria da revolução operária.

 Assim vaticinam Marx e Engels (2008, p. 21): “A burguesia 
não forjou apenas as armas que a levarão à morte; produziu também 
os homens que usarão essas armas: os trabalhadores modernos, os pro-
letários”. Nessa interpretação, a superação do capitalismo não implica 
em completa anulação das determinações construídas pela revolu-
ção burguesa, em abandono das estratégias de produção da riqueza. 
A proposição comunista aspira a socialização da riqueza socialmente 
produzida. Como afirmaram Marx e Engels (2008, p. 14), “a burgue-
sia desempenhou na história um papel altamente revolucionário”, pois 
demonstrou o que “a atividade humana pode realizar” (p. 15).

 Essas determinações não podem ser desconsideradas ou mes-
mo anuladas ou esquecidas, como se nunca tivessem existido. Pelo 
contrário, essas são criações extremamente válidas e enaltecem a capa-
cidade humana de inventividade e autossuperação em sua relação com 
a natureza e com os outros seres humanos.

 Marx (2008) vai afirmar que o comunismo não se caracteriza 
pela supressão da propriedade em si, mas a supressão da propriedade 
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privada burguesa. Não advoga a reformulação ou completa destruição 
da sociedade, a um estado de anomia, mas propõe “abolir o caráter 
miserável dessa apropriação, que faz com que o trabalhador viva para 
multiplicar o capital, viva enquanto é de interesse da classe dominante” 
(p. 35).

 Marx (2008, p. 32) enfatiza a tarefa que deve ser assumida tan-
to pelos comunistas quanto pelos partidos proletários: “a constituição 
do proletariado em classe, a derrubada do domínio da burguesia, a 
conquista do poder político pelo proletariado”.

 Não há emancipação sem resistência e sem resistência não há 
possibilidade de emancipação. A resistência se caracteriza por todo e 
qualquer movimento que coloca sob suspeita as determinações histó-
ricas, sociais, econômicas e políticas elaboradas, defendidas e sustenta-
das pela classe dominante. Reconhecendo que todos os trabalhadores 
estão na mesma condição de explorados, a emancipação demanda um 
movimento concreto e definitivo da classe operária para constituição 
transnacional, superando suas próprias contradições internas.

 Contudo, isso não é fácil e nem é simples de se fazer. Nesse 
sentido, a resistência se dá em duplo embate: interno e externo. O que 
nos conduz à evidência concreta na leitura da realidade de que mesmo 
que a classe trabalhadora não tenha alcançado a plena consolidação 
de seu projeto emancipatório, é inegável que, ao longo dos séculos, a 
classe trabalhadora não ficou inerte ou a reboque das transformações 
e avanços do sistema capitalista, pelo contrário, tem mantido um posi-
cionamento político dialético, demonstrando, a partir de seus diversos 
movimentos, estratégias políticas e organizativas uma capacidade gi-
gantesca de regeneração em embate.

 A classe trabalhadora não conseguiu se emancipar do jugo do 
capital, tem sofrido derrota em algumas batalhas, contudo tem avan-
çado na constituição e na demonstração das contradições internas do 
capital. Nesse processo, evidencia-se que, inexoravelmente, se a socie-
dade continuar nessa rota de autodestruição, pela aquiescência aos di-
tames do deus capital, todos sucumbirão. 

 A classe trabalhadora tem, a despeito de todas as contradições 
internas, resistências e adaptações do sistema capitalista, se mantido na 
luta e resistido com alto poder de adaptação aos ataques promovidos 
pelo sistema capitalista e se mantido na construção do processo revolu-
cionário de transformação da realidade social, que se consolidará pela 
abolição da propriedade privada burguesa e implantação do socialismo.
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É preciso reconhecer que, mesmo que a classe trabalhadora não 
tenha consolidado até o presente uma revolução em perspectiva uni-
versal e destruição do sistema, ela desenvolveu significativa capacidade 
de regeneração e adaptabilidade, sem a qual já teria sucumbido radi-
calmente e não causaria ainda hoje no século XXI um estado perpétuo 
de alerta e criação de estratégias do capital para destruí-la. A classe 
trabalhadora assume a forma concreta, a espada de Dâmocles, sobre a 
cabeça do capitalismo.

Nesse sentido, mesmo em tempos de pandemia, a chama revo-
lucionária se mantém acesa, indicando que a superação do capitalismo 
permanece no horizonte da classe trabalhadora. Por isso, num Brasil 
de ares ditatoriais e fascistas, os(as) trabalhadores(as) resistem e gri-
tam: “fascistas não passarão”! 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de Covid-19, que resulta da infecção pelo SAR-
S-CoV-2, chacoalhou o mundo, a economia, a classe trabalhadora. 
Nesse processo, o capitalismo buscou rapidamente reinventar suas es-
tratégias de acumulação e de exploração do trabalho. A todo custo, a 
salvação da economia tornou-se um mantra repetido por capitalistas e, 
de modo incisivo no Brasil, pelo dirigente máximo do Executivo fede-
ral e por seu ministro da economia, ainda que isso implicasse em riscos 
iminentes à vida dos trabalhadores.

Da capital da República do Brasil emanaram a omissão delibera-
da ao enfrentamento à pandemia, o incentivo à aglomeração e à nega-
ção do uso das máscaras de proteção, o boicote explícito à compra de 
vacinas e, ainda, os ataques verborrágicos aos trabalhadores, acusados 
de covardes, “maricas” e disseminadores de “mimimi”, escancarando a 
desvalorização da vida e a supremacia dos interesses econômicos.

Efetivamente, o Estado brasileiro, enquanto comitê gestor dos 
interesses da burguesia – tal como indicavam Marx e Engels (2008) – 
não enfrentou nem tem feito qualquer esforço para debelar a pandemia 
no país. Essa adoção da política de morte já resultou na perda de mais 
de 390 mil vidas de brasileiros, até 26 de abril de 2021, número este que 
só tende a crescer, dada a política de omissão, ação predatória e boicote 
assumida pelo Estado brasileiro, representado pelo Executivo federal.

Essa conjuntura nos indica de forma transparente que a luta de 
classes se intensificou na pandemia. Enquanto setores da economia 
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multiplicaram seus lucros, a luta dos trabalhadores pela sobrevivência 
se tornou mais dura, pelos riscos à biossegurança, pela restrição de cir-
culação, pelo adoecimento, pela falta de recursos para custear os bens 
de primeira necessidade etc. Enfim, a assertiva de Ianni (2004, p. 89) 
permanece atualíssima; “enquanto a economia cresce e o poder estatal 
se fortalece, a massa dos trabalhadores padece”.

 O capitalismo e sua máquina de moer gente seguem a todo 
vapor, mas a classe trabalhadora não está inerte ou resignada. Ao con-
trário, há resistência e luta, há organização e arte, há sonho e esperança 
de supressão dessa estrutura de classes. Por isso, no horizonte, estão a 
primavera, o canto, a socialização da riqueza.
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25 ANOS DAS DIRETRIZES CURRICULARES 
DA ABEPSS: desafios para uma formação crítica e 

dialética no Serviço Social

Thaísa Teixeira Closs
Tatiana Reidel

Laís Duarte Corrêa

PREMISSAS INTRODUTÓRIAS SOBRE O PROJETO DE FOR-
MAÇÃO PROFISSIONAL 

O eixo elencado para a discussão do presente capítulo é o do 
projeto de formação profissional em Serviço Social, tematizando seus 
fundamentos, com ênfase para o debate da lógica dialética dos Nú-
cleos de Fundamentação das Diretrizes Curriculares (DC) da ABEPSS 
(1996), que em 2021 completa 25 anos, e para a centralidade da questão 
social e da categoria trabalho, elementos estruturantes e transversais 
no plano curricular e nos processos de ensino. Projeto esse impensável 
sem as fecundas contribuições do pensamento marxista que lhe con-
ferem unidade, criticidade e sustentação, pois sua própria formulação, 
a partir de amplos debates desencadeados em torno da revisão do cur-
rículo de 1982, situa-se no quadro dos acúmulos teórico-metodológi-
cos proporcionados pela maturidade da vertente de ruptura (NETTO, 
2015) ou, como denomina Iamamoto (2018), no contexto da segunda 
aproximação da profissão com o marxismo, na qual se estabelece tan-
to uma relação de continuidade como de ruptura com legado no mo-
vimento de reconceituação latino-americano. Como destaca a autora 
(2018, p. 216-217), continuidade pois mantém acesa “a crítica tanto ao 
conservadorismo profissional quanto à vulgarização marxista, no res-
gate do legado marxiano para inspirar a análise da sociedade e da pro-
fissão”, mas também ruptura construída “no processo mesmo de apro-
fundamento das premissas e propósitos do referido movimento em seu 
vínculo com as lutas e movimentos sociais”, uma vez que ocorre nas 
“inéditas condições histórico-profissionais presentes na decadência da 
ditadura, seu desenvolvimento criou as possibilidades à ultrapassagem 
da reconceituação: a sua superação”. 

Nessa direção, reforça-se a importância das transformações 
profissionais no quadro dos processos societários dos anos 1980 e iní-
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cio dos anos 1990, ressaltando o protagonismo da categoria na con-
juntura sociopolítica em termos das lutas pela redemocratização e na 
construção de um novo padrão de proteção social, do esforço políti-
co-organizativo na esfera do exercício e da formação profissional, da 
expansão e consolidação da pós-graduação. Trata-se de um movi-
mento que, ao conjugar o adensamento da pesquisa em conexão com 
a dinâmica societária, possibilita saltos qualitativos ao Serviço Social 
brasileiro, porque articula a apreensão das determinações da forma de 
ser da profissão no movimento histórico brasileiro, traduzindo-as em 
formulações teórico-metodológicas e ético-políticas que conformam 
os fundamentos profissionais a partir da matriz crítico-dialética. 

Logo, esse acúmulo da categoria culmina na revisão curricular 
da ABEPSS de 19961 expressando as principais tendências profissionais 
no que tange aos fundamentos, redimensionando a formação gradua-
da na direção de um novo perfil profissional atento aos desafios da rea-
lidade brasileira, cuja atualidade e vitalidade se mantém, pois se trata 
de um projeto de formação em movimento, que se renova  diante das 
determinações concretas postas no real, pressupondo, portanto, pes-
quisa e capacitação constante, bem como sua indissociabilidade com o 
trabalho profissional, com as agendas das entidades da categoria e com 
a produção intelectual e formação no âmbito da pós-graduação. 

Tal revisão curricular foi embasada em quatro grandes pressu-
postos, quais sejam (ABEPSS, 1996): 1) a particularidade dessa profis-
são situa-se no âmbito das relações sociais de produção e reprodução 
social, como uma profissão interventiva na esfera da questão social; 2) 
o fundamento básico da existência da profissão é apreendido na sua 
relação com a questão social; 3) a apreensão das transformações his-
tórico-estruturais que incidem na reprodução da questão social e nas 
respostas das classes sociais e do Estado às suas expressões repercute 
em alterações no mercado profissional de trabalho; 4) o processo de 
trabalho profissional é determinado pelas configurações da questão so-
cial e das formas históricas de seu enfrentamento. De tais pressupostos 
se podem apreender importantes indicativos dos elementos centrais 
que fundamentam a proposta de formação no Serviço Social, que me-

1 É fundamental destacar que as referidas diretrizes ao serem homologadas sofreram uma grande 
descaracterização, o que “significa, na prática, a impossibilidade de se garantir um conteúdo básico 
comum à formação profissional no país [...], o conteúdo da formação passa a ser submetido à livre 
iniciativa das unidades de ensino, públicas e privadas, desde que preservados os referidos núcleos” 
(IAMAMOTO, 2012, p. 43). 
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recem ser recuperados, uma vez que estudos2 e a própria experiência 
docente e atuação em entidades da categoria revelam dificuldades na 
sua compreensão e efetivação na formação. 

O primeiro elemento estruturante e transversal nos currículos e 
nos processos de ensino consiste na centralidade da questão social que 
atribui unidade à formação e à estruturação curricular, pois ela fornece 
concretude histórica à profissão (CARDOSO et al., 1997), consideran-
do ser a base de fundação sócio-histórica da profissão e sua matéria de 
trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012; IAMAMOTO, 2008). A 
riqueza desta centralidade na formação é que ela aglutina elementos 
analíticos que se desdobram no debate da gênese e das transformações 
históricas da profissão, da sua natureza e inscrição particular na socia-
bilidade burguesa e na divisão sociotécnica do trabalho (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2012; NETTO, 2011), bem como fornece as bases para a 
interpretação crítica do espaço sócio-ocupacional da profissão.

O segundo elemento refere-se à centralidade da categoria traba-
lho, a qual, no plano da formação profissional, indica “[...] a importân-
cia do estatuto do trabalho, fundado em uma visão societária, que atri-
bui prioridade ontológica à produção e reprodução da vida social e às 
relações sociais historicamente particulares que as sustentam” (CAR-
DOSO et al., 1997, p. 17). Pode-se sinalizar três polos principais através 
dos quais as mediações da categoria trabalho se articulam no plano 
da formação (CLOSS, 2017). O primeiro consiste na análise societária, 
sob o prisma da produção e reprodução da vida social (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2012; IAMAMOTO, 2008), irradiando a análise para os 
processos de alienação e de exploração, para as lutas entre as classes 
sociais fundamentais presentes na sociedade, o que inclusive permite 
compreender as tramas das relações de poder do Estado. O segundo 
polo estabelece-se na apreensão do ser social, no qual essa categoria 
assume sentido ontológico (MARX, 1989; LUKÁCS, 2009), expressan-
do-se na própria fundamentação da ética profissional, ou seja, a di-
mensão valorativa como inerente ao trabalho, a liberdade como núcleo 
da práxis (BARROCO, 2006). O terceiro polo é constitutivo da própria 
análise da profissão, através da apreensão do seu estatuto assalariado, 
superando o entendimento da prática profissional pela análise da in-
serção desse trabalho de qualidade particular em processos de trabalho 
histórica e socialmente determinados, no contexto da divisão social e 
2 Contudo, é preciso considerar os inúmeros desafios encontrados na implementação desse projeto 
de formação, inclusive alvo de pesquisa da ABEPSS, cujos resultados podem ser encontrados nas 
publicações da Revista Temporalis, n. 14, ano 2007. 
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técnica do trabalho, apreendendo as possibilidades de efetivação do 
projeto ético-político nos marcos da relativa autonomia profissional, 
superando vieses messiânicos ou fatalistas (IAMAMOTO; CARVA-
LHO, 2012; IAMAMOTO, 2008). 

O terceiro elemento reside na abordagem histórico-crítica mar-
xista da realidade e da profissão, a partir da indissociabilidade entre 
história, teoria e método, o que se expressa na articulação dos conteú-
dos dos Núcleos de Fundamentação das Diretrizes da ABEPSS no con-
junto do currículo, de seus componentes pedagógicos e na própria prá-
tica docente que não os fragmenta. Trata-se, portanto, da compreensão 
da história em processo, do modo como se produz socialmente a vida, 
como campo de tendências engendradas pelo devir histórico das lutas 
sociais, de possibilidades latentes de transformação inscritas no mo-
vimento do real, superando a linearidade e os etapismos, pois “toda 
reflexão sobre a realidade social resgata o aqui, o agora e o antes, e o 
daqui a pouco” (IANNI, 2011, p. 399). É essa fecunda abordagem que 
permite compreender a profissão como totalidade histórica (CARDO-
SO, 2007) em movimento em suas dimensões constitutivas (formação, 
trabalho, conhecimento, organização política), enraizada na dinâmica 
sócio-histórica e cultural em que se insere e se transforma. Ressalta-
-se, também, como pressupostos da indissociabilidade, o rigoroso trato 
da teoria social marxista em seus fundamentos3 e também das demais 
matrizes do pensamento social, situadas em seus nexos constitutivos 
históricos com a realidade e com a profissão.

Em síntese, a análise dos pressupostos da revisão curricular evi-
dencia a centralidade da categoria trabalho e da questão social – irra-
diadas da apropriação da tradição marxista e conjugadas na interpre-
tação histórico-crítica do Serviço social na realidade brasileira – como 
os principais fundamentos da formação profissional (CLOSS, 2017), 
elementos que serão tematizados a seguir, considerando os desafios 
político-pedagógicos no âmbito do ensino e da prática docente. 

3 O que pressupõe unidade entre método e teoria marxiana, pois a lógica dialético-crítica, afirman-
do o primado ontológico das relações sociais na constituição da consciência humana e a apreensão 
do real em suas múltiplas determinações, é indissociável das principais teorias marxianas na abor-
dagem da natureza da sociedade capitalista: a teoria do valor-trabalho, a teoria da alienação e a 
teoria da revolução, que se encontram no conjunto da sua obra.
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A LÓGICA DIALÉTICA DOS NÚCLEOS DE FUNDAMENTA-
ÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DA ABEPSS 

Uma das grandes inovações e avanços do projeto de formação 
profissional consiste na lógica dialética que sustenta a formulação dos 
seus Núcleos de seus Fundamentação – “1- Núcleo de fundamentos 
teórico-metodológicos da vida social; 2- Núcleo de fundamentos da 
particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira; 
3 - Núcleo de fundamentos do trabalho profissional. (ABEPSS, 1996, 
p. 8) –, fruto tanto dos acúmulos da pesquisa no âmbito dos Funda-
mentos, mas também da avaliação do currículo de 1982 e da superação 
das lacunas do ensino fragmentado a partir das disciplinas de História, 
Teoria e Metodologia do Serviço Social. 

Salienta-se que o primeiro Núcleo de fundamentação (ABEPSS, 
1996) objetiva a compreensão do ser social enquanto totalidade histó-
rica, tendo o trabalho como o eixo central do processo de reprodução 
da vida social, analisando os componentes fundamentais da vida social 
que serão particularizados nos demais Núcleos. Assim, o conhecimen-
to do ser social implica o tratamento das diferentes filosofias e teorias, 
superando a crítica ou a negação ideológica a priori pelo necessário 
conhecimento dos fundamentos das mesmas. Já o segundo Núcleo 
(ABEPSS, 1996) desenvolve o conhecimento da sociedade brasileira, 
da sua particularidade histórica nacional, apreendendo os movimentos 
que consolidam determinados padrões de desenvolvimento capitalista 
no Brasil e seus impactos socioeconômicos e políticos no campo das 
desigualdades sociais. Esse Núcleo implica, portanto, a análise con-
juntural da sociedade brasileira e dos processos sociais geradores das 
múltiplas manifestações da questão social. No que se refere ao tercei-
ro Núcleo, dois eixos são centrais (ABEPSS, 1996): a abordagem da 
prática como processo de trabalho, destacando os elementos que com-
põem esse processo, a partir da acepção marxiana; e o relevo para a 
dimensão investigativa associada a uma leitura totalizante da realidade, 
demarcando a dimensão teórico-metodológica necessária ao trabalho 
profissional, enriquecida pelos demais conhecimentos aportados pelos 
outros Núcleos de fundamentação da formação. 

Um desafio recorrente na estruturação dos projetos político-pe-
dagógicos das unidades de formação acadêmica (UFA) consiste na su-
peração do trato fragmentado desses Núcleos, seja na forma de organi-
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zação dos componentes curriculares ao longo do curso, como também 
na própria abordagem dos conteúdos no processo de ensino em cada 
disciplina, nas mediações pedagógicas mobilizadas na relação com os 
estudantes. Prima-se, portanto, que os Núcleos, na lógica dialética que 
estrutura o projeto de formação, possuem uma relação de indissociabi-
lidade e de mútua complementaridade, uma vez que “expressam níveis 
distintos de abstração de análise requeridos para o deslindamento do 
Serviço Social na sociedade brasileira”, pois os mesmos “contribuem, 
sob diferentes ângulos e articuladamente, para a elucidação das par-
ticularidades da ‘questão social’ e do estatuto profissional do Serviço 
Social na construção de respostas à mesma” (CARDOSO et al., 1997, 
p. 18-19). Além disso, eles condensam níveis de análise necessários e 
interdependentes no deciframento da profissão na dinâmica societária, 
tendo como premissa a compreensão dos fundamentos profissionais 
a partir da perspectiva da totalidade histórica, de que o Serviço Social 
“adquire sentido e inteligibilidade na dinâmica societária da qual é par-
te e expressão”, o que requer, no âmbito da formação profissional “[...]      
elucidar os processos sociais que geram a sua necessidade social, o sig-
nificado de suas ações no campo das relações de poder econômico e 
político –  das relações entre as classes e dessas com o Estado – , assim 
como a inscrição do Serviço Social no debate teórico e cultural de seu 
tempo. (IAMAMOTO, 2014, p. 621). 

Nessa lógica, se os Núcleos requerem uma análise que privile-
gie a totalidade, sua materialização nos currículos requer mediações 
político-pedagógicas que permitam sucessivas aproximações com seus 
conteúdos a partir, por exemplo, de eixos articuladores por níveis de 
ensino ao longo do curso, como também na integração com atividades 
de extensão e pesquisa desenvolvidas pelo corpo docente. Aponta-se, 
como desafio, o planejamento docente e o diálogo constante com dis-
centes – do conhecimento de sua realidade, formação cultural e das 
condições objetivas de inserção na vida acadêmica – no sentido da ar-
ticulação das disciplinas e demais componentes curriculares que, tra-
balhados na lógica da transversalidade da investigação e da construção 
processual de aprendizagens, permitam sucessivas totalizações provi-
sórias na apreensão articulada dos três Núcleos. 

Ou seja, trata-se de assegurar a própria lógica dialética no per-
curso formativo que, como aponta Kosik (2011), opera a partir de um 
movimento de détour, que visa superar a representação e chegar ao 
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conceito, conhecendo a estrutura, a gênese e o movimento de dado 
objeto, sendo a decomposição do todo uma característica do conhe-
cimento, necessária para apreender cada elemento do objeto estuda-
do, suas transformações, inter-relações, sua posição no conjunto de 
contextos mais amplos, incluindo um processo de decomposição mas 
também de recomposição, progressivo-regressivo, aproximativo, que 
permite transitar de aspectos mais singulares àqueles universais, das 
partes ao todo e vice-versa. Como aponta Lefebvre (1979, p. 178), a 
análise dialética prima pela abordagem das relações, é “movimento de 
pensamento ao mesmo tempo que pensamento do movimento”, sendo 
o conhecimento, portanto, “um processo de conhecimento por abstra-
ções, conceitos, isto é, por graus sucessivamente conquistados de ob-
jetividade, a partir de um começo (prático, histórico, social e lógico)” 
(LEFEBVRE, 1979, p. 226). 

Nessa direção, evidencia-se como desafio no planejamento do-
cente uma maior atenção para o processo de efetivação das matérias 
previstas na DC, superando tendências de simples transposição me-
cânica de seus conteúdos para as disciplinas, uma vez que esse proces-
so tem se traduzido na fragmentação da formação, na justaposição de 
disciplinas, na divisão de disciplinas pelos Núcleos, ou ainda, em eta-
pas do curso vistas como “teóricas” e “práticas”, frequentemente tendo 
como linha divisória o estágio obrigatório. Tais tendências significam 
um distanciamento da lógica dialética que sustenta o projeto de forma-
ção, da necessária tridimensionalidade dos Núcleos no deciframento 
da particularidade do Serviço Social na divisão sociotécnica do traba-
lho, na inter-relação com a questão social na particularidade da for-
mação sócio-histórica brasileira, da apreciação crítica das influências 
teóricas, políticas e culturais que permeiam sua trajetória e elucidam 
as disputas de projetos societários e de profissão na atualidade. Isto é, 
o desafio é efetivar a tridimensionalidade dos Núcleos na totalidade do 
currículo – garantida pela articulação dos diferentes componentes cur-
riculares, contemplando as matérias previstas nas DC – mas, também, 
em cada componente curricular, nas estratégias didático-pedagógicas 
desenvolvidas.

 Logo, o deciframento daquela particularidade remete à rele-
vância da categoria mediação na construção do percurso formativo 
materializado no currículo, articulando o trânsito entre universalida-
de-particularidade-singularidade, associando às várias instâncias da 
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totalidade através de mediações, pois as mesmas consistem em “[...] 
condutos de ‘passagens’ e ‘conversões’ [...]. Por isso, a categoria de 
mediação é estruturante da particularidade. [...] É um espaço onde a 
legalidade universal se singulariza e a imediaticidade do singular se 
universaliza”. (PONTES, 2002, p. 86). Ou seja, os Núcleos das DC da 
ABEPSS, mobilizados no plano da particularidade daquela tríade dialé-
tica, comportam a conexão entre o singular e o universal dessa profis-
são, tanto do ponto de vista ontológico – apreendendo as determina-
ções da forma de ser da profissão na realidade – como do ponto de vista 
reflexivo e lógico, no que se refere à própria relação estabelecida com 
o conhecimento no processo de formação profissional, na prática do-
cente e nas experiências de aprendizagem que estabelecem uma relação 
dialética entre teoria e realidade. Sob esse prisma, nos próximos itens 
serão problematizados alguns desafios referentes ao ensino da questão 
social e da categoria trabalho no âmbito das Diretrizes. 

QUESTÃO SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SER-
VIÇO SOCIAL

   
A centralidade da questão social no projeto de formação profis-

sional expressa a fecunda interlocução da produção em Fundamentos 
do Serviço Social com a teoria marxiana e marxista. Esta interlocução 
permite situá-la como indissociável da produção capitalista e da so-
ciabilidade burguesa, a partir do aporte da teoria do valor trabalho, 
da lei geral de acumulação, da (re)produção das relações sociais, do 
debate da subalternidade, das lutas e movimentos sociais, conforman-
do uma abordagem totalizante que não segmenta estrutura e sujeito, 
uma vez que integra dimensões materiais e espirituais na análise das 
desigualdades e resistências sociais e suas refrações na vida dos sujeitos 
(CLOSS, 2017). 

Contudo, a compreensão da questão social no Brasil implica 
reconhecer as particularidades da relação entre capital e trabalho a 
partir das singularidades do desenvolvimento capitalista dependente 
no país, que passa, necessariamente, pela sua formação sócio-históri-
ca, dimensão essencial no projeto de formação. Essa dimensão permite 
apreender as determinações estruturais da questão social no Brasil, que 
têm seu germe desde o escravismo colonial com a ocupação das terras 
do país, cujos elementos fundantes foram o latifúndio, o escravismo e 
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o patriarcalismo. Na passagem para o capitalismo dependente, essas 
determinações se expressam, dentre outras, pela superexploração da 
força de trabalho, pela questão étnico-racial, pela questão de gênero e 
sexualidade, pela questão agrária, urbana e ambiental, mas, sobretudo, 
pela luta e pela resistência que, historicamente foram apassivadas, “[...] 
mantidas sob o controle do Estado e das classes dominantes” (SAN-
TOS, 2012, p. 437), marcados pelo conservadorismo e pelo autoritaris-
mo antidemocrático.

O trato da questão social requer, portanto, a mediação com a 
formação sócio-histórica do país, sem a qual as formas particulares que 
as expressões da questão social assumem no Brasil não são compreen-
didas desde a sua raiz. Nesse sentido, evidencia-se como avanço a cons-
trução, pela ABEPSS, no ano de 2018, do documento “Subsídios para 
o debate sobre a questão étnico-racial na formação em Serviço Social”, 
o qual afirma que a discussão “o conceito de raça/etnia é fundamental 
para a compreensão da questão social na dialética da formação social 
brasileira” (ABEPSS, 2018, p. 13). Ressalta-se a necessidade de articu-
lação das interfaces da questão social, inclusive em termos loco-regio-
nais, favorecendo a integração entre as UFAs, via ensino e extensão, 
na possibilidade de uma formação fundada em valores emancipatórios 
na defesa da superação de todas as formas de preconceito, exploração 
e opressão.

Na sequência, a questão social, em sua mediação com a profis-
são, se desdobra na própria elucidação do significado social do traba-
lho do assistente social, da sua inscrição no âmbito da (re)produção 
das relações sociais, da leitura crítica das requisições sócio-históricas 
dirigidas a essa profissão na divisão sociotécnica do trabalho, inclu-
sive como base explicativa e analítica do desenvolvimento das políti-
cas sociais no capitalismo (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012). Não é 
demais destacar quão significativa se faz essa centralidade da questão 
social na formação diante da trajetória dessa profissão, pois a mesma 
fornece os elos que conectam radicalmente o Serviço Social com a di-
nâmica societária em seu movimento histórico, no quadro das relações 
entre as classes sociais e o Estado, como um conduto essencial para a 
superação da cultura conservadora na categoria. 

Apesar disso, verificam-se dificuldades da apropriação do rico 
potencial teórico-analítico acumulado na área por Assistentes Sociais, 
o que demarca um importante desafio a ser enfrentado na pesquisa 
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sobre os Fundamentos do Serviço Social. Assim, apesar das DC da 
ABEPSS afirmarem a questão social como elemento central, ordenador 
e transversal ao currículo, verifica-se a importância de adensar estra-
tégias pedagógicas que superem sua abordagem difusa e pulverizada 
em diferentes disciplinas, sem um aprofundamento teórico-crítico dos 
seus fundamentos. Isso exige o seu trato teórico-metodológico ancora-
do na obra marxiana e marxista em conexão com a categoria trabalho, 
delimitando disciplinas que enfoquem seus fundamentos, respaldando 
seu trato transversal no currículo, ao mesmo tempo em que sejam ga-
rantidas mediações na perspectiva da tridimensionalidade dos Núcleos 
de Fundamentação das Diretrizes. Aponta-se que o trato da questão so-
cial na formação também privilegie as mediações sócio-históricas que 
conferem contornos contemporâneos à sua (re)produção ampliada 
assim como redimensionam as respostas às suas múltiplas expressões, 
tais como (IAMAMOTO, 2001, 2008): a lógica financeira que preside 
o regime de acumulação que, por sua vez, em seus traços flexíveis, traz 
profundos impactos na esfera da produção e do trabalho; as relações 
entre Estado e sociedade sob a hegemonia do projeto neoliberal, aden-
sando as disputas entre a afirmação de políticas públicas e a mercan-
tilização e privatização do atendimento às necessidades sociais, num 
quadro de especulação financeira do fundo público. Tais mediações se 
convertem, pois, como elementos centrais para a elucidação dos condi-
cionantes do trabalho do assistente social na atualidade – inclusive da 
precarização das condições e relações por meio das quais esse se realiza 
– e também das contradições e resistências sociais a serem exploradas e 
fortalecidas no campo da construção de ações profissionais. 

Todavia, passados 25 anos da implementação das DC, consi-
deram-se prementes os resultados da pesquisa realizada em 2006 pela 
ABEPSS sobre sua implementação, que demonstram que, apesar des-
tas UFAs referirem adotar a concepção de questão social presente nas 
Diretrizes, como resultante da contradição entre capital e trabalho, 
seu trato nos currículos se dá majoritariamente em disciplinas com as 
mais distintas denominações, as quais nem sempre a privilegiam como 
conteúdo central e tratam essa contradição de forma abrangente, con-
cluindo que “não por acaso alguns discentes afirmam que a questão 
social, de fato, atravessa o currículo, mas falta clareza no que se refere 
à compreensão teórica do processo que a origina e dos nexos com a 
prática do assistente social” (TAVARES, 2007, p. 113-114). 

Reitera-se, a partir do exposto, o desafio de garantir a ques-
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tão social como dimensão estruturante da formação, com sua devida 
transversalidade nos currículos a partir da tridimensionalidade dos 
Núcleos de Fundamentação o que, para tanto, pressupõe minimamen-
te a garantia de disciplinas que adensem os aspectos centrais da com-
preensão da gênese da questão social no bojo do processo de produção 
capitalista, perspectiva que se encontra presente nas DC, inclusive em 
diferentes matérias que as constituem e, logo, requer uma sólida base 
teórico-metodológica fundada no pensamento marxiano e marxista 
na análise da realidade. A partir da referida pesquisa, Tavares (2007, 
p. 113) infere que “[...] Marx não é a única referência para a apreen-
são do trabalho e, óbvio, também não é da questão social. Afirmar que 
a questão social decorre da contradição capital-trabalho não remete 
necessariamente à divisão de classes”. Nessa direção, também aponta 
indicações para a qualificação da abordagem da questão social na for-
mação, tais como: o estudo obrigatório da obra de Marx, especialmente 
das categorias econômicas, sem as quais não se pode compreender o 
vigésimo terceiro capítulo de O capital e o desenvolvimento capitalista 
em seus estágios, apreendendo o processo de trabalho e as formas his-
tóricas por ele assumidas no capitalismo; adoção de disciplina obriga-
tória que trate da produção capitalista e da questão social em todas as 
unidades formadoras; disciplinas eletivas que favoreçam a curiosidade 
histórica para propiciar, na abordagem da realidade,  a construção de 
mediações que expliquem a relação da profissão com o desenvolvimen-
to capitalista (TAVARES, 2007).

Sublinha-se a importância dessas indicações, pois é fundamen-
tal adensar a abordagem direta da obra de Marx e não somente de seus 
comentadores. Além disso, tal abordagem não pode se restringir às ca-
tegorias econômicas numa perspectiva teoricista, mas sim privilegiar 
um trato ontológico, dialético e histórico delas, sob pena de reforçar 
interpretações errôneas como uma das facetas da dupla armadilha fre-
quente na análise da questão social, como aponta Iamamoto (2001): as 
análises genéricas e estruturais da questão social, que não apreendem a 
dinamicidade e as particularidades de como ela se expressa na vida dos 
sujeitos. Também se considera fundamental a adoção de disciplinas que 
abordem a questão social e a produção capitalista, mas aponta-se que a 
mobilização de uma atitude investigativa dos nexos entre Serviço Social e 
desenvolvimento capitalista não pode ficar restrita às disciplinas eletivas 
e sim trabalhada na transversalidade já aludida, inclusive na matéria de 
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social. 
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Soma-se a esses desafios na formação a necessidade de uma 
maior atenção para o debate do processo de apreensão e formulação 
de respostas à questão social no plano do trabalho profissional. Neste 
campo, verifica-se a persistência de dicotomias no seu trato, seja nas 
análises estruturais ou fragmentadas das expressões da questão social, 
nas compreensões economicistas da mesma e, ainda, naquelas que não 
superam a imediaticidade das demandas institucionais. Aprofundar 
e dar visibilidade à competência teórico-metodológica totalizante na 
abordagem da questão social, que realize o trânsito entre as dimensões 
universais e singulares das suas expressões, a partir das situações vi-
vidas pela população e das demandas institucionais, é uma exigência 
teórico-prática da materialidade dos Fundamentos do Serviço Social 
(CLOSS, 2017). Logo, a mesma necessita ser privilegiada na formação 
profissional, especialmente no que se refere à centralidade do método 
dialético-crítico na análise da realidade, na fecunda noção de (re)pro-
dução das relações sociais, bem ao próprio processo de planejamen-
to que opera um desvendamento das expressões da questão social, tal 
como elas emergem imediatamente no cotidiano de trabalho, conver-
tendo-as em matéria profissional para a formulação de respostas críti-
cas, propositivas, inovadoras diante das mesmas. Trata-se do desafio 
apontado por Yazbek (2001, p. 38-39), de tecer, no “tempo miúdo do 
cotidiano” ações que tenham como horizonte a construção de uma so-
ciabilidade não capitalista, uma vez que “[...] a reprodução da ques-
tão social é reprodução ampliada de contradições sociais, que não há 
rupturas no cotidiano sem resistência”, logo é fundamental “reinven-
tar mediações capazes de articular a vida social das classes subalternas 
com o mundo público dos direitos e da cidadania”.

Diante desse desafio, cabe ressaltar a centralidade do método 
dialético-crítico na análise e na intervenção profissional como recurso 
fundamental e heurístico capaz de articular o trânsito entre as diver-
sas situações singulares postas no cotidiano profissional e na totalidade 
social, forjando as necessárias mediações para um trabalho crítico e 
propositivo, compromissado com processos reflexivos e emancipató-
rios. Sem esse recurso, que aponta para a importância de uma sólida 
formação teórico-metodológica voltada para a apreensão dialética e 
contraditória da questão social, debilitam-se as próprias respostas pro-
fissionais, a projeção de ações que transcendam a mera imediaticidade 
do cotidiano. 
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A CATEGORIA TRABALHO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
EM SERVIÇO SOCIAL 

Conforme já tratado nesta produção, o trabalho e a questão so-
cial se constituem como eixos centrais das Diretrizes, e, diante da busca 
pela consolidação da compreensão do trabalho no plano da formação 
profissional, as análises aqui apresentadas se desenvolverão a partir dos 
três polos principais de mediação (CLOSS, 2017), sendo que o primei-
ro polo situa-se na análise societária a partir da produção e reprodução 
da vida social que perpassa, necessariamente, as relações sociais que 
se estabelecem sob condições históricas determinadas. Compreende-
-se assim que “[...] o capital é a relação social determinante que dá a 
dinâmica e a inteligibilidade de todo o processo social” (IAMAMOTO, 
1982) a partir do trabalho assalariado. Portanto, a análise societária é 
indissociável da questão social, tendo em vista que esta é “[...] parte 
constitutiva das relações sociais capitalistas, [...] apreendida como ex-
pressão ampliada das desigualdades sociais: o anverso do desenvolvi-
mento das forças produtivas do trabalho social” (IAMAMOTO, 2001, 
p. 10). 

Trata-se de uma análise que “[...] ultrapassa a positividade típica 
da emergência dos processos sociais na ordem burguesa e reconstrói a 
sua dinâmica essencial e estrutural [...]” (NETTO, 2015, p. 370), para 
além da produção material, abarcando a produção de relações sociais, 
políticas e ideoculturais permeadas pela contradição. É no terreno das 
relações sociais em que se manifestam desigualdades e resistências, que 
envolvem poder, confronto e luta entre as classes. A análise societária 
em sua totalidade social objetiva permitir a apreensão do terreno con-
traditório e de luta de classes, em que se materializa o trabalho do(a) 
Assistente Social, tendo em vista que o Serviço Social está imbricado 
na lógica da reprodução das relações sociais, de indivíduos, grupos, 
famílias, classes sociais, nas quais interferem, sob condições sociais de-
terminadas, por meio de sua intervenção, na produção e reprodução da 
vida social com efeitos no processo de reprodução da força de trabalho 
por meio dos serviços, programas e projetos que prestam à população 
(IAMAMOTO, 2015). 

Nessa esteira, busca-se a formação de profissionais que anali-
sem a realidade com consistência teórica e política, mas que, sobretu-
do, possam construir mediações para intervir criticamente, explorando 
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contradições e construindo respostas a partir de necessidades concre-
tas. Além disso, compreender a realidade social permite analisar tam-
bém a profissão para, sem intercorrer no endogenismo, para além de 
uma redoma de vidro que a aprisiona em seus muros internos, isolada, 
fragmentada e externa à realidade social (IAMAMOTO, 2015). 

Dessa forma, a análise da profissão supõe, sem dúvidas, a com-
preensão do seu papel contraditório na sociedade de classes, pois, além 
da contribuição para produção e reprodução da vida social, para que a 
população atendida tenha condições para “fazer história”, a partir da 
perspectiva marxiana, os(as) Assistentes Sociais contribuem na cria-
ção de consensos na sociedade, o que, para a autora, não diz respeito 
somente à adesão ao instituído, mas também  em torno de interesses 
fundamentais, sejam dominantes ou subalternos, contribuindo ou não 
para reforçar a hegemonia vigente (IAMAMOTO, 2015). 

Desconsiderar esta contradição, bem como que a profissão tem 
uma função social para o capital, é um equívoco, pois caso contrário, 
não seria requisitada, uma vez que os “[...] operários modernos, [...] só 
vivem enquanto têm trabalho e só têm trabalho enquanto seu traba-
lho aumenta o capital” (MARX; ENGELS, 2007, p. 46). Diante disso, 
entende-se que o Serviço Social responde tanto a demandas da classe 
trabalhadora, quanto do capital, participando de mecanismo de do-
minação e exploração e, ao mesmo tempo, pela mesma atividade, res-
pondendo às necessidades de sobrevivência da classe e reprodução do 
antagonismo de interesses sociais. Essa compreensão permite estabele-
cer estratégias para fortalecer o capital ou o trabalho, entendendo que 
não é possível excluí-las, considerando a inter-relação entre as classes 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2012)

 Essa ótica remonta ao segundo polo de mediação do trabalho 
no plano de formação profissional: o trabalho como fundamento da 
gênese e a constituição do ser social, ou seja, é ontologicamente deter-
minante deste último. Além disso, o trabalho distingue os homens dos 
animais, sendo uma atividade humana à medida em que se caracteriza 
pela objetivação do homem no mundo a partir de sua ação transforma-
dora da natureza mediada pela sua capacidade teleológica em projetar 
finalidades às suas ações (MARX, 1989). 

Cabe destacar que o amadurecimento sobre a ética e a ética pro-
fissional no Serviço Social brasileiro ocorre a partir da filiação com a 
perspectiva da ontologia do ser social que tem como referência bases 
materiais e históricas e que possibilitam o entendimento do trabalho 
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como práxis. Assim, é a ontologia do ser social, por sua vez, que fun-
damenta a ética profissional, cuja centralidade é indicada no Código 
de Ética (1993) que “revela a base objetiva de constituição das ações 
ético-morais: as capacidades que, desenvolvidas a partir da práxis, ob-
jetivam a sociabilidade, a consciência, a liberdade e a universalidade do 
ser humano-genérico” (BARROCO, 2006, p. 200) e, a partir das quais 
se explicitam valores éticos fundamentais. Os valores são construídos, 
não sendo somente subjetividade humana, evoluem de acordo com as 
necessidades humanas em sua práxis. A criação destes é também ob-
jetivação criada pelo trabalho, “assim se coloca o caráter objetivo dos 
valores; eles sempre correspondem a necessidades e possibilidades só-
cio-históricas dos homens, em sua práxis.” (BARROCO, 2006, p. 29). 
Ao articular esses valores que orientam a profissão a um projeto de so-
ciedade, entende-se como desafio a compreensão de que a ética na for-
mação e no trabalho profissional não se limita à esfera das normativas e 
deveres profissionais, pois, “eles envolvem, ademais, as opções teóricas, 
ideológicas e políticas dos profissionais” (NETTO, 2009, p. 148), de-
mandando apropriação dos elementos que fundamentam esses valores 
a partir da articulação das dimensões ético-política e teórico-metodo-
lógica dos Fundamentos do Serviço Social (BARROCO, 2006).

Sob esse enfoque, o trabalho ontologicamente determinante do 
ser social e da liberdade acaba promovendo a exploração e alienação 
na sociedade capitalista, entende-se que o trabalho assalariado desu-
maniza o trabalhador. Percebe-se, assim, uma “[...] tensão entre pro-
jeto ético-político e alienação do trabalho, indissociável do estatuto 
assalariado” (IAMAMOTO, 2009, p. 39). Nessa lógica, o trabalho se 
constitui como base fundamental do processo de humanização, pres-
supõe intercessões fundamentais como o conhecimento, a consciência, 
o desenvolvimento da sociabilidade, é através dele que o homem se 
constrói e realiza as mediações para se desenvolver como ser social. A 
práxis desenvolve-se fundamentalmente por meio do trabalho, asse-
gurando a (re)produção material e espiritual da vida humana. Tem-se 
assim o reconhecimento do trabalho como “fundamento ontológico-
-social do ser social; é ele que permite o desenvolvimento de mediações 
que instituem a diferencialidade do ser social em face de outros seres 
da natureza”. Dessa forma, “a condição ontológico-social ineliminável 
do trabalho, na (re)produção do ser social, cujo caráter é universal, co-
letivo e de cooperação entre os homens; dá a ele um caráter universal e 
sócio-histórico”. (BARROCO, 2006, p. 26). 
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Como terceiro polo de mediação do trabalho com o plano de 
formação, enfatiza-se a análise da profissão por meio da apreensão crí-
tica do “[...] Serviço Social como uma especialização do trabalho coleti-
vo, dentro da divisão social e técnica do trabalho, partícipe do processo 
de produção e reprodução das relações sociais” (IAMAMOTO, 2015, 
p. 83-84,) e o(a) assistente social como trabalhador(a) assalariado(a), 
submetido(a) aos dilemas da alienação como qualquer outro(a) tra-
balhador(a) nesse modo de produção (RAICHELIS, 2011). Partindo 
dessa premissa, o(a) assistente social afirma-se socialmente como tra-
balhador(a) assalariado(a), cuja força de trabalho especializada pressu-
põe uma relação de compra e venda com organismos empregadores, 
sejam eles estatais ou privados, os quais fornecem os meios e condições 
necessárias para a realização desse trabalho. Caso dispusesse desses 
meios e condições, financeiros, técnicos e humanos, os(as) Assistentes 
Sociais afirmar-se-iam como profissionais liberais, vendendo somente 
o produto do seu trabalho e não sua capacidade de trabalho. (IAMA-
MOTO, 2015). 

A partir dessa compreensão, a autora (2015) conjuga a teoria 
marxiana de processos de trabalho com o trabalho em Serviço Social, 
permitindo compreender que não existe um processo de trabalho es-
pecífico do assistente social, mas que se insere em distintos processos 
de trabalho. Entende-se que essa compreensão é fundamental e indis-
sociável da análise da questão social, uma vez que suas metamorfoses 
repercutem no mercado de trabalho profissional, assim como determi-
nam os processos de trabalho nos quais se inserem os(as) Assistentes 
Sociais (ABEPSS, 1996). 

 Considerar o(a) assistente social como trabalhador(a) reflete 
em um avanço significativo à profissão, principalmente pelas marcas 
sociais e históricas que a perpassam, em perspectivas voluntaristas, sob 
um suposto viés de neutralidade que acentuam o caráter de profissão 
(MONTAÑO, 2009), considerada subsidiária e, consequentemente, de 
um profissional assistente, secundário. Essa compreensão supõe consi-
derá-lo, portanto, como um trabalhador intelectual que formula, pro-
jeta, e não apenas executa. Além disso, conforme Iamamoto (2015), 
supõe que se trata de um sujeito vivo que possui heranças sociocul-
turais, valores ético-sociais, conhecimentos técnicos e teóricos, e que 
como trabalhador possui pertencimento de classe. Para a realização 
desse trabalho, seus instrumentos não se restringem, pois, a um arse-
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nal de técnicas, mas pressupõe também as bases teórico-metodológicas 
que são recursos essenciais acionados para imprimir o direcionamento 
pretendido à intervenção. 

Essas bases teórico-metodológicas que servem como instru-
mento de trabalho na contemporaneidade (IAMAMOTO, 2015) fun-
damentam-se a partir da teoria social/método marxista conjugada a 
valores emancipatórios irradiados dessa interlocução e que constituem 
também a ética profissional. Em articulação, essas dimensões contri-
buem tanto para a direção social quanto para iluminar e decifrar a 
leitura da realidade estabelecendo as mediações necessárias para a in-
tervenção no objeto de trabalho: a questão social em suas múltiplas ex-
pressões. Portanto, decifrar a realidade é decifrar esse objeto, cujas mu-
danças e determinações também condicionam o exercício profissional. 

Nesse prisma, não se considera o Serviço Social como prática, 
reduzida ao conjunto de atividades desempenhadas, sendo compreen-
didas de modo isolado e alheio à divisão social e técnica do trabalho, o 
que contrapõe o caráter de trabalho coletivo que é próprio do Serviço 
Social, tendo em vista que os profissionais se inserem em processos de 
trabalho que se organizam conforme as exigências econômicas, políti-
cas e sociais do processo de acumulação. Cabe à formação profissional, 
portanto,“[...]expressar as novas tendências e condições emergentes 
no processo social, subsidiando a construção de respostas profissionais 
sólidas e antecipatórias ante as particularidades da “questão social” no 
atual estágio da acumulação capitalista”. (IAMAMOTO, 2001, p. 169).

Por conseguinte, nesse terceiro polo de análise se faz necessá-
rio considerar as transformações e a particularidade do trabalho no 
Brasil, contexto em que ocorre ampliação do desemprego estrutural, 
desregulamentação dos direitos da classe trabalhadora, precarização 
nas políticas sociais e no trabalho e que se agudizam considerando re-
cortes de gênero, raça/etnia e geração, bem como as suas implicações 
na conformação de uma “nova morfologia do trabalho4” com inten-
sa incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), 
que favorece o crescimento do assédio moral, desgaste mental, adoe-
cimentos provocados pelas novas formas de gerenciamento e controle 
dos processos de trabalho (RAICHELIS; VICENTE, 2019), bem como 
a intensificação e aumento da jornada de trabalho, levando os(as) as-
sistentes sociais a experimentar, assim como os demais trabalhadores 
4 Ver: ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha: ensaio sobre a nova morfologia do trabalho. 
São Paulo: Boitempo, 2005.
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assalariados, a precarização do trabalho e da vida, a desproteção social 
e trabalhista, o sofrimento e o adoecimento decorrentes do trabalho 
(RAICHELIS, 2018).

Outrossim, tem-se também como desafio o avanço do pensa-
mento conservador e reacionário na sociedade e que incide na profis-
são por meio de distintas abordagens sobre trabalho que se distanciam 
da perspectiva crítica na análise da realidade e de sua dimensão ontoló-
gica, reduzindo a análise ao âmbito epistemológico e ideológico. Subli-
nha-se, por fim, que a categoria trabalho não objetiva uma formação a 
partir de um “teoricismo estéril”, mas precisa ser tomada como central 
para análise da sociedade e compreensão de docentes e estudantes de 
Serviço Social como trabalhadores nesse modo de produção, que tam-
bém vivenciam as contradições e os rebatimentos da “nova morfologia 
do trabalho”. Reconhecer-se como trabalhador(a), portanto, é funda-
mental para que o(a) assistente social se vincule e some junto à classe 
trabalhadora, nos diversos espaços ocupacionais e político-organizati-
vos, sejam da profissão ou não. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhece-se, a partir do exposto, que as Diretrizes Curricula-
res significam um avanço para a consolidação do Projeto Ético-Político 
profissional do Serviço Social, e, considerando seus 25 anos, identifica-
-se a necessidade de avançar no conhecimento de como elas se expres-
sam de fato nos projetos político-pedagógicos dos cursos de Serviço 
Social, bem como de sua materialidade conferida no ensino, que, como 
se destacou no decorrer deste capítulo, devem organizar-se a partir de 
uma apreensão dialética e não fragmentada, tomando como centrali-
dade a questão social e o trabalho, que, assim como a ética e a pesquisa, 
não devem limitar-se a uma disciplina, mas, sim, transversalizar a for-
mação profissional, de forma a efetivar a tridimensionalidade entre os 
Núcleos na totalidade do currículo, em cada componente curricular e 
nas estratégias didático-pedagógicas desenvolvidas.

Todavia, os desafios aqui tematizados não estão esvaziados de 
historicidade: a construção da proposta das DC se deu em um cenário 
de contrarreforma do ensino, voltada para a privatização, flexibilização 
e mercantilização da educação seguindo o receituário do Fundo Mone-
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tário Internacional(FMI) e do Banco Mundial, que tem se estendido e 
se aprofundado nos últimos anos através da implementação do projeto 
ultraneoliberal no país, submetendo a educação superior à lógica da 
Universidade Operacional e Gerencial. Todo esse contexto se exacerba 
no atual cenário, desafiando a concepção de formação profissional as-
sumida pela ABEPSS, que vem sendo afrontada nestes últimos 25 anos, 
desde a aprovação das Diretrizes Curriculares pelo Ministério da Edu-
cação e Cultura que ceifou os conteúdos dos tópicos de estudos conti-
dos na proposta inicial. Não obstante, o tempo presente, marcado por 
uma pandemia mundial (Covid-19), além de acirrar e escancarar a rea-
lidade desigual brasileira, materializa o projeto de genocídio ao povo, 
que atualmente totaliza 378.4755 mortes, instaurando um verdadeiro 
cenário de guerra na luta pela vida. As respostas do atual (des)governo 
do país são orientadas pelo negacionismo e imposição do pensamen-
to único e ataques à ciência, enraizados na implementação radical do 
projeto neoliberal, que desmantela as políticas públicas e flexibiliza o 
mundo do trabalho, agredindo, sem medidas, o ensino superior públi-
co, laico, socialmente referenciado e de qualidade. Neste contexto, é 
imperioso fortalecer a apreensão da realidade e da profissão por meio 
do materialismo histórico e dialético, que tão bem se expressa no pro-
jeto de formação e no Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

Frente à mercantilização e precarização do ensino superior, 
evidencia-se a relevância de estratégias políticas e pedagógicas para 
a ampliação e difusão da lógica que fundamenta as DC, reafirmando 
a matriz teórica que orienta o projeto de formação profissional, bem 
como contribuindo para o fortalecimento da direção social crítica da 
profissão, somando esforços com as ações que as entidades da catego-
ria têm realizado na defesa do ensino público, laico, gratuito, de qua-
lidade universal, e da presencialidade em todas as fases do processo 
formativo. Salienta-se a importância da pós-graduação e das entida-
des da categoria nesse processo, na efetivação de um intercâmbio mais 
sistemático com as unidades formadoras. No âmbito da pós-gradua-
ção, há de se reiterar a sua função precípua de formação de docentes e 
pesquisadores com competências para materializar um ensino de qua-
lidade, com base nas DC da ABEPSS. Sem embargo, essa defesa não 
requer somente a luta sistemática e defesa no âmbito da categoria, mas, 
também, mais articulação à luta mais ampla da sociedade, pois, a edu-

5Dados do dia 21 de Abril de 2021, atualizado às 18h10min. Disponível em: https://covid.saude.gov.
br/. Acesso em: 21 abr. 2021.
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cação pela qual se batalha não está no capitalismo, pois essa pressupõe 
a transformação radical da sociedade e o fim da propriedade privada 
dos meios de produção, que só pode ser garantida através da luta geral 
da classe trabalhadora.
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INTRODUÇÃO

As profundas contradições de um desenvolvimento desastroso e 
predatório do capital, que põe em risco a preservação da vida humana, 
são sem dúvida a principal marca do tempo presente. Esse processo se 
evidencia em muitos âmbitos da vida humana, inclusive a relegando a 
segundo plano, como na relação ser humano-natureza, quando chega-
mos a índices de desmatamento, queimadas, emissão de gases que pro-
vocam alterações climáticas tão predatórias que acarretarão desastres e 
catástrofes, pondo em risco a preservação das vidas futuras, em nome 
da ampliação de lucros. 

 Entretanto, não só sob esse aspecto o caráter depredatório do 
capital se expressa, mas também nos crescentes níveis de desigualdade 
que cada vez concentram mais riqueza na mão de poucos e expõe mi-
lhões de pessoas à fome, à desproteção, ao desemprego e ao desalento, 
em que pesem os avanços científicos e tecnológicos conquistados pela 
humanidade. É bem verdade que sua apropriação ocorre de modo ab-
solutamente desigual, embora seja fruto do trabalho social humano. O 
adoecimento dos trabalhadores, expostos a cargas cada vez mais inten-
sas de trabalho, dispostos a enfrentar condições e relações aviltantes 
para venderem sua força de trabalho, de modo a que possam subsistir, 
também constituem marcas do tempo presente. 

Durante as crises sistemáticas do modo de produção capitalista, 
sua selvageria, para usar uma expressão de Marx (1989), se explicita de 
modo mais contundente, mostrando que o capital continua “a celebrar 
suas orgias”. No presente capítulo pretende-se aportar algumas refle-
xões acerca das contribuições da obra marxiana para auxiliar a explicar 
o atual contexto político brasileiro, à luz da totalidade e de sua dinâ-
mica, buscando dar visibilidade à atualidade e potencialidade da densa 
produção do pensador alemão, para desvendar a realidade concreta, 
síntese de múltiplas determinações e contradições.  
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AS EXPRESSÕES DA BARBÁRIE NO CAPITALISMO CON-
TEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE MARX

Vive-se um momento trágico de pandemia planetária, em nível 
mundial, 3 milhões1 de vidas já foram ceifadas pela Covid-19. Os im-
pactos de um modo de produção predatório que, apesar de esgotado, 
se metamorfoseia e se mantém vivo ao custo da destruição da natureza 
e da vida, se fazem sentir de modo mais significativo durante as cri-
ses. Embora o discurso do senso comum afirme que estamos todos no 
“mesmo barco”, certamente o “barco” dos países dependentes, o “bar-
co” de negros, índios e mulheres é bem mais precário e sofre de modo 
mais significativo as refrações da tempestade. As classes sociais e seus 
marcadores constitutivos, de etnia, gênero e ciclo vital enfrentam de 
modo diferenciado a crise econômica e sanitária, à classe trabalhadora 
falta o acesso à renda e aos serviços de saúde, direitos fundamentais 
que lhe são negados. 

Os anos de 2020 e 2021 ficarão marcados na história mundial 
como período da maior crise humanitária até então vivenciada pela 
população após a Segunda Guerra mundial. Conforme a ONU (2020), 
a crise da Covid-19 abalou os mercados financeiros globais com pesa-
das perdas e intensa volatilidade, o que levou os investidores a retirar 
90 bilhões de dólares dos mercados emergentes, a maior retirada já 
registrada. Essa crise sanitária de âmbito mundial, diz a Organização, 
deve levar 420 milhões de pessoas no mundo de volta à extrema pobre-
za e estima que os afetados pela fome crônica subirão de 135 milhões 
para 265 milhões. (PRATES, 2020).

 O capitalismo historicamente tem produzido crises sistemáti-
cas. A principal fonte dessas reiteradas crises, segundo Marx (1989), 
resulta de sua própria dinâmica. Na verdade, as crises explicitam as re-
frações sistemáticas e inevitáveis do aprofundamento das contradições 
entre o desenvolvimento das forças produtivas, as relações de produ-
ção e o processo de distribuição capitalistas, que acabam por explicitar 
os limites de sua produção, dando visibilidade a seu caráter transitório, 
porque histórico.

Após determinado nível de desenvolvimento, o capitalismo 
produz crises provocadas pela queda da taxa média de lucro, que se 

1 Conforme levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), até o dia 27 de abril de 2021, 
foram notificadas 3.092.497 mortes por covid no mundo. (WORD HEALTH ORGANIZATION, 
2021).
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materializam na redução de crédito, na baixa do consumo e na despro-
porção entre os setores produtores e de bens de consumo, mas na ver-
dade são crises de superprodução de mercadorias, superacumulação de 
capital, como resultado da ruptura dos limites impostos pelas relações 
sociais de produção à expansão da capacidade de produção, para além 
das necessidades de valorização do capital. (RUTKOSKI, 2004)

 A superexploração do trabalho, o trabalho infantil, a morte de 
mulheres trabalhadoras por excesso de trabalho, a relação de subjuga-
ção entre pares, entre homens e mulheres, entre classes sociais, entre 
nações, fundamentados na propriedade privada e na mercantilização 
da vida, foram incansavelmente desvendadas e explicitadas por Marx, 
no conjunto de sua obra, que se dedica, desde os trabalhos da juven-
tude, a dar visibilidade ao caráter desumano desse modo de produção. 
Mas, é na obra O Capital que Marx irá explicitar a Lei Geral de Acu-
mulação Capitalista, reiterando os três elementos principais da pro-
dução capitalista, quais sejam: a concentração dos meios de produção 
em poucas mãos, a organização do trabalho social e sua divisão como 
trabalho cooperativo e a constituição do mercado mundial, mostrando 
que o processo de acumulação capitalista gera necessariamente a po-
breza e a penúria dos trabalhadores. Diz Marx:

A magnitude relativa do exército industrial de reserva cresce com 
as potências da riqueza, mas quanto maior esse exército de reserva 
em relação ao exército ativo, tanto maior a massa de superpopula-
ção consolidada, cuja miséria está na razão inversa do suplício de 
seu trabalho e ainda quanto maior essa camada de lázaros da classe 
trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior o pau-
perismo. Esta é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista. 
(MARX, 1989, p. 747) (grifos nossos)

Logo, quanto maior a produtividade do trabalho, maior a pres-
são dos trabalhadores sobre o emprego, o que torna cada vez mais pre-
cária a condição de existência do trabalhador e da venda de sua força 
de trabalho. (Idem, 1989).

 Hoje, no Brasil, a porcentagem de desempregados supera os 
14,4%2, o que equivale a mais de 14 milhões de pessoas em idade ati-
va à procura de inserção no mercado de trabalho. Essa é a marca dos 
novos processos produtivos impelidos pelo capitalismo contemporâ-
neo, os quais carecem cada vez menos da força de trabalho viva. Em 
2 Dados estatísticos do IBGE, através Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD-IBGE, 2021).
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contrapartida, observamos o crescimento exponencial da composição 
orgânica do capital e o processo de acumulação concentrando-se na 
esfera financeira em detrimento da esfera produtiva. O desemprego 
estrutural, face mais cruel do exército industrial de reserva, é uma ca-
racterística imprescindível do estágio atual do capitalismo.

Contudo, o capital cria não só a desigualdade ou homens e mu-
lheres destituídos de direitos, cria simultaneamente o ser egoísta. Por 
sua vez, a mercantilização das relações e da vida por um ser egoísta, 
forjado pela sociedade da mercadoria, submete as classes sociais, que 
incorporam ao mesmo tempo subjugações de gênero, étnicas, estereó-
tipos de padronização, se contrapõe ao seu modo de ser e existir inter-
ditando a diversidade. Essas imposições/interdições têm sido motivo 
para guerras, violências contra sujeitos e grupos, opressões, estigmas e 
discriminações, explícitas ou veladas, muitas vezes banalizadas. (PRA-
TES, FERNANDES e SCHERER, 2019)

No capitalismo, conforme Marx (1991) quanto mais possuímos 
e consumimos mercadorias, menos somos enquanto sujeitos. Portanto, 
para Marx, a humanidade terá de abolir esse modo de produção que, 
por sua natureza, favorece a estupidez e o instinto de posse, e construir 
uma forma de sociabilidade onde possamos desenvolver integralmente 
a nossa humanidade. Diz Marx, nos Manuscritos de Paris, referindo-se 
ao trabalho alienado: “O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas 
produz a privação para o trabalhador. Produz palácios, mas casebres 
para o trabalhador. Produz beleza, mas deformidade para o trabalha-
dor.” (MARX, 1991, p. 161)

A sociedade de classes é em si violenta, porque concentra poder, 
submete e expropria, porque concentra recursos e privilégios nas mãos 
de poucos em detrimento da grande maioria que produz e não hesita 
em usar a coerção para manter esses privilégios em nome da sua or-
dem. A naturalização desses processos, por sua vez, é parte fundamen-
tal da cultura dominante que utiliza a superestrutura para reproduzir e 
sobrepor sua cultura, o que não ocorre sem contradições e resistências 
de classe, dos grupos e sujeitos subalternizados por esses processos. Al-
gumas estratégias apreendidas como expressão de violência na verdade 
expõem a resistência desses sujeitos e grupos, o que não raras vezes é 
criminalizado.

Marx, na obra A guerra civil na França, já explicitava a crimina-
lização da luta dos trabalhadores na experiência da Comuna de Paris, 
na ocasião do extermínio dos revolucionários:
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Para encontrar um paralelo para a conduta de Thiers e seus cães de 
caça temos de voltar aos tempos de Sula e dos dois triunviratos de 
Roma. Os mesmos morticínios em massa a sangue-frio, o mesmo 
desdém, no massacre, pela idade e pelo sexo, o mesmo sistema de 
tortura de prisioneiros, as mesmas proscrições, mas agora de uma 
classe inteira, a mesma caça selvagem dos líderes na clandestinida-
de para evitar que qualquer um deles conseguisse escapar, as mes-
mas delações de inimigos políticos e privados, a mesma indiferen-
ça pela chacina de pessoas inteiramente estranhas à luta. (MARX, 
2011, p. 73).

 Esses homens/mulheres burgueses destituídos de sensibilida-
de, talhados pela alienação e pelos limites do conhecimento técnico 
superficial, individualistas e  egocêntricos, não são os únicos sujeitos 
possíveis, são o produto das condições objetivas ofertadas pela socie-
dade capitalista. Em algumas, como a brasileira, cuja constituição foi 
marcada por processos subalternizadores que, associados à sua condi-
ção de dependência, forjaram uma burguesia conservadora e retrógra-
da e uma classe trabalhadora impedida de exercer de modo efetivo a 
participação. Em tempos de pandemia, apesar de o Brasil manter uma 
curva ascendente de contágios e uma média de mortos dia da ordem 
de aproximadamente 3 mil mortes3, a negligência do Estado e a recusa 
da população em manter o isolamento social mostram, entre outras 
coisas, a pouca sensibilidade em relação às condições coletivas, nota-
damente mais graves para os pobres, negros, mulheres e índios. 

Os dados aportados pelo IBGE (2020) na PNAD Covid-19 
mostram que 39% de trabalhadores em regime de informalidade são 
pretos e pardos, enquanto 29,9% são brancos. Na mesma direção, des-
taca-se que os autônomos e informais foram os trabalhadores mais afe-
tados pela pandemia em termos de rendimento. E mesmo aqueles que 
não tiveram a renda afetada mais significativamente, como entregado-
res e trabalhadores de serviços essenciais, estão mais expostos ao con-
tágio. É importante registrar também o crescente número de acidentes 
que envolvem entregadores. Segundo a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), houve um crescimento de cerca de 30% de 
acidentes em relação ao mesmo período no ano passado e os níveis de 
letalidade aumentaram em cerca de 40%. (PRATES, 2020a).

No Brasil, hoje considerado um dos epicentros da pandemia, 
amargamos a perda de mais de 400 mil vidas4. Além da consciência de 

3 World Health Organization, 2021.
4 World Health Organization, 2021.
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que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, somam-se a elas 
um número expressivo de pessoas acometidas pelo SARS-COV-2 que 
sofreram sequelas exigindo tratamentos prolongados e muitas vezes 
onerosos, nem sempre acessíveis a todos. Por outro lado, a capacidade 
de atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS encontra-se em 
colapso, uma vez que vem sofrendo um desmonte desde o congela-
mento de gastos, imposto pela EC 95 ao conjunto das políticas públi-
cas. A isso se somam a desresponsabilização do Estado na condução 
da política de saúde e de vacinação em particular, temas que geraram 
a implantação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito contra o 
governo federal brasileiro. 

A pandemia no Brasil está representando um trauma com efei-
tos políticos e sociais de gigantescas proporções, levando em conta o 
fato de estarmos sob um governo de extrema direita. As análises de 
Marx sobre a relação entre as classes sociais e os governos, em parti-
cular no 18 Brumário, devem nos servir de inspiração, para analisar a 
situação. (MARX, 1997). Quando vemos o caso nacional, constatamos 
que o trauma da pandemia provocou um deslocamento de massas, 
atingindo todas as classes sociais. A gestão desastrosa da crise sanitária 
aprofundou a divisão da burguesia. Desde 2019, quando a orientação 
do governo da extrema direita foi de ataque às universidades e à cultu-
ra, a divisão começou. Mas era ainda um processo que atingia a mino-
ria da burguesia. Agora está se intensificando, quando a quantidade dá 
um salto, se transforma numa nova qualidade, para usar categorias de 
Hegel que Marx se apropriou. O salto agora foi de qualidade, a divisão 
burguesa é muito superior e tem pouquíssima margem de reversibili-
dade. Uma parcela da burguesia passou à oposição aberta, em parti-
cular os conglomerados midiáticos mais importantes, com incidência 
no Poder Judiciário e mesmo no Parlamento, ainda que tais impactos 
ocorram de modo desigual. Se a pandemia produziu mudanças na clas-
se dominante e na sua relação com o governo, cuja ascensão foi por 
ela avalizada, podemos dizer que todas as classes sociais estão sendo 
afetadas.

Partes das classes médias e da classe trabalhadora, que haviam 
sido base da ascensão da extrema-direita, que haviam girado nessa di-
reção a partir de 2015 e deram mais de 50 milhões de votos a Bolsonaro 
em 2018, deixaram de apoiar o governo. As parcelas das classes médias 
críticas, que estavam na oposição desde o início do mandato de Bol-
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sonaro, assumiram uma posição de ódio diante do genocídio. Foi esse 
ódio que permitiu os panelaços de massas espontâneos. Foi este ódio 
que deu a base para que uma numerosa camada de ativistas, em várias 
cidades, realizasse passeatas antifascistas em plena pandemia, em abril 
e maio de 2020. A manifestação da indignação e do ódio nas ruas ainda 
não ocorreu plenamente. Mas não seria nada surpreendente que, na 
esteira da redução dos casos de Covid-19, tenhamos explosões de mo-
bilizações multitudinárias pela derrubada do governo.

 As mulheres representam a dianteira desse processo de resis-
tência, sendo uma maioria social em grande parte contrária às posições 
misóginas do bolsonarismo. O “Ele Não”, maior mobilização de mas-
sas contra Bolsonaro ocorrida ainda no 2º turno das últimas eleições, 
foi uma mobilização feminista que levou centenas de milhares às ruas 
em todo o país e deu o exemplo brasileiro da ampla capacidade de mo-
bilização dos setores progressistas da população com as mulheres à sua 
frente. 

    Nesse cenário, pode ser definido que, nesse mandato, o proje-
to contrarrevolucionário de Bolsonaro não será imposto. Tal projeto, 
cujo objetivo era impedir a organização democrática do movimento de 
massas, reprimir suas mobilizações e liquidar fisicamente as forças de 
esquerda em geral e a esquerda anticapitalista em particular, foi derro-
tado. Trata-se de uma derrota irreversível? Não, Bolsonaro representa 
um enorme perigo e se movimentará até o fim em prol de seu projeto, 
podendo ter uma segunda chance para o fechamento do regime e uma 
escalada de violência, caso ganhe um segundo mandato. 

 No plano nacional, a resistência de massas que começou no 
“Ele Não” deu um salto no assenso estudantil de maio de 2019, seguiu 
nos panelaços e na luta de rua dos antifascistas e foi consumada nos 
efeitos do trauma da crise sanitária. A pandemia poderia ter sido uma 
possibilidade para o governo implantar medidas autoritárias, como 
ocorreu na Hungria e nas Filipinas, mas a orientação de Bolsonaro foi 
seguir o trumpismo.

   Foi precisamente a derrota de Trump o momento internacio-
nal decisivo de inflexão para derrotar o projeto bolsonarista. Trump 
era um ponto de apoio essencial para o governo da extrema-direita no 
Brasil. Por isso, o resultado das eleições dos EUA de novembro de 2020 
significou uma vitória democrática para os trabalhadores e para os po-
vos da América Latina, especialmente para os brasileiros.
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Justamente por estar no momento mais crítico de seu governo, 
Bolsonaro continua postulando saídas autoritárias não para resolver 
a crise, mas para aproveitá-la a seu favor. As mudanças na Defesa e 
no comando militar, a proposta de federalização das polícias militares, 
as recentes manifestações armadas pró-Bolsonaro em algumas capi-
tais, entre outras, são sinais dos vários níveis nos quais Bolsonaro tenta 
criar condições para ações violentas que desorganizem ainda mais o 
regime burguês e que lhe permitam aparecer como um polo político 
capaz de impor a ordem pela força, venha de onde vier, sejam milícias, 
policiais militares ou soldados do Exército. Mas sua dinâmica segue 
sendo de enfraquecimento e sua capacidade de ser um polo está cada 
vez mais comprometida.   

Esta crise no bolsonarismo coloca a luta pelo impeachment 
como pauta permanente enquanto durar o governo, dando concretu-
de aos chamados pelo “Fora, Bolsonaro” tanto na mobilização social 
como na pressão parlamentar. A instabilidade política seguirá como 
regra do governo de extrema-direita e novas possibilidades podem ser 
abertas para a concretização dessa reivindicação.

Nos Manuscritos de Paris, Marx (1993) afirma que não só a ra-
zão deve ser objeto de aprimoramento e do desenvolvimento humano, 
mas também a sensibilidade. Nessa obra, aporta reflexões importantes 
acerca do desenvolvimento humano integral para que a perspectiva 
do homem como mônada egoísta, dê lugar à concepção humano-ge-
nérica. Aborda do mesmo modo as necessidades humanas criadas no 
modo de produção capitalista, ampliando a pobreza relativa na medida 
em que, embora as sociedades se desenvolvam e produzam mercado-
rias que poderiam atender a muitas necessidades humanas, seu acesso 
é restrito a grande maioria dos trabalhadores.

A economia política, a ciência da riqueza, revela-se assim ao mes-
mo tempo a ciência da renúncia, da privação, da poupança, que 
consegue realmente poupar ao homem a necessidade de ar puro 
ou de atividade física. (...) Quanto menos cada um beber, comer, 
comprar livros, for ao teatro, ao baile, ao bar, quanto menos cada 
um pensar, amar, teorizar, cantar, pintar, poetar etc. mais poupará. 
(MARX, 1993, p. 210).

E complementa: “Se não tenho dinheiro para viajar, não tenho 
necessidade de viajar. Se tenho vocação para estudar, mas sem dinheiro 
para isso, então não tenho vocação para estudar.” (p. 233). Do mesmo 



- 89 -

modo, na obra A questão judaica, Marx (1991) insiste nessa relação 
que sobrepõe o interesse coletivo aos interesses egoístas individuais, 
quando debate a concepção de emancipação humana ou emancipação 
social que, destaque-se, segundo o autor, é impensável no modo de 
produção capitalista, cujos limites não permitem um processo de hu-
manização radical.

Só será plena a emancipação humana quando o homem real e in-
dividual tiver em si o cidadão abstrato; quando como homem in-
dividual; quando como homem individual, na sua vida empírica, 
no trabalho e nas suas relações individuais, se tiver tornado um ser 
genérico; e quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias 
forças (forces propres) como forças sociais, de maneira a nunca mais 
separar de si esta força social como força política. (MARX, 1991, 
p. 37).

A ideia de comunismo em Marx e Engels (1998, p. 8) não se li-
mita à superação da propriedade privada material, mas busca a supera-
ção da autoalienação do homem, como superação do antagonismo dos 
homens entre si, do homem e a natureza, portanto, como humanismo/
naturalismo acabado, como retorno do homem a si enquanto ser so-
cial. (PRATES, 2012). Dizem os autores: “A superação da propriedade 
privada é por isso a emancipação total de todos os sentidos e quali-
dades humanos; mas é precisamente esta emancipação, porque todos 
estes sentidos e qualidades se fizeram humanos, tanto objetiva como 
subjetivamente”. (MARX e ENGELS, 1998, p. 11) Contudo, Marx 
(1989) deixa claro que para que esse processo se efetive são necessárias 
condições históricas.

Meszáros (2015) é taxativo ao afirmar que só a superação do an-
tagonismo estrutural destrutivo por um modo de intercâmbio huma-
no controlado, não mais por um conjunto de determinações materiais 
fetichizadas, mas pelos próprios “produtores associados”, poderá se 
sobrepujar à era da barbárie social. Contudo, muito distantes da eman-
cipação humana, no momento atual vivenciamos o recrudescimento 
da questão social, da desproteção social e de uma intensificação e pre-
carização avassaladoras das condições de trabalho e de vida da classe 
trabalhadora. 

 As propostas neoliberais contemplam a “flexibilização do mer-
cado de trabalho, a redução do custo com a força de trabalho, a subs-
tituição de regimes públicos e de repartição por regimes privados e de 
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capitalização” (MARQUES e NAKATANI, 2013, p. 137), na mesma 
direção do indicado pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Inter-
nacional. Esse receituário que, no caso brasileiro, tem início no gover-
no de Fernando Henrique Cardoso, se materializará, de modo mais 
contundente, nos governos Temer e Bolsonaro, em especial com a 
aprovação da Emenda Constitucional 95, que, altera o regime fiscal e 
congela por 20 anos os investimentos públicos. Na mesma direção, as 
reformas trabalhistas fragilizam as formas organizativas e retiram di-
reitos dos trabalhadores, também duramente atingidas pelas reformas 
da previdência e administrativa que estão em curso no país. As lutas 
são necessárias não só para a conquista de diretos e seu avanço, mas 
também para a sua manutenção e para impedir retrocessos civiliza-
tórios. Por outro lado, é preciso se considerar que os movimentos de 
resistência se fortalecem pelo exercício sistemático e aprofundado do 
processo de participação, frágeis no Brasil, resultam da herança histó-
rica colonialista, patrimonialista e escravocrata, agravada pelos exten-
sos períodos de ditadura e coerção, fazendo com que a qualidade do 
debate público se fragilizasse e inibisse, enquanto práticas cotidianas, 
ao longo da história do País. 

MARX E O ESTADO: UMA DISCUSSÃO ESTRATÉGICA POR 
FAZER

Como uma situação tão difícil pode ser superada? Como se 
pode construir uma alternativa diante da crise? Sabemos que no Brasil 
vivemos uma crise de representatividade. As instituições da burguesia 
estão cada vez mais desgastadas e seus interesses não estão em harmo-
nia com as necessidades mais profundas de nosso povo. Ao mesmo 
tempo, sabemos também que a crise de representação atingiu organi-
zações políticas mais fortes que ao longo dos últimos 40 anos se consti-
tuíram como representações das classes subalternas. Temos, portanto, 
uma crise geral de representatividade. Parte dessa crise foi produto de 
erros de orientação teórica. Aqui também fica evidente a importância 
da compreensão da obra de Marx num dos seus pontos mais essências: 
a questão do Estado.

 Como se sabe, no final do século XIX surgiu a corrente que 
ainda hoje marca em linhas gerais as posições da socialdemocracia, 
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inauguradas por Eduard Bersntein: aqueles que defendem a estratégia 
política de ocupar espaços de poder e transformar o Estado, como se 
fosse possível paulatinamente, evolutivamente, alterar a qualidade das 
relações sociais e passar do capitalismo ao socialismo pela via pacífica. 
Tal orientação provocou a incorporação da esquerda na chamada or-
dem capital-parlamentar, para usar uma expressão de Alain Badiou. 
(ROBAINA, 2018)

Esse pensador francês desenvolve uma crítica a toda estratégia 
política centrada na disputa parlamentar e na acumulação de forças 
nesse terreno, como se nele se encontrasse a possibilidade da emanci-
pação da humanidade. Tal crítica está baseada na sua análise sobre a 
própria natureza do parlamentarismo. 

O parlamentarismo se baseia no princípio da alternância, quer 
dizer, da atenuação necessária de eventuais contradições intensas. 
Esse marco implica que os componentes políticos majoritários 
aceitem ceder pacificamente o lugar, um depois do outro. Então, 
isso só é possível se não diferem de maneira substancial e, em defi-
nitivo, se subscrevem o mesmo modelo de sociedade e desenvolvi-
mento (BADIOU; GAUCHET, 2015, p. 117). 

Assim, a participação no revezamento do poder implica a acei-
tação da essência da ordem existente. Esse é o critério básico da inte-
gração daqueles que são aceitos no condomínio do exercício majoritá-
rio do poder, os defensores do “consenso democrático”, expressão que, 

Oculta uma triste realidade e uma flagrante impotência: os partidos 
convocados ao poder coincidem em um ponto, a saber: que, em 
definitiva, não se tocará no capital e se deixará que a propriedade 
privada devore o princípio do bem comum. A Lei da democracia 
parlamentar é verdadeiramente o sufocamento da alteridade for-
te. Recordo que já no momento da Frente Popular os comunistas 
não foram admitidos no poder. Em 1981 Mitterrand, é certo, os fez 
entrar no governo, porém somente porque sabia que o partido já 
estava meio morto e que seria fácil estrangulá-lo suavemente (BA-
DIOU; GAUCHET, 2015, p. 119).

Ao mesmo tempo, fica a pergunta: e não se deve disputar os 
espaços no parlamento? Acreditamos que seria ir longe demais ao se 
tirar tal conclusão. O marxismo defendeu que deveria se fazer a dispu-
ta nesse terreno. O que não se deve é apostar que seja esse o objetivo 
fundamental da luta dos trabalhadores. 

Nesse sentido, é preciso um retorno a Marx, o que quer dizer 
aprender com a experiência da Comuna de Paris. Foi neste laborató-
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rio que Marx teorizou. “A classe operária não pode simplesmente se 
apossar da máquina do Estado tal como ela se apresenta e dela servir-se 
para seus próprios fins” (MARX, 2011, p. 54). E seguiu com sua defini-
ção histórica e de classe do Estado, talvez a mais clara e completa que 
formulou:

O poder estatal centralizado, com seus órgãos onipresentes, com 
seu exército, polícia, burocracia, clero, magistratura permanentes, 
órgãos traçados segundo um plano de divisão sistemática e hie-
rárquica de trabalho, tem suas origens nos tempos da monarquia 
absoluta e serviu à nascente sociedade de classe média como uma 
arma poderosa em sua luta contra o feudalismo. Seu desenvolvi-
mento, no entanto, permaneceu obstruído por todo o tipo de restos 
feudais, por direitos senhoriais, privilégios locais, monopólios mu-
nicipais e corporativos e códigos provinciais. A enorme vassoura 
da Revolução Francesa do século XVIII varreu todas essas relíquias 
de tempos passados, assim limpando ao mesmo tempo o solo so-
cial dos últimos estorvos que se erguiam ante a superestrutura do 
edifício do Estado moderno erigido sob o Primeiro Império, ele 
mesmo o fruto das guerras de coalizão da velha Europa semifeudal 
contra a França moderna. Durante os regimes subsequentes, o go-
verno, colocado sob controle parlamentar – isto é, sob o controle 
direto das classes proprietárias – , tornou-se não só uma incuba-
dora de enormes dívidas nacionais e de impostos escorchantes, 
como também, graças à irresistível fascinação que causava por seus 
cargos, pilhagens e patronagens, converteu-se no pomo da discór-
dia entre as facções rivais e os aventureiros das classes dominantes; 
mas o seu caráter político mudou juntamente com as mudanças 
econômicas ocorridas na sociedade. No mesmo passo em que o 
progresso da moderna indústria desenvolvia, ampliava e intensifi-
cava o antagonismo de classe entre o capital e o trabalho, o poder 
do Estado foi assumindo cada vez mais o caráter de poder nacional 
do capital sobre o trabalho, de uma força pública organizada para 
a escravização social, de uma máquina do despotismo de classe. 
Após toda a revolução que marca uma fase progressiva na luta de 
classes, o caráter puramente repressivo do Estado revela-se com 
uma nitidez cada vez maior (MARX, 2011, p. 55).

A Comuna foi a primeira experiência de tomada de poder ope-
rário, a forma política enfim descoberta para se levar a efeito a emanci-
pação econômica do trabalho (MARX, 2011, p. 59). Foi dessa experiên-
cia que Marx elaborou sua teoria do Estado de novo tipo:

Quando a Comuna de Paris assumiu em suas mãos o controle da 
revolução; quando, pela primeira vez na história, os simples ope-
rários ousaram infringir o privilégio estatal de seus “superiores 
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naturais” e, sob circunstâncias de inédita dificuldade, realizaram 
seu trabalho de modo modesto, consciente e eficaz, por salários 
dos quais o mais alto mal chegava a uma quinta parte do valor que, 
de acordo com uma alta autoridade científica, é o mínimo exigido 
para um secretário de um conselho escolar metropolitano – então 
o velho mundo contorceu-se em convulsões de raiva ante a visão da 
bandeira vermelha, símbolo da República do Trabalho, tremulando 
sobre o Hotel de Ville (MARX, 2011, p. 61).

Quanta diferença de privilégios da burocracia mundo afora! 
Formada por conselheiros municipais, escolhidos por sufrágio univer-
sal e mandatos revogáveis, a Comuna era um órgão de trabalho per-
manente, não um corpo parlamentar, mas uma instituição que unia 
ao mesmo tempo Legislativo e o Executivo. Regulamentou jornadas de 
trabalho, estudou a expropriação com indenização das fábricas aban-
donadas pelos capitalistas, expropriou as Igrejas e substituiu o Exército 
permanente pelas milícias populares. O serviço público não aceitava 
nenhum privilégio e os servidores eram remunerados pelo salário de 
operários (MARX, 2011). Na sua essência, como poder de novo tipo

A unidade da nação não seria quebrada, mas, ao contrário, orga-
nizada por meio de uma constituição comunal e tornada realidade 
pela destruição do poder estatal, que reivindicava ser a encarnação 
daquela unidade, independente e situação acima da própria nação, 
da qual ele não passava de uma excrescência parasitária (MARX, 
2011, p. 58).

Para chegar às suas conclusões políticas, Marx e Engels estuda-
ram o surgimento do Estado e definiram seu nascimento a partir do 
momento em que a sociedade começa a se dividir em classes e quando 
as contradições de classes não podem ser mais conciliadas. O Estado 
surge para conter as contradições e assegurar a continuidade da socie-
dade, mas não surge acima das classes, neutro entre elas, mas sim como 
aparato da classe social economicamente mais poderosa, garantindo 
sua dominação, de tal forma que mesmo o mais democrático dos Esta-
dos visa legalizar e consolidar o domínio de uma classe sobre a outra. 
Essa foi a posição de Marx e Engels. Lênin a manteve por toda a vida. 
(ROBAINA, 2018)

Aqui é preciso deixar claro que a defesa leninista de um estado 
de transição não se confunde com a defesa da continuidade do esta-
do de opressão de uma classe minoritária. Lênin, citando Pannekoek, 
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afirmava que o dirigente holandês representava o marxismo contra 
Kautsky: “a luta do proletariado não é simplesmente uma luta contra a 
burguesia pelo poder de estado, mas uma luta contra o poder de Esta-
do” (LÊNIN, 1980, p. 298). Lênin comentava que Kautsky não recusava 
“teoricamente” que o Estado fosse um órgão de dominação de classe 
nem que as contradições de classes fossem irreconciliáveis, mas perdia 
de vista o seguinte:

Se o Estado é o produto do caráter inconciliável das contradições 
de classe, se ele é um poder que está acima da sociedade e que cada 
vez mais se aliena da sociedade, então é evidente que a emanci-
pação da classe oprimida é impossível não só sem uma revolução 
violenta, mas também sem a destruição do aparelho de poder do 
Estado que foi criado pela classe dominante e no qual está encarna-
da esta alienação (LÊNIN, 1980, p. 4). 

Então, a posição leninista é de destruição do Estado. Só que Lê-
nin insiste sempre na defesa de um estado de novo tipo. Essa estratégia 
é que deve nos guiar ainda nos dias atuais. Essa estratégia é a conclusão 
mais viva que nos deixa o legado do pensador e comunista alemão.

À GUISA DE UMA BREVE TOTALIZAÇÃO PROVISÓRIA

Buscou-se, no espaço restrito desta produção, destacar a atua-
lidade e o vigor da obra marxiana e de marxistas clássicos e contem-
porâneos, para problematizar o contexto político brasileiro median-
do estratos de suas obras com os aspectos do real capturados como, 
concreto pensado, à luz dessa fundamentação. Objetivou-se realizar o 
processo de análise, considerando sua estrutura e sua dinâmica, à luz 
das múltiplas determinações que o conformam e das contradições que 
lhe são inclusivas, embora se ocultem pelas artimanhas da alienação e 
do estranhamento, cada vez mais sutis, reproduzidos e naturalizados 
pela superestrutura. Para tanto, a mediação com os dados de realidade 
foi fundamental, pois o materialismo dialético e histórico parte da vida 
material concreta e só depois analisa o modo de vida dela decorrente. 
Na mesma direção, foi possível evidenciar que é da natureza do capita-
lismo provocar crises sistemáticas penalizando sempre os trabalhado-
res para garantir que, em qualquer condição e a qualquer custo, inclu-
sive de vidas humanas, seus interesses de classe sejam mantidos. A cada 
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crise produzida pelo capital fica ainda mais evidente a impossibilidade 
de conciliação entre capital e trabalho. No Brasil, essas condições são 
ainda mais acirradas pela sua dependência e pelo recente acesso da ul-
tradireita ao poder, ameaçando não só os direitos conquistados pelos 
trabalhadores, mas a própria democracia e a liberdade de pensamento.

Reitera-se, portanto, a necessária problematização acerca dos 
“consensos democráticos” e no seu contraponto às contribuições tra-
zidas pelas reflexões de autores como Lenin (1980), Meszáros (2015) e 
o próprio Marx (2011) para quem o estado precisa fenecer, que asso-
ciadas às críticas de Badiou e Gauchet (2015), acerca da passagem do 
capitalismo ao socialismo pela via pacífica, orientação que, segundo o 
autor, provocou a incorporação da esquerda na chamada ordem capi-
tal-parlamentar, como mencionado anteriormente.

No intuito de responder, mesmo que parcialmente, a questão 
acerca da pertinência de disputar os espaços no parlamento, tem-se a 
ponderar que o Brasil vem acumulando debates nestes terrenos, o que 
lhe possibilita abordar, numa avaliação global, as experiências de lutas, 
de estratégias e táticas realizadas. No Brasil atual, por exemplo, ainda é 
necessário realizar uma avaliação profunda da experiência dos gover-
nos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Se sabe que sua entrada 
no governo federal foi depois da assinatura da Carta ao Povo Brasilei-
ro, considerada por setores burgueses como a senha para ser parte do 
condomínio de poder dos regimes políticos burgueses. Foi nossa ex-
pressão do revisionismo clássico de Eduardo Bersntein, ou uma lógica 
inevitável que se deve seguir, se queremos ter poder efetivo no apare-
lho estatal? Sem uma resposta para essa questão, não se pode avançar 
muito na construção de uma estratégia de superação do capitalismo. 
Temos ainda o debate sobre a experiência soviética. É quase o balanço 
do curto século XX, de 1917 a 1989, que nos exige o momento. Tais 
temas somente podem ser abordados com o método e a teoria de Marx. 
A questão do Estado, da sua natureza e da natureza da intervenção dos 
revolucionários em sua relação com este aparato é, portanto, decisiva. 
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SEÇÃO II – ECONOMIA POLÍTICA, ESTADO E 
MERCADO
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CARACTERIZACIÓN ACTUAL DE LOS 
ESTADOS LATINOAMERICANOS: más allá de la 

economía nacional y del estado-nación

Claudio Lara Cortes
Consuelo Silva Flores

INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo refiere a la realidad actual de los Estados exis-
tentes en las sociedades latinoamericanas y su intención es proponer 
desde una perspectiva crítica algunas sugerencias a la discusión sobre 
este tema de gran relevancia no sólo teórica, sino también política. 

El punto de partida es ambicioso y cuestionador: los diversos 
enfoques teóricos que disponemos para interrogar la realidad del Esta-
do y el desarrollo del capital han perdido su pertinencia en razón de la 
gran transformación experimentada en los últimos decenios. Este pun-
to de inicio también incluye a los enfoques más recientes que sustentan 
el “nacionalismo metodológico” o postulan las típicas separaciones en-
tre economía y política, entre mercado y Estado, o entre globalización y 
Estado-nación. De allí que este análisis supone rupturas metodológicas 
con tales enfoques, así como desplazamientos y reelaboraciones teóri-
cas del propio Estado y del desarrollo espacial y temporal del capita-
lismo.

Esto no quiere decir que no reconozcamos aportes de importan-
tes autores críticos o de interesantes debates sobre el Estado ocurridos 
previamente. Por esta razón, la primera sección de este artículo estará 
dedicada a identificar ciertas contribuciones que adquieren actualidad 
para nuestra reflexión. En la segunda sección nos proponemos carac-
terizar a grosso modo las formas históricamente específicas que han 
asumido el capital y el Estado desde los años setenta del siglo pasa-
do. Para finalizar, en la sección siguiente reflexionaremos críticamente 
acerca del Estado neoliberal y la neoliberalización en América Latina 
en relación con la globalización del capital.

LOS APORTES CRÍTICOS DE LOS DEBATES ESTATALES

Para abordar las contribuciones de los debates estatales importa 
primeramente insistir en el carácter histórico del Estado. Su historici-
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dad nos permite acercarnos a éste como una dimensión social sujeta a 
contradicciones, desigualdades y conflictos sociales que supuso el ad-
venimiento del capitalismo. Esta aproximación contrasta con enfoques 
teóricos que atribuyen al Estado “una esencia supra o ahistórica, o las 
concepciones que le atribuyen un carácter neutral, que lo ven como 
un simple agregado de aparatos que pueden ser utilizados a voluntad 
por quienes detenten el poder. Igualmente, estimamos insuficientes 
las versiones descriptivas de su forma de existencia como institución, 
creencia, correlación de fuerzas y monopolio” (Moncayo, 2012, p. 20).

Admitido el carácter histórico del Estado, su comprensión es 
inseparable del reconocimiento de una nueva época del capitalismo a 
fines de la década de 1960 cuando comenzaba a manifestarse la crisis 
capitalista. Ella no hacía más que demostrar la incapacidad del Estado 
y la ineficacia de los métodos keynesianos para corregirla. Ambos as-
pectos ayudaron a preparar el escenario para el consiguiente ascenso 
del monetarismo y la Nueva Derecha, pero también para una serie de 
debates estatales a lo largo de la década de 1970 que cuestionaban los 
enfoques del marxismo tradicional sobre el Estado y proponían nuevas 
lecturas sobre el mismo (Clarke, 1991).

Aportes de la nueva lectura alemana de Marx y de la escuela de la 
derivación

Reconocemos los aportes a pensar el capital y el Estado realiza-
dos por Marx, pero claramente son incompletos e insuficientes, y en 
no pocos casos tienen “ambivalencias” (Heinrich, 2019, p. 104). Todos 
saben también que nunca llegó a escribir el esperado “Libro sobre el 
Estado”. No obstante, hay un reconocimiento a su gran obra de mu-
chos pensadores críticos, quienes proponen regresar a Marx en busca 
de las importantes pistas que habría dejado. 

A fines de la década de 1960 en Alemania Occidental un grupo 
de jóvenes decidió seguir ese camino, siendo sus pioneros Hans-Georg 
Backhaus y Helmut Reichelt. Esta “nueva lectura Alemana de Marx” 
consistió en una reinterpretación de la teoría del valor que puso en 
primer plano la dialéctica de la forma-valor originada en su crítica a la 
economía política.

Este enfoque, en particular, influyó en el “debate de la deriva-
ción del Estado” que tuvo lugar en ese mismo país a lo largo del dece-
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nio siguiente. Sus miembros no se propusieron simplemente desarrol-
lar una teoría marxista del Estado dentro de los confines de la “ciencia 
política”, como habían tratado de hacer tanto Ralph Miliband como 
Nicos Poulantzas en medio de su histórico debate, sino que buscaron 
derivar la forma del Estado a partir de las mismas categorías del Capital 
de Marx, y luego, al hacerlo, mostrar cómo la esfera de la política se 
manifiesta como distinta y separada a la economía. Así, el debate de la 
derivación se concentró en esta separación y la consecuente autonomía 
relativa del Estado y en por qué ella fue constitutiva de las relaciones 
capitalistas de producción. 

Justamente este último punto fue desarrollado más tarde por 
derivacionistas franceses en el análisis del Estado con respecto a la 
mercancía en general (incluyendo el dinero) y las relaciones salaria-
les. Ambas proceden a través de “relaciones horizontales” y “relaciones 
verticales” donde el Estado actúa como poder público (Artous, 2016, p. 
45). Siguiendo esa idea, tenemos al “poder soberano con que el Estado 
impone la moneda a los agentes privados” y “la confianza de los agen-
tes mercantiles que legitiman el dinero emitido por el Estado” (Hai 
Hac, 2016, p. 65). A su vez, “el Estado se revela como una relación 
social constitutiva de la relación salarial, que se encuentra estructurada 
lateralmente por la relación entre las clases sociales; y verticalmente 
por las relaciones de las clases sociales con el Estado expresada en el 
régimen salarial y la política social” (Ibidem, p. 73).

Las elaboraciones teóricas de sus miembros superaron lar-
gamente las construcciones del marxismo tradicional o los plantea-
mientos socialdemócratas, o de renombrados marxistas como Nicos 
Poulantzas. Para este último, el Estado representaba la condensación 
de relaciones de fuerza (en una de las fases de su pensamiento), apun-
tando a un nivel de politicismo. La derivación va más a fondo en la 
determinación material de la forma política1. 

En especial a partir de los años ochenta, visiones críticas a la 
derivación ganan peso en el debate marxista. En Inglaterra, los econo-
mistas de la CSE (Conferencia de Economistas Socialistas, en español) 
emprenden una lectura desde las últimas obras de Marx, pero a dife-
rencia del enfoque de la “lógica del capital”, que prevalecía en gran 
parte de los derivacionistas y que tendía a ver la forma estatal como 

1 De todos los teóricos derivacionistas, Joachim Hirsch fue el más influyente, pero irónicamente 
a principios de los 80 comenzó a alejarse de esa escuela tras los intentos de reformular su teoría del 
Estado a la luz de la nueva Escuela de la Regulación francesa. Con ello Hirsch recayó en la “lógica 
del capital” y el estructuralismo.
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simple función que surge de las necesidades del capital, destacaban la 
importancia del análisis histórico en la teorización del Estado. De allí 
las preguntas: ¿La mencionada separación derivada de la lógica del ca-
pital puede concebirse como un acto histórico “de una vez por todas”? 
¿O se trata de una separación que tiene que ser reimpuesta constante-
mente a través de la conflictividad social? Los argumentos y polémicas 
que giran en torno a esas preguntas están reunidos tanto en “El Debate 
sobre el Estado” como en el “Postfordismo y Forma Social” editados a 
inicios de los noventa. 

Las contribuciones decisivas de los enfoques del mercado mundial

En esos mismos años ocurrió también en Alemania el debate 
sobre el mercado mundial bajo el nombre de “movimientos del capital 
en el mercado mundial”. Este debate amplía radicalmente el campo 
teórico para discutir el Estado, dejando muy atrás las visiones de la 
escuela de la derivación circunscritas a la “economía nacional” y al “Es-
tado-nación”. 

Por eso sus teóricos plantean “la existencia de una pluralidad 
de Estados, que reproducen una y otra vez la realidad del capitalis-
mo competitivo multipolar, aunque en formas siempre cambiantes” 
(Nachtwey; Ten Brink, 2008, p. 45). También dejan claro que si bien el 
capital crea el mercado mundial, no genera necesariamente un Estado 
mundial. Los aspectos centrales de este enfoque fueron “las relaciones 
entre los Estados desarrollados, la configuración del mercado mundial, 
su creciente susceptibilidad a las crisis y la importancia de los tipos de 
cambio” (Ibidem, 46).

Cabe destacar, sin embargo, que sus autores tomaron el mismo 
punto de partida seguido por los derivacionistas: usar las categorías y 
definiciones de Marx como su principal punto de partida. Esperaban, 
eso sí, poder avanzar en completar algunas lagunas en su obra y con-
cretizar sus ideas básicas de dedicar un libro a la cuestión del mercado 
mundial según lo planeado en los Grundrisse. En ese sentido, es una 
visión crítica y abierta a la obra de Marx, pero sobre todo a la realidad 
actual de capitalismo. 

Consecuentemente, al experimentar el colapso del sistema de 
Bretton Woods, los autores de esta corriente no dudaron en considerar 
el papel de las divisas, los tipos de cambio y la moneda mundial, todo 
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ello siendo parte de la “crisis monetaria internacional”. A su vez, ella 
fue vista como un componente decisivo de la crisis generalizada que 
estaba sufriendo el capitalismo en esos años. La interacción de la crisis 
en las esferas de la producción y de la circulación se contrapuso a la 
dicotomía (neo) clásica entre la economía real y la circulación de dine-
ro; postura que asimismo puede encontrarse en los economistas (post) 
keynesianos e incluso en muchos marxistas.

A esa unidad entre producción y circulación subyace la teoría 
del valor que opera en el mercado mundial, donde los procesos econó-
micos cobran vida propia respecto de los actores involucrados e impo-
nen una lógica y racionalidad particular sobre las personas. El capita-
lismo, como una sociedad caracterizada por la crisis, la competencia y 
la lucha de clases se autorregula de esta manera bajo la condición que el 
Estado capitalista sea capaz de formarse y sobrevivir como una instan-
cia separada y relativamente autónoma. Pero no todos comparten esta 
interpretación; de hecho, Busch argumenta que es necesario definir 
antes las “formas modificadas” de la ley del valor dada la “existencia es-
tatal nacional del capital”, cuyas leyes generales del movimiento logran 
penetrar en el mercado mundial.

Claudia von Braunmühl cuestiona los intentos realizados por 
Busch y otros de modificar la ley del valor ya que supone entender al 
capital “nacional” en el mercado mundial como capital “individual” 
que se encuentra con otros capitales nacionales individuales. Ella insis-
te en que el mercado mundial se convirtió en la esfera de un complejo 
global de producción e intercambio en donde el capital se extiende más 
allá de las barreras nacionales y tiende a convertirse en capital global. 
Esta tendencia debe comprenderse en términos de que no era el Estado 
capitalista como tal lo que debería conceptualizarse, sino “la organiza-
ción política específica del mercado mundial en muchos Estados” (von 
Braunmühl, 1974, p. 39). Por tanto, “el papel del Estado en cuestión en 
su relación específica con el mercado mundial y con otros Estados debe 
incluirse siempre en el análisis desde el principio” (Ibidem).

De estos aportes nos parecen relevantes puntualizar tres cues-
tiones: (i) considerar al Estado como una entidad históricamente es-
pecífica, separada pero relacionada dialécticamente con la economía 
capitalista; (ii) el Estado como aspecto constitutivo de las relaciones 
monetarias y salariales; (iii) concebir al Estado como parte integral del 
proceso de valorización y reproducción social que ocurriría a nivel del 
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mercado mundial, por lo tanto estamos hablando de múltiples Estados. 
Estos puntos nos parecen de gran relevancia a la hora de discutir acerca 
de la historicidad del Estado y sus períodos de desarrollo, y permite 
analizarlo no solo en cuanto a su contenido capitalista (lo que hace), 
sino también su forma (el cómo lo hace) de gestión monetaria y salarial 
en un momento histórico específico como el actual.

CUESTIONES SOBRE GLOBALIZACIÓN DEL CAPITAL Y ES-
TADOS NEOLIBERALES

¿Nuevo período de reformulación de los estados nacionales y del 
mercado mundial?

La expansión del comercio internacional, la inversión y las fi-
nanzas ha sido una característica constante de la historia mundial. En 
este sentido, el capitalismo siempre se ha desarrollado con el apoyo y 
la mediación de múltiples Estados nacionales; debido a que la acumu-
lación no puede concebirse sin Estados. Pero tal expansión del capital 
no es lineal ni progresiva, puesto que a menudo es interrumpida por 
grandes crisis que llevan a reformular la tendencia general hacia su 
movilidad planetaria. 

El momento presente abierto tras la crisis de comienzos de los 
años setenta, sugiere que la relación entre el Estado y los patrones de 
acumulación está cambiando. ¿Estamos hablando de un nuevo período 
de reformulación de los Estados nacionales y del mercado mundial?

De responderse afirmativamente, debemos ser capaces de pro-
poner una “periodización coherente y empíricamente plausible” a 
partir del descubrimiento de aspectos claves que ayuden a entender lo 
distintivo de este nuevo período histórico (Clarke, 1992, p. 133). Suge-
rimos considerar dos cuestiones, tanto la acelerada expansión mundial 
del capital y su reestructuración, como las sustanciales modificaciones 
nacionales e internacionales observadas en el Estado.

En primer lugar, la tendencia a ampliar el mercado mundial se 
da directamente en el concepto de capital que para Marx tiene “voca-
ción universal”, pero Harvey (2019) precisa que este es un “valor en 
movimiento”. Este puede entenderse como un movimiento a través del 
espacio, así como entre las formas de capital, y por tanto un movi-
miento a través de los espacios nacionales. En consecuencia, la expan-
sión mundial del capital se relaciona con el despliegue del movimiento 



- 107 -

espacial del dinero y las mercancías, y la relocalización internacional 
asociada de la producción. 

Así, el momento actual tiene como característica un largo pro-
ceso de reestructuración global del capital que comenzó en los años 
setenta y que ha supuesto un mayor entrecruzamiento de las formas de 
capital (productivo, mercancía y dinero), resultando en un fuerte in-
cremento de la producción de mercancías y de su circulación mundial. 
Pero los mismos procesos de producción industrial han visto fragmen-
tadas sus operaciones que van más allá de las fronteras nacionales (in-
ternacionalización del capital productivo), dando lugar a transacciones 
intra-firmas e intra-sectoriales. Los indicadores estadísticos tradicio-
nales de producción y comercio mundial han quedado obsoletos. 

A diferencia del capital productivo, la circulación del capital (en 
su forma de dinero y mercancías) no es específica a ningún sitio, sino 
que cruza el espacio. El requisito para esta circulación es que el valor de 
las mercancías y del dinero sea preservado a través de diferentes divisas 
(tipos de cambio) que tienen como referencia una moneda mundial 
(dólar y otras), imponiendo de esta manera una lógica aplastante de 
cálculo económico a las personas. Precisamente por este papel, el di-
nero y el cuasi dinero destacan entre las diferentes formas del capital, 
incluso desbordándolas cada vez más (la llamada “financiarización”). 
En efecto, es la movilidad del dinero evidenciada tras el fin del Acuer-
do de Bretton Woods en 1971, vinculada a la rápida innovación en los 
mercados financieros, la que da a este período neoliberal su cualidad 
distintiva. 

En segundo lugar, el Estado también fue radicalmente recons-
truido en estas décadas. Aspecto destacado de este período es justa-
mente la subordinación del Estado y la denominada sociedad civil al 
poder del dinero global. En la interpretación de Leys, esto habría con-
ducido a la “internacionalización del Estado”; esto es, “la aceptación 
por parte del Estado de un nuevo orden económico a escala mundial … 
al cual debe ayudar a construir” (Leys, 2003, p. 38). Por esto mismo, he-
mos visto acentuada la tendencia histórica a la creación/reformulación 
de instituciones internacionales y a la suscripción de numerosos acuer-
dos comerciales bilaterales o multilaterales. En conexión con ello, han 
habido varios intentos por hacer realidad el sueño de un “Estado mun-
dial” que cuente con sus propias instituciones y normas legales, capaz 
de reemplazar a los Estados nacionales. Por importantes que sean estas 
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instituciones, no han logrado suplantar la primacía del Estado nacional 
en la regulación de la acumulación.

Las funciones primarias del Estado (garantizar un sistema de 
trabajo y un sistema monetario) también han cambiado, tienen que 
tomar cada vez más en cuenta la tendencia global de la acumulación. 
Requiere como mínimo, que el Estado asegure la integridad del sistema 
monetario local dentro del esquema monetario internacional, así como 
un sistema nacional de trabajo en referencia a las condiciones inter-
nacionales de rentabilidad de la producción. Se podrá aclarar de este 
modo la contradicción entre la tendencia global de la acumulación y 
las funciones nacionales del Estado. Con esto, por cierto, no podríamos 
concluir que esto es todo lo que hace el Estado, o incluso todo lo que 
necesitan hacer en la sociedad capitalista; ni que existen formas prede-
terminadas de cumplir estos requisitos. Sólo hemos argumentado que 
si las políticas estatales no mantienen estas funciones críticas mínimas, 
la acumulación no puede sostenerse.

Papel de los Estados en tiempos neoliberaleS
Las concepciones antes esbozadas no solo plantean el reto a la 

teoría crítica de tratar al Estado como parte integral de la dinámica de 
acumulación global, sino que también el cómo “situar” su forma espe-
cífica a partir de tales nociones abstractas; de una manera que explique 
con mayor precisión la emergencia y la omnipresencia del neoliberalis-
mo en nuestras sociedades. En lo que sigue, por cuestiones de espacios, 
resumiremos algunos aspectos relevantes.

Primero, importa destacar que la creciente movilidad del dinero 
estuvo asociada con la volatilidad en los mercados financieros globales, 
sustituyendo la garantizada estabilidad que ofrecía el patrón dólar-o-
ro. Esta volatilidad es reflejo en última instancia del fuerte “proceso 
de desintermediación” que experimenta la banca y que da lugar a la 
explosión de instituciones no-bancarias (compañías de seguro, fondos 
de inversiones y fondos de pensiones, entre otras), expresándose en la 
diversificación de cartera sostenida por tecnologías avanzadas. 

Desde los inicios de este período, puede constatarse como esa 
movilidad dineraria trasciende a los movimientos de mercancías, y por 
tanto a su propia producción; pero desde los años noventa esa relación 
se complejiza ante la emergencia de los “derivados” y sus numerosos 
instrumentos, que tienen como objeto precisamente el propio dinero y 
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las materias primas (swaps, futuros etc.). De todas maneras, esto últi-
mo también ha estimulado la expansión de una gran masa de capitales 
especulativos que resultan críticos para la volatilidad del tipo de cam-
bio. Estas tendencias han predominado hasta ahora y han contribuido 
en gran medida a los crecientes desequilibrios de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos en los diversos países, sobre todo los latinoameri-
canos.

Segundo, debe destacarse que el impacto de la reciente globali-
zación del capital es más penetrante que los propios flujos monetarios 
transfronterizos y de otras formas de capital (comercial y productivo), 
ya que las diferencias entre éstos y los flujos nacionales tienden a bor-
rarse. Todos se están volviendo sujetos, muy explícitamente, al mismo 
cálculo económico internacional debido a la extensión del proceso de 
competencia; afectando los usos de los recursos internos de los gobier-
nos, empresas, consumidores y trabajadores. Desde las compras en el 
supermercado hasta la determinación del tipo de interés, pasando por 
el nivel de los salarios y la amortización de las deudas, están siendo de-
terminados cada vez más con referencia al cálculo internacional.

Tercero, la movilidad internacional del capital dinero y del 
capital mercancía, supone también la localización variable de la pro-
ducción. La movilidad de este último pareciera intensificarse en este 
período debido a la “reestructuración” internacional del capital y a las 
políticas de apertura aplicada por los gobiernos. Han existido despla-
zamientos de ramas industriales desde algunos países occidentales (Es-
tados Unidos y otros europeos) a Asia (China), provocando que las 
capacidades industriales de estos últimos superen actualmente a las 
primeras. De hecho, hemos sido testigos de la pérdida de preeminencia 
industrial de Estados Unidos. Este dinámico proceso internacional no 
puede explicarse por un enfoque nacional y estático (al estilo centro-
-periferia) o excluyente, no considerando a las otras formas de capital.

Cuarto, el hecho de que la movilidad del capital se haya facili-
tado mediante intervenciones de política nacional de tipo laissez-fai-
re ha resultado crítico. Las políticas económicas impuestas primera-
mente por Chile, Gran Bretaña y Estados Unidos siguieron las recetas 
“monetaristas”. Su proposición esencial era que el control de la oferta 
monetaria nacional resulta clave para una gestión económica nacional 
“exitosa” y la evolución de la balanza de pagos (predominio de los mo-
vimientos financieros internacionales). Sin embargo, a mediados de los 
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ochenta la agenda giró hacia la búsqueda de la “competitividad inter-
nacional” (ventajas comparativas) como “solución” a los desequilibrios 
que presentaba dicha balanza.

Pero en América Latina esta política no encontró mayor eco, 
puesto que la mayoría de los países de Cono Sur ampliaron en este 
período sus actividades extractivas basadas principalmente en las “ven-
tajas comparativas” (“Consenso de los Commodities”). Subyace a esta 
política la visión dominante que el trabajo es un mecanismo de ajuste 
interno para la acumulación global que permite gestionar la demanda 
interna, reducir los costos de producción e incrementar el excedente de 
la balanza comercial.

Quinto, y último, el momento “monetarista” promovía el “Es-
tado minimalista” y la eliminación progresiva de las restricciones a los 
flujos internacionales de dinero, bienes e inversiones que impedían la 
plena competencia global. Las famosas “políticas de ajuste estructural” 
defendidas en los años ochenta por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), adicionando al “Consenso de Washin-
gton’”, manifiestan esa tendencia. En la década siguiente, ciertas insti-
tuciones comienzan a reconocer (en particular el BM) la importancia 
de la regulación y de la “gobernanza” en general, en vista a revitalizar la 
capacidad de los Estados nacionales; pero sin mayor convencimiento. 
Al final se muestran tal como son: instituciones internacionales cuyo 
papel es “disciplinar” a los Estados nacionales mediante acuerdos, leyes 
y normas que expresan el poder de las grandes potencias. 

De todas maneras, estos organismos y acuerdos al no tener un 
origen democrático, descansan en complejos patrones legales que son 
parte del derecho internacional público y que vincula solo a los Estados. 
Algunos han tratado de superar estas restricciones creando un Estado 
supranacional a través de una amalgama de funciones de Estado nacio-
nales bajo una lógica ordoliberal, como ocurre con la Unión Europea; o 
simplemente ofrecen “paraísos fiscales” (offshore) con ventajas regula-
torias generalmente para los no residentes, siendo este el caso de ciertas 
jurisdicciones, a menudo países pequeños (Sol Piccioto, 2011, p. 94). 
Curiosamente, algunos Estados decidieron que la única forma de com-
petir con estas jurisdicciones era imitarlas, creando enclaves terrestres 
o mediante el establecimiento de zonas francas industriales (México) 
para estimular la inversión en la industria manufacturera.
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LAS COMPLEJAS FUNCIONES DEL ESTADO NEOLIBERAL 
EN AMÉRICA LATINA

En lo que sigue, examinaremos la forma que asume en América 
Latina la movilidad global del capital en este período, lo cual redefine 
el nexo internacional/nacional, pero sobre todo el papel del Estado na-
cional. Teniendo en consideración la naturaleza del Estado capitalista, 
en esta sección nos centráremos sobre cuestiones relacionadas a sus 
funciones primarias: garantizar el sistema monetario y garantizar el 
sistema laboral, ambas en un contexto internacional.

La impotencia de la gestión de los sistemas monetarios
En la sección previa destacamos que un aspecto relevante de 

este período es la subordinación del Estado y la sociedad civil al poder 
del dinero global. Esto inmediatamente coloca en un primer plano la 
condición desigual de doble moneda que tiene América Latina: coexis-
ten monedas fuertes (el dólar, principalmente) y monedas débiles (el 
peso y otras). Las primeras suelen ser una moneda de reserva, mientras 
que los gobiernos de las segundas estarían compelidos a una constante 
demanda preventiva por la moneda dura (acumulación de reservas), 
reproduciendo esa desigualdad. No obstante, estos deben evitar al mis-
mo tiempo, la conversión de gran parte de su moneda local en dólares, 
teniendo como efecto una tendencia permanente a crecer de las tasas 
de interés.

Sin duda, esta no es una condición propia del neoliberalismo, ha 
existido históricamente; pero con la implantación de modelos abier-
tos al mercado mundial que incluyen flujos monetarios y financieros, 
adquirió mucho más relevancia. El primer país en ensayarlo fue Chile 
en tiempos de “manu militari”, siendo el monetarismo primitivo de 
Milton Friedman su carta de presentación económica. Su obsesión era 
el control de la oferta monetaria nacional como condición previa para 
administrar la tasa de inflación y luego alcanzar el tan anhelado cre-
cimiento. Ese análisis parecía ingenuo y simplista tras la “crisis de la 
deuda” de 1982-83, puesto que había ignorado que el acelerado en-
deudamiento externo que condujo a la crisis implicaba para Chile y la 
región una integración “de facto” de sus mercados financieros locales 
al capital global, socavando así cualquier gestión efectiva de una oferta 
monetaria nacional. 
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Dado el reconocimiento de una acumulación monetaria cada 
vez más internacionalizada y jerárquica, la política monetaria decidió 
focalizarse en el tipo de cambio. Urgía corregir el “balance externo” 
de la economía para pagar la deuda, y si bien mantenía su centro en la 
inflación local, ahora prometía aplicar “metas de inflación”. De allí la 
preocupación por hacer la producción / extracción nacional más com-
petitiva en los mercados globales; no en términos de crecimiento na-
cional per se. Desde entonces, ha dominado la tensión entre dar priori-
dad a la exportación de recursos naturales (“ventajas comparativas”) o 
de bienes industriales (“ventajas competitivas”). La urgencia del pago 
de la deuda en esos años llevó a resolver por las primeras.

La reincorporación de Chile y de otros países a los mercados 
financieros internacionales a comienzos de los años noventa, afianzó 
la desigual integración monetaria y con ello la estructura de la doble 
moneda. El endeudamiento se expandió y diversificó de manera im-
presionante, involucrando además de empresas, a personas y al propio 
Estado. Por su parte, los capitales especulativos (incentivados por las 
altas tasas de interés) comenzaron a ser relevantes que, junto con los 
flujos de inversión extranjera directa y los ingresos generados por la ex-
portación de commodities, han provocado la sobrevaluación recurren-
te de la mayoría de las monedas y consecuentemente la consolidación 
de las estructuras primaria exportadoras. De esta manera terminan 
minando las exportaciones de manufacturas y con ello las políticas de 
competitividad.

En definitiva, la creciente inestabilidad y fragilidad resultante de 
esos movimientos de capitales afecta de manera severa la gestión mo-
netaria “tecnocrática” de los gobiernos, siendo incapaces de impedir 
el estallido de recurrentes crisis monetarias y financieras en cada uno 
de los países. El escenario empeoró dramáticamente con la invasión 
masiva de dólares a nuestra región provenientes de Estados Unidos, 
provocada por su política monetaria como respuesta a la crisis global 
de 2008-09. La fragilidad de nuestros países quedó expuesta con el tér-
mino de esa política en 2014 y la consecuente salida abrupta de cuan-
tiosos capitales, desencadenando una gigantesca crisis en sus sistemas 
monetarios y financieros, y en el conjunto de sus economías. Hasta 
ahora sufrimos las devastadoras consecuencias, sólo la actividad finan-
ciera y especulativa, sumada a las de grandes grupos económicos, se 
salvan con éxito. 
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Adicionalmente, el enorme endeudamiento público merece una 
atención especial, ya que una parte importante del mismo es deuda 
interna que está sujeta a altas tasas de interés. Es decir, la política mo-
netaria aplicada afecta directamente al propio Estado, limitándola aún 
más en su gestión monetaria. Al fin de cuentas esa deuda es capital 
ficticio, es una reclamación contra las contribuciones futuras, prove-
nientes en parte importante de trabajadores asalariados. El capital fi-
nanciero está apropiándose cada vez más de los ingresos “futuros” del 
Estado y de las personas.

La gestión de los sistemas laborales en crisis
Bajo el principio de la primacía del mercado y la desvalorización 

del Estado, el neoliberalismo en América Latina no vaciló en cambiar 
sustancialmente la legislación laboral. A partir de la década del 70, cier-
tos países liderados por Chile aplicaron amplias modificaciones en ese 
sentido, teniendo en general como objetivo desregular y flexibilizar las 
relaciones laborales. Siguiendo los preceptos monetaristas, que daban 
notoria prioridad al contenido económico, se centraron en la idea de 
terminar con el “monopolio sindical” que había conducido a la rigidez 
de los mercados laborales y a la politización de los trabajadores. Mayor 
productividad y mejor competitividad son ahora los objetivos a alcan-
zar por los “reformadores” neoliberales. 

Entre algunos de sus componentes, podemos señalar los siguien-
tes: En cuanto al contrato de trabajo, busca transformar los acuerdos 
colectivos en individuales e incorpora nuevas formas de contratación 
por tiempo determinado. Algunas leyes amplían las causales de ter-
minación de la relación laboral, abriendo facultades discrecionales al 
empleador. También la jornada de trabajo ha sufrido un evidente re-
troceso, imponiéndose en la práctica un cambio total a la jornada má-
xima de ocho horas. De igual manera, el régimen de remuneraciones 
fue alterado, en especial el concepto de salario integral, dando lugar a 
la denominada “atomización del salario”.

A partir de 1990, otros países de la región se sumaron a esas 
reformas y asumieron en gran medida los componentes antes indica-
dos, siendo su expresión más reciente los cambios introducidos por 
Michael Temer a la Consolidación de Leyes Laborales (CLT) en Brasil 
(2017). Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina pre-
tendía seguir la misma senda, pero fracasó en su intento ante la férrea 
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resistencia de los sindicatos. Ambos proyectos de reforma laboral in-
volucraban al campo de la Seguridad Social, como la reforma de pen-
siones en Brasil. A la hora de evaluar, los sectores del “establishment” 
siempre han considerado que estas reformas al trabajo han sido insufi-
cientes o tímidas, por lo cual se deben profundizar. 

En realidad, los sectores más dinámicos en las economías de va-
rios países corresponden a industrias que explotan recursos naturales, 
principalmente extractivas (gas, petróleo, minería, etc.). Estas son in-
dustrias internacionalizadas y sus “commodities” tienen una crecien-
te incidencia sobre los tipos de cambio, aumentando la complejidad 
en gestionar los sistemas monetarios. Por eso el interés de la política 
monetaria, aparte de controlar la inflación, de asegurar indirectamen-
te los costos internacionalmente competitivos de la extracción local, 
incluyendo a la fuerza de trabajo; es mejorar la rentabilidad de la acu-
mulación. 

Esta política también alcanza a los sectores industriales, con la 
salvedad que éstos han venido sufriendo un largo proceso de “desin-
dustrialización” y de acomodo a la expansión internacional del capital 
(“cadenas de valor”). Por lo tanto, no sorprende que en muchos países 
la eficacia de la política monetaria esté cada vez más ligada explícita-
mente a la moderación salarial y a la desregulación permanente del 
mercado de trabajo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los dos propósitos primarios del Estado neoliberal, asegurar el 
sistema de trabajo y asegurar el sistema monetario, están hoy en abierta 
crisis. El primero nunca ha podido resolver el histórico problema del 
excedente masivo de oferta laboral (con un 55% de empleo informal 
según CEPAL), demostrando la incapacidad del régimen de acumu-
lación de demandar fuerza de trabajo, cuestión expresada en una baja 
tasa de ocupación (la razón entre empleo y la población total en edad 
de trabajar). Esta ya no es una generación periódica de sobrepoblación 
relativa explicada por el vaivén de los procesos cíclicos, sino derecha-
mente una tendencia estructural del capital latinoamericano. Más de la 
mitad de la población no tiene la posibilidad de convertirse en un asa-
lariado del capital o del Estado, pasando a ser un pauper, un paria o, si 
las condiciones de esta imposibilidad se prolongan, en un homo sacer.
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Desde que el neoliberalismo declaró la “guerra” al sindicalismo, 
demonizándolo como “monopolio sindical”, han empeorado notoria-
mente las condiciones laborales en este período. El empleo precario en 
todas sus formas (el “precariado”) y los salarios indignos se han con-
vertido en la nueva “normalidad”, para no hablar del despotismo en las 
fábricas o lugares de trabajo. Situación puesta al desnudo de manera 
dramática por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, la crisis en la gestión monetaria, en teoría y en polí-
tica, es evidente ante la pérdida de soberanía sobre las monedas locales 
debido a que sus funciones de unidad de cuenta y de reserva tienden 
a ser desafiadas constantemente por el dólar, según la variación de los 
procesos cíclicos, inflando el valor del cálculo económico antes referi-
do. La penetración parcial de la dolarización junto con el aumento de 
las actividades financieras y los largos procesos de inflación configuran 
una espiral viciosa. Asimismo, el establecimiento de las paridades flexi-
bles también afecta la soberanía, pues presiona a los capitales privados 
y a los mismos Estados (en caso de déficits o amenazas de devalua-
ción) a buscar financiamientos internacionales, y con ello incrementa 
la inestabilidad y la expansión de las actividades financieras. Estas últi-
mas se ven incentivadas todavía más cuando las tasas de interés llegan 
a ser superiores a las tasas de ganancia.

Una de las mayores preocupaciones dice relación con las reite-
radas devaluaciones y la moneda débil, resultantes precisamente de su 
sobrevaluación. Ello acentuará más el sesgo entre bienes exportables 
y no exportables, mientras la moneda débil propicia una integración 
financiera asimétrica en caso de acuerdos comerciales que contemplan 
países con moneda fuerte. De este modo, los capitales privados y Esta-
dos nacionales son inducidos a realizar más reservas por previsión. En 
definitiva, la gestión monetaria suele ser muy errática y la mayoría de 
las veces impotente. Su pérdida de soberanía monetaria impide presen-
tar el predominio del cálculo económico como beneficioso para todos 
los ciudadanos. 

Por eso el rótulo de competitividad requiere adhesión popular 
para su exitosa implementación como programa económico: el espíritu 
de una colectividad nacional sigue siendo crítico. Sin embargo, el fra-
caso del neoliberalismo latinoamericano en lograr esa adhesión explica 
en parte su crisis. El mismo destino tuvieron los posteriores gobiernos 
progresistas, que a pesar de apelar insistentemente a un nacionalismo 
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“internacionalizado” y “sin clases” (más parecido a un “patriotismo”), 
decidieron continuar con el mismo tipo de gestión monetaria y de cál-
culo económico. Así, una vez más el Estado deja de ser aceptado como 
una “comunidad politica”.

En estas condiciones, el Estado recurre a los poderes públicos 
oficiales con capacidad de acción para preservar el orden social en su 
conjunto, y si es necesario utiliza su aparato centralizado que concen-
tra la violencia. La comunidad Estado se devela como ilusoria ante el 
resurgimiento del autoritarismo y es la misma comunidad la que co-
mienza a desafiar esa institucionalidad estatal en crisis.
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LA ECONOMÍA POLÍTICA Y EL SOCIALISMO 

Dra. Olga Pérez Soto 
Dra. Silvia Odriozola Guitart 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Este capítulo contiene dos temas relevantes:  la economía polí-

tica y el socialismo. Abordar ambos en la tercera década del siglo XXI 
constituye un deber, un desafío y una necesidad para la práctica social 
global.  

En las ciencias sociales, la imprecisión y la confusión (esta últi-
ma con efectos más graves) entrañan no pocos inconvenientes para la 
práctica social. Sin embargo, cuando de economía política o de socia-
lismo se trata, la confusión casi nunca es ingenua y la imprecisión no es 
neutral. En ambos casos, es importante diferenciar entre lo que se dice 
que es y lo que es en realidad. 

La economía política tiene la peculiaridad de aparecer como una 
ciencia extraña ante las ciencias, en general, y ante las ciencias socia-
les, en particular. La economía política marxista aparece extraña a la 
economía, al marxismo y al socialismo; así como al pensamiento bur-
gués, convencional y neoclásico en cualquiera de sus variables.  

 
La economía política ha sido siempre y sigue siendo en Alemania, 
hasta hoy,  una ciencia extranjera  (…).  Faltaba  (…)  el cimiento 
vivo sobre que pudiera asentarse la economía política. Esta cien-
cia se importaba de Inglaterra y de Francia como un producto 
elaborado;  los profesores alemanes de economía seguían siendo 
simples aprendices. La expresión teórica de una realidad extraña 
se convertía en sus manos en un  catálogo  de dogmas, que ellos 
interpretaban,  o mejor dicho deformaban, a tono con el mundo 
pequeñoburgués en que vivían. Para disfrazar un sentimiento de 
impotencia científica (…) desplegaban la pompa de una gran eru-
dición histórico-literaria o mezclaban la economía con materias 
ajenas a ella, tomada de las llamadas ciencias camerales  (…). La 
economía política, cuando es burguesa, es decir, cuando ve en el 
orden capitalista no una fase históricamente transitoria de desar-
rollo, sino la forma absoluta y definitiva de la producción social, 
sólo puede mantener su rango de ciencia mientras la lucha de cla-
ses permanece latente o se traduce simplemente en manifestacio-
nes aisladas (MARX, 1973).  
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La economía política no es una rama de saberes acerca del aná-
lisis de las relaciones sociales de producción capitalistas y extendidas 
al periodo de transición del socialismo. La economía política,  des-
de el pensamiento crítico, no es otra que la economía política marxista, 
diferente a la economía política burguesa. No se reduce al análisis del 
capitalismo, sino al análisis de una ideología económica, de una feno-
menología que hay que someter al análisis de la crítica. Es decir, hay 
que transcender la descripción de los hechos realizada por la economía 
política burguesa clásica y actual. 

A través de la crítica marxista se trasciende la fenomenología so-
cial con el método que delimita esencia y apariencia. Su hilo conductor 
es el fetichismo de las relaciones sociales de producción como forma de 
desarrollo de las fuerzas productivas y de toda la superestructura de la 
sociedad (PÉREZ SOTO, 2018). En tal dirección, intentar transformar 
los fenómenos desde el abordaje de sus formas de manifestación, sin 
el análisis de la causalidad que determina el comportamiento de  es-
tos desde el plano esencial, se convierte en un ejercicio estéril. 

La crítica marxista implica, entonces, entender que el marxismo 
es ciencia e ideología y que no es posible separar la una de la otra. Por 
consiguiente, asumir que la ideología deforma e impide el conocimien-
to de la realidad, atribuyéndole a la ciencia la verdad y a la ideología el 
error, tiene graves consecuencias para la teoría y la práctica. En este 
sentido, cuando se defiende que el científico social tiene que despojarse 
de las ideologías para estudiar la realidad, que tiene que objetivar su co-
nocimiento y dejar de lado su subjetividad, se está suscribiendo la neu-
tralidad valorativa de la ciencia. El hecho de que el positivismo asuma 
que la ciencia no necesita de ideología, de valoración, de subjetividad; 
supone asumir también una posición ideológica. 

Bajo tales preceptos, este artículo se propone reflexionar sobre el 
proceso de construcción del socialismo desde la crítica de la economía 
política, es decir, desde la economía política marxista. Asume que el 
socialismo es una propuesta de desarrollo por oposición a la lógica del 
capital, lo cual implica enormes desafíos en el proceso de la compleja 
transformación social que ha de llevarse a cabo en el necesario y esen-
cial periodo de transición hacia el socialismo. 
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LA ECONOMÍA POLÍTICA MARXISTA  (O CRÍTICA DE LA 
ECONOMÍA POLÍTICA)  Y  LA NECESIDAD DEL CAMBIO 
SOCIAL 

 
Como paradigma de ciencia, el marxismo es una construcción 

de ideas para pensar la sociedad e intervenirla en pos de su transforma-
ción, es decir, un paradigma de ciencia social no neutral, que integra 
fundamentos para interpretar y transformar la realidad. Como cons-
trucción cultural y científica, conjuga el pensar y el hacer, lo cual exige 
reflexión crítica y acción revolucionaria. 

  La economía política burguesa –a la que se prefiere llamar eco-
nomics o economía– es una ciencia cómplice del estado de cosas exis-
tentes; una ciencia al servicio de la clase en el poder. Precisamente la 
propuesta de Marx parte de la transformación del estado de cosas exis-
tentes; supone una ruptura y subversión. Requiere ir más allá de lo que 
hace la ciencia económica convencional (economía política burguesa 
clásica, economía política burguesa vulgar y neoclásica) en la actuali-
dad.  

Por lo tanto, apropiarse del marxismo como paradigma de cien-
cia implica no solamente asumir la crítica como componente esencial 
del mismo, sino su comprensión como pensamiento revolucionario, 
que realiza una “crítica de lo existente” desde el punto de vista econó-
mico, social, histórico, humano, político, ideológico, clasista, en todos 
sus planos de análisis. Asume la fenomenología de la ciencia económi-
ca contemporánea, pero la supera.  

Dicha crítica no se realiza desde la complacencia del ejercicio 
teórico ni de manera arbitraria, sino desde el propósito de formular 
propuestas para la transformación social, mediante la utilización de su 
método para la interpretación y análisis de la verdadera naturaleza del 
discurso burgués sobre su propio análisis económico, comprendiendo 
sus bases epistemológicas y su limitado alcance desde la perspectiva de 
la interpretación materialista de la historia. Es, ante todo, una posición 
de clase que fundamenta una práctica política como única manera de 
resolución de las contradicciones detectadas por la investigación cien-
tífica. De ahí que el marxismo crítico sea el fundamento y la ideología 
de la transformación social socialista; desde la conjunción de la crítica 
de la economía política, la filosofía marxista y los procesos políticos de 
transformación social. 
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Existe una relación histórica entre la economía política marxista 
y la filosofía. La ciencia se apoya en la filosofía al evaluar sus categorías 
epistemológicamente, mientras que la filosofía deviene en labor cientí-
fica sin subsumirse en la ciencia.   

Dentro de toda tendencia dogmatizante se encuentra un triple 
error de origen: la tendencia reduccionista y simplificadora de la 
teoría y la realidad,  a pesar de la complejidad de las mismas; la 
confianza en el propio saber; y la entronización de autoridades ab-
solutas (MONAL, 1995, p. 6)   

A su vez, la asunción de la crítica de la economía política supo-
ne el desarrollo de la relación entre economía y política, entre econo-
mía y Estado, trascendiendo la visión convencional positivista del eco-
nomicismo empirista a partir del análisis de las formas para considerar 
sus implicaciones de políticas. Estudia la economía convencional para 
trascenderla. Estudia la obra de Marx, para profundizar y actualizar 
los ejes del funcionamiento del imperialismo y también para superar 
enfoques dogmáticos de la economía política, convertida en ideología 
de Estado, petrificada por alejarse del objeto y del método.  

No se trata de una economía política buena y más profunda para 
enfrentar a una mala o insuficiente. Se trata del rescate de la verdadera 
naturaleza del discurso científico marxista, muy lejos de la caricatura 
que se tiene del mismo, comprendiendo las propias bases científicas 
en las que se construyó, según las diferentes posiciones de clases que 
fundamentan la práctica política. 

Lo anterior muestra la compleja problemática de la relaciones 
del marxismo con las formas predominantes del saber y de lo teórico, 
particularmente en los aspectos metodológicos de la economía política 
marxista y no marxista. Tanto la aceptación como el rechazo acríticos, 
así como la ignorancia de los aspectos epistemológicos de la economía 
política y de las metodologías subyacentes en los diferentes enfoques, 
solo pueden conducir a posiciones oportunistas y superficiales ante la 
ciencia en cualquiera de sus especialidades. Respuestas superficiales y 
vulgares, sin la búsqueda científica –y sin pensar– convierten a la eco-
nomía política en cómoda, complaciente y apologética, perdiendo así 
su especificidad de ciencia revolucionaria. La crítica de la economía 
política no solo estudia la esencia del capitalismo y sus leyes para argu-
mentar su necesaria superación, sino también el cómo transformar y 
superar el capitalismo. No es una ciencia del pasado; es una ciencia que 
estudia el presente para transformarlo. Es una ciencia de futuro.  
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Marx aportó una nueva economía política haciendo la crítica de 
la economía política existente. Crítica significa someter al análisis las 
otras teorías que se proponen explicar la realidad. Dicho análisis no es 
deliberado, es a través de un método científico, tomando lo positivo y 
desestimando lo que niega la esencia del propio desarrollo humano. 

La crítica de la economía política es una ciencia social no neu-
tral y, “por su propia naturaleza de clase, requiere conocer objetiva-
mente el propio capitalismo, pero no desde la perspectiva operativa de 
la positividad afirmativa burguesa, sino desde su condicionamiento y 
transitoriedad histórica” (Castaño, 2002). El reto radica, entonces, en 
proponer una teoría económica de la transición socialista que interpre-
te la transformación del subdesarrollo como la ciencia económica de la 
teoría y la política económica. 

La economía política marxista es una ciencia de futuro porque 
contiene los fundamentos del paradigma marxista para investigar y 
transformar la realidad: crítica; unidad de lo lógico y lo histórico; del 
objeto y el método; subversión de la realidad; lucha de clases; unidad 
entre teoría y práctica, así como enfoque de totalidad. 

La crítica trasciende la fenomenología social, delimitando esen-
cia y apariencia a través de un método que explique los nexos causales 
de la transfiguración fetichizada de la realidad. Significa la inversión de 
la determinación científica y las formas de manifestación de la realidad 
a través de determinaciones de totalidad. La unidad entre lo lógico y lo 
histórico no busca historiar las categorías, ni hacer un ordenamiento 
cronológico, ni aislar el análisis lógico del objeto estudiado. Significa 
analizar los hechos en su contextualización histórico-concreta y la his-
toria, no como sucesión de hechos, sino a través de categorías y leyes 
que expliquen relaciones causales y sus manifestaciones como genera-
lizaciones” “…subvertir la realidad significa interpretar la sociedad a 
través de la crítica para su transformación, como ruptura y superación 
de la lógica del capital; comprender la necesidad del cambio social, 
su dirección y el cómo hacerlo. Implica, además, entender también al 
marxismo como ideología y ciencia de la transformación social como 
síntesis de teoría y práctica. Así se puede subvertir la realidad, en la 
medida en que se diferencian los objetivos entre resistencia, reforma, 
conciliación y revolución; al asumir la recomposición del sujeto social 
portador de la transformación con un enfoque de totalidad como fun-
damento transversal del marxismo de ciencia. 
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El socialismo es una propuesta de desarrollo por oposición, rup-
tura y superación de la lógica del capital. La ruptura con la lógica del 
capital va desde el objeto de estudio de la ciencia económica –y otras 
ciencias sociales– hasta patrones de consumo, producción, tecnológi-
cos, culturales, democráticos, laborales, energéticos, de libertad, desar-
rollo humano, etc. La lógica del capital y su desarrollo contemporáneo 
fundamentan la necesidad del cambio social, así como su complejidad. 
Por ende, si la necesidad del cambio social se deriva del desarrollo del 
capital, el socialismo es una propuesta de cómo  realizar  ese cambio 
social.  

La economía política marxista asume la transformación social 
socialista desde el subdesarrollo y la complejidad histórica del impe-
rialismo contemporáneo, diferenciando reformas de revolución,  en 
el trade off entre lo posible y lo necesario. La transformación social del 
subdesarrollo capitalista es un proceso de gran complejidad histórica, 
entendido el subdesarrollo como una forma de desarrollo capitalista 
que genera formas de dependencia y perpetuidad de la misma lógica 
cada vez más polarizada. 

En este contexto, el socialismo – como propuesta de desarrollo– 
debe dar respuesta a la complejidad histórica de transformación social, 
a partir del imaginario social colectivo consensuado de utopía revolu-
cionaria entre lo posible actual, sin renunciar a lo necesario esencial de 
superación del capitalismo.  

 
LA ECONOMÍA POLÍTICA MARXISTA COMO CIENCIA DE 
LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA:  LA CIENCIA 
DEL SOCIALISMO  

 
La interpretación del imperialismo del siglo XXI es imprescin-

dible para entender la necesidad del cambio social. Al mismo tiempo, 
da algunas claves de cómo es posible conjugar lo necesario y lo posible 
de la transformación para cada tramo del desarrollo. En ese sentido, el 
alcance de la transformación y su complejidad dependen de esa com-
prensión, porque da la medida de lo que se necesita trascender, subver-
tir y superar. 

Por ello, pensar en cómo construir el socialismo impone, para 
cada momento, interpretar la lógica del capital correspondiente. De 
otra manera, el desarrollo del capitalismo para 1917, imponía retos y 
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complejidades distintas para construir el socialismo que en 1959 para 
Cuba; en 1999 para Venezuela; en 2006 para Bolivia; en 2007 para 
Ecuador y así sucesivamente. Para profundizar en la construcción del 
socialismo durante los siglos, hay que entender el desarrollo del impe-
rialismo durante los siglos XX y XXI. El socialismo en el siglo XXI es, 
sin dudas, el proyecto por oposición a la lógica del capital en el siglo 
XXI. 

La lógica del capital y su desarrollo constituyen puntos de par-
tida para entender la necesidad del cambio social. El desarrollo de la 
acumulación capitalista trae consigo profundización, precarización, 
exclusión, desaparición del mapa institucional, financiero, demográfi-
co y estadístico del mundo. El desarrollo de la relación trabajo-capital 
sintetiza la polarización de la riqueza mundial, concentrada altamente 
a favor de la élite y la desconstrucción del ser humano, en medio de un 
creciente proceso de precarización de la vida y de la muerte.  

Construir una sociedad socialista, por oposición a la lógica del 
capital, representa una complejidad enorme en cualquier tiempo, pero 
sin dudas, es mayor en la medida que avanza el desarrollo del imperia-
lismo contemporáneo, pues avanzan todas las formas más fetichistas, 
rentistas y agresivas de su “racionalidad” social. Si además se parte de 
condiciones de subdesarrollo, la tarea es monumental. De ahí que se 
requiera trascender en un doble sentido: la lógica del capital con su me-
tabolismo social y el punto de partida de cada nivel de subdesarrollo. 

La economía política que logre expresarse en la política econó-
mica a corto y largo plazos será la verdadera ciencia de la transfor-
mación y viceversa. La política económica que contemple la econo-
mía política marxista será la que contribuirá al desarrollo socialista. Lo 
anterior permitirá conjugar lo posible con lo necesario. La transición 
socialista avanza en cada momento histórico como resultado de que lo 
posible presente no contradiga lo necesario futuro del proyecto monu-
mental.  

Negar la necesidad de un período de transición del capitalismo 
al socialismo  entraña  graves  consecuencias  que dentro de cien años 
tendrán que ser mencionadas por ignorar la complejidad histórica de 
trascender el capitalismo desde condiciones de subdesarrollo; por ig-
norar la herencia de siglos derivada de la acumulación capitalista, con-
vertida en deuda metabolizada por la sociedad, como suma compleja 
de individuos; por ignorar la complejidad de plantearse romper con la 
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lógica del capital al tiempo de convivir con ella; y como colofón, por 
colocar todas las experiencias socialistas fuera de ese contexto, como 
fracaso y demostración de la no viabilidad del imaginario socialista, 
su devaluación o responsabilidad histórica del fracaso como proyecto 
alternativo a la lógica del capital. 

En este complejo escenario, la ciencia del socialismo, aquella 
que  se construye desde la crítica de la economía política a partir de 
todo el conocimiento acumulado teórico y práctico, debe enfrentar 
varios desafíos: i) ser entendida como parte del marxismo; ii) ser cien-
cia económica social y no neutral; iii) ser economía política crítica por 
oposición a la economía política burguesa. 

La crítica de la economía política en la construcción del socia-
lismo es la ciencia que investiga cómo hacer el cambio social, cómo se 
construye el socialismo, cuáles son los fundamentos de la transición al 
socialismo para resolver “quién vence a quién”. La ciencia del socialis-
mo aborda cómo construir y fundamentar el cambio social. Por ello, 
un punto de partida importante es suscribir que el socialismo es una 
propuesta de desarrollo, por oposición a la lógica del capital (necesidad 
del cambio social). Defender esa postura y pensar en cómo hacerlo es 
urgente e implica una alta responsabilidad teórica, práctica, militante e 
histórica. La crítica de la economía política de la transición socialista se 
concentra en cómo hacer la transformación de una sociedad basada en 
la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción a otra 
de productores libres asociados como base de la creación de nuevas re-
laciones sociales de producción como forma de desarrollo de las fuer-
zas productivas.  

La esencialidad del socialismo se distingue por la búsqueda 
de  la  igualdad y  la  justicia social, en cada momento posible, consen-
suada con la sociedad movilizada en función de construir el cambio 
social, para lo que coloca al ser humano como protagonista del proceso 
de transformación. Es decir, el ser humano como sujeto portador del 
cambio social y objeto mismo de la transformación de la sociedad, que 
participa en ella de todas las formas posibles. La discusión esencial del 
socialismo es entender su necesidad histórica y discutir cómo cons-
truirlo en cada momento, conjugando el tiempo histórico monumental 
del proyecto con el tiempo de vida del individuo. 

El sujeto portador de la transformación está constituido por to-
dos los sujetos de todas las formas de propiedad y todas las formas de 
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gestión que existan; de ahí su alto grado de heterogeneidad. Es el mis-
mo que se hereda con un complejo nivel de enajenación que no solo 
es enajenación económica, sino política y social, mucho más complejo 
que la enajenación que crea la explotación referida al trabajo. Se debe 
estudiar la recomposición del sujeto en la transformación y determinar 
cuáles son sus posibles vanguardias; y velar por no crear nuevas formas 
de enajenación, mucho más difíciles de trascender.  

Es, también, un  sujeto intergeneracional, como un vector en 
construcción y crecimiento. Consecuentemente, la movilización social 
y suscripción al proyecto depende en buena medida de las expectativas 
de los sujetos en relación con el proyecto de desarrollo estratégico y los 
objetivos declarados y logrados en cada tramo del desarrollo. 

El socialismo como estrategia de desarrollo debe ser entendi-
do como un complejo punto de llegada en donde las políticas para el 
desarrollo sean la síntesis entre la política económica y la economía 
política. Las políticas para el desarrollo socialista sintetizan tres planos 
de análisis: i) crítica de la economía política; ii) política económica que 
administra la coyuntura (corto y mediano plazos); y iii) política eco-
nómica que garantiza la transformación estructural (largo plazo). Esta 
última pauta y subordina el universo de las variables de la política eco-
nómica de corto y mediano plazos. Por lo tanto, el desarrollo socialista 
contiene un crecimiento basado en una matriz de desarrollo que inte-
gra la economía política y la política económica en el corto, mediano 
y largo plazos como proceso y proyecto de planificación del desarrollo 
para la transformación estructural que rompa las bases del subdesar-
rollo, en correspondencia con las condiciones históricas concretas.  

Así, el desarrollo socialista es el que contiene un tipo de creci-
miento económico y, por tanto, de acumulación, que provoca la pau-
latina transformación estructural socio-económica y técnica producti-
va. Las políticas de transformación estructural contienen los ejes de la 
sociedad que se desea alcanzar y deben analizar la matriz del desarrollo 
socialista como punto de llegada complejo e intemporal. Las políticas 
estructurales del desarrollo socialista  incluyen, entre otras,  la matriz 
energética nacional, la matriz de política inversionista, la matriz de 
política industrial con los encadenamientos productivos, la matriz de 
formas de propiedad y gestión a favor del desarrollo de la propiedad 
social, la matriz de desarrollo tecnológico, la matriz de desarrollo em-
presarial. 
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  La construcción del socialismo puede emprenderse a través 
de  diferentes modelos  socioeconómicos, políticas,  programas que se 
insertan y combinan con distintos mecanismos de funcionamiento, 
modelos de gestión y sistemas de dirección de la economía y la socie-
dad. Todo ello debe ir acompañado por las regulaciones legales cor-
respondientes y los adecuados arreglos institucionales. El modelo de 
desarrollo socialista se concreta en las diferentes combinaciones de 
modelos económicos que articulan las diferentes formas de propiedad 
y gestión en cada tramo del desarrollo, a favor del mayor nivel de so-
cialización de la propiedad, la producción y la apropiación.  

Al mismo tiempo, los fundamentos de la transición al socialis-
mo constituyen los aspectos conceptuales esenciales (invariantes) para 
las bases del modelo de transformación socialista en cada etapa de 
avance del proyecto y proceso socialista. Estos condicionan los elemen-
tos de continuidad, ruptura y cambio del modelo. Las bases de dicha 
transición se concretan en la construcción de las relaciones socialistas 
de producción que articulen la acumulación como síntesis de creci-
miento y desarrollo. Tales fundamentos son:  

• La ciencia económica como ciencia del socialismo desde los 
preceptos del marxismo como ciencia, ideología y praxis. 
• El sistema de propiedad socialista: su interpretación y análisis 
como sistema de relaciones sociales de producción y el recono-
cimiento de su carácter heterogéneo en correspondencia con el 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en cada momento 
histórico. 
• El sistema de distribución y apropiación de la riqueza social en 
función de la satisfacción de las necesidades individuales y co-
lectivas.  
• La planificación como forma de regulación social.   
• El nuevo papel del Estado. 
• La transformación estructural de la economía.  
• La asunción de la igualdad y la justicia social transversalizadas 
en todo el conjunto de las nuevas relaciones sociales de produc-
ción que se construyen.  
• La formación del “hombre nuevo”. 
• Las formas concretas que adoptan las relaciones socialistas de 
producción en construcción (modelos, mecanismos).  
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La finalidad estratégica de la acumulación originaria socialista 
es la integración e identificación de los trabajadores como productores 
y propietarios asociados en la creación de la riqueza social socializada 
y las formas de apropiación de la misma sobre la base de un máximo 
de igualdad y justicia social y la formación de un ser humano diferente: 
libre, culto, solidario, patriota e internacionalista. La transformación 
estructural necesita de un plan de desarrollo estratégico que incorpore 
la cuarta identidad y su logro en las distintas combinaciones de la ma-
triz para el desarrollo socialista. En la acumulación socialista, convi-
ven diferentes formas de propiedad sobre los medios de producción, a 
partir del reconocimiento de relaciones mercantiles entre los produc-
tores asociados, como parte del reconocimiento de la heterogeneidad 
de la estructura productiva para su transformación. Ello  implica que 
todas estas formas de propiedad tributan a la construcción de la pro-
piedad social sobre los medios de producción.  

Lo anterior requiere desplegar la contradicción propiedad-ges-
tión a favor del sector socialista y de la propiedad social socialista en 
construcción. Se trata de que el resto de las formas de propiedad actúen 
como formas transitorias y funcionales a la propiedad social. La pro-
piedad social en la transición socialista funciona en un determinado 
contexto de relaciones sociales de producción socialistas que se cons-
truyen y se deben volver dominantes. Es el resultado de las diferentes 
combinaciones entre propiedad y gestión con mayor o menor grado de 
socialización de los medios de producción fundamentales que garanti-
zan la transformación estructural de la economía. Se trata de un siste-
ma de propiedad social constituido por todas las formas que tributan 
al proceso de creación de la riqueza social como resultado de la gestión 
social.  

Una de las grandes ventajas del socialismo es la posibilidad de 
ser un proceso consciente, que parte de la voluntad política de repre-
sentar los intereses de la mayoría. No obstante, esa gran virtud puede 
convertirse en su peor enemigo, cuando en aras de nobles objetivos, se 
actúa por voluntarismo y se ignora la ciencia. Si a ello se añade el er-
ror teórico y práctico de contraponer planificación y regulación bajo la 
falsa dicotomía de que la planificación se ocupa de la propiedad social 
y el Estado y la regulación de las relaciones de mercado, el resultado es 
grave tanto en conceptos como en políticas.  

La ley del valor funciona en la transición socialista. El producto 
del trabajo se transforma en mercancía y el productor en productor 
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mercantil. La contradicción de la forma mercantil del producto del 
trabajo es parte del desarrollo de la contradicción propiedad-gestión 
que, a su vez, es parte del desarrollo de las fuerzas productivas. La ley 
del valor –y su expresión a través de la forma mercantil– responde a la 
necesidad de medir la inversión y recuperación de los gastos de trabajo 
a nivel social y sus niveles de eficiencia. La planificación del desarrollo 
contiene la utilización de la ley del valor y sus funciones a través de los 
sistemas de formación de precios, como racionalizadora de gastos a ni-
vel social, los costos de producción, la ganancia, la calidad del dinero y 
demás relaciones monetario-mercantiles. 

Los procesos de planificación y la ley del valor se concretan en 
el plan y en los diferentes tipos de mercado. Es importante no con-
fundir los espacios económicos donde operan diferentes instrumentos 
mercantiles (acotados por la planificación con los niveles pertinentes 
de centralización y descentralización del plan) cuando la ley del valor 
actúa objetivamente. La planificación en cada uno de sus niveles debe 
utilizar las formas mercantiles. Capturar la forma mercantil es parte 
necesaria de la planificación. La circulación monetaria expresa el de-
sarrollo de la forma mercantil y la actuación de la ley del valor en la 
medición del crecimiento socialista para el desarrollo. 

El reconocimiento de la forma mercantil del producto del tra-
bajo no solo es para y por los tipos socioeconómicos no socialistas que 
conviven con sus respectivas formas de propiedad, gestión y distribu-
ción. Es un resultado del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 
en correspondencia con las relaciones sociales de producción. 

No puede analizarse la distribución separada de la existencia 
de formas de propiedad que responden a la heterogeneidad de formas 
económicas. La regulación consciente del papel de la distribución en 
sus dos niveles, como distribución de los medios productivos y de la 
fuerza de trabajo, cobra mayor importancia. El principio de distribu-
ción con arreglo al trabajo, injusto pero necesario, no debe servir de 
coartada para generar diferencias o justificarlas. Tampoco para hacerlo 
responsable. Tal principio puede regir y servir con demarcación inclu-
so para todas las formas de propiedad en el proceso de redistribución 
social directa e indirecta. Entender la distribución como un momento 
de las relaciones sociales de producción, permite asumir sus interrela-
ciones dialécticas con la propiedad, la producción, la apropiación, el 
cambio y el consumo.  
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Como forma complementaria a la distribución con arreglo al 
trabajo, en el socialismo se proporciona, además, la prestación de de-
terminados bienes y servicios de manera universal y gratuita, ya que en 
la sociedad existen también personas que no pueden realizar aportes 
al proceso de producción; entiéndase aquellos que no pueden trabajar 
por razones diversas, como la edad, la incapacidad física e intelectual, 
entre otras. El acceso a la mayoría de dichos servicios no depende del 
trabajo individual aportado por el trabajador, es decir, no es necesario 
acreditar que se trabaje en el sector socialista de la economía, ni siquie-
ra demostrar que se trabaja en sector alguno. No obstante, el monto de 
inversión social en cada uno de ellos sí dependerá del producto total 
del trabajo, de lo que la sociedad sea capaz de producir como  exce-
dente, en tanto lo que se reparte está (o debe estar) correlacionado con 
lo producido en términos globales en la economía (Odriozola y Colina, 
2016). 

Bajo tales condiciones, la política social en la teoría de la tran-
sición socialista es una de las formas concretas de ruptura con la ló-
gica del capital. No es subsidiaria ni complementaria como forma de 
distribución y redistribución social. Es el resultado coherente y con-
sistente con las formas de participación social desde la creación de la 
riqueza nacional, a partir de combinaciones de formas de propiedad y 
gestión. Así, la política social en el socialismo se fundamenta en la jus-
ticia y la igualdad sociales a partir de capturar la diferenciación social 
heredada de origen. 

CONCLUSIONES  
 
No se debe hablar de socialismo en la contemporaneidad sin en-

tender el imperialismo de la contemporaneidad. El capitalismo de hoy 
ha mutado a pasos exponenciales en su investidura imperialista y ha 
colocado nuevos retos para la alternativa socialista. Sin una Comuna 
de París, no hubiera existido una Revolución de Octubre; sin ella, no 
hubiera habido una Revolución Cubana, ni una Revolución Bolivaria-
na; y sin ellas, no hubiera habido tantas otras experiencias socialistas 
en los siglos XX y XXI.  

Para aceptar la diversidad de formas de construcción del socia-
lismo se debe partir de una esencialidad, de fundamentos. No deben 
asumirse trivialmente denominaciones como “socialismo real”, “histó-
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rico”, “instantáneo”, “de vitrina”, “utópico”, entre otras. La alternativa 
socialista es más amplia que un modelo determinado y este, a su vez, es 
más amplio que las invariantes. Alternativa hace referencia a la necesi-
dad de una propuesta para la ruptura con el orden actual dominante en 
la economía mundial. La alternativa puede concretarse y manifestarse 
en diferentes modelos alternativos al modelo neoliberal (al modelo que 
implica la lógica del capital). Las invariantes tratan de agrupar u orga-
nizar algunas de las acciones, elementos o principios a tener en cuenta, 
o cumplir en cualquiera de las diferentes propuestas de modelos al-
ternativos desde la esencialidad del imaginario de construcción social 
socialista.  

Reivindicar el socialismo como alternativa de desarrollo por 
oposición a la lógica del capital; romper con el capitalismo y superar-
lo, es una necesidad de hoy. Al mismo tiempo, defenderlo implica una 
alta responsabilidad, porque se deben analizar las causas internas y ex-
ternas del derrumbe y entender la complejidad de la transformación 
social que contiene. 

  Las experiencias de construcción socialista en los siglos XX y 
XXI no tomaron el poder político. Esterilizaron a sus sujetos sociales 
y avanzaron en la implementación práctica dejando atrás toda la he-
rencia social del capitalismo. Las experiencias del llamado “socialismo 
real” deben ser entendidas en la complejidad de la convivencia con el 
capitalismo hegemónico y de las rupturas con sus herencias capitalis-
tas, así como de los errores del propio proceso de construcción del so-
cialismo. Esa es la dura realidad de construir el socialismo en los siglos 
XX y XXI. El debate sobre desarrollo es el debate sobre subdesarrollo. 

Es común que los reformistas e incluso los “socialistas” más in-
genuos presenten las teorías para la construcción del socialismo como 
mecanismos de redistribución, intentando mantener las formas de pro-
ducción capitalistas y fomentando el papel del Estado como colector de 
impuestos y encargado de corregir las deformaciones del sistema. La 
aplicación de estas medidas paliativas deja intactas las estructuras pro-
ductivas explotadoras en esencia, esto es, que la distribución inicial de 
los medios de producción ya ha sembrado la semilla de la desigualdad. 
La teoría marxista defiende la expropiación y nacionalización de los 
medios de producción como la vía para erradicar las relaciones de ex-
plotación que crea la división en clases sociales; proceso que no puede 
generarse sin el apoyo amplio de la población. Por ello socialismo no 
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es reforma, sino revolución; e implica ruptura y superación de la lógica 
del capital. 
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A SENDA DO DESENVOLVIMENTISMO 
BRASILEIRO: estratégias de catching up1

Carlos Nelson dos Reis 
Edemar Rotta

“A expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo 
relações novas no arcaico e reproduzindo relações arcaicas 
no novo...”

Francisco de Oliveira

INTRODUÇÃO

Tratar de desenvolvimento econômico no Brasil implica rever 
os fundamentos da constituição da ideia e do projeto de Nação que 
foi construído ao longo do século XX e retomado no início do XXI. A 
“ideia de um Brasil Moderno” se defronta com as contradições que le-
varam à Proclamação da República: a continuidade do predomínio da 
economia agrário-exportadora e as tendências de urbanização; a polí-
tica dos governadores e a ideia de integração nacional; as desigualdades 
regionais e o projeto de Nação integrada; a democracia republicana 
e o autoritarismo no trato da questão social e das relações de traba-
lho; o patrimonialismo em assuntos públicos e privados e as ideias de 
interesse público; o liberalismo econômico e as heranças da escravi-
dão; a recorrência da repressão e os anseios de liberdade, entre outras. 
Contradições essas também muito bem retratadas na literatura de Caio 
Prado Júnior, Raymundo Faoro, Florestan Fernandes, Boris Fausto, 
Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Francisco de Oliveira, e 
outros. A “Revolução pelo alto” (FERNANDES, 1978) que estava em 
marcha contrastava com os anseios de mudança. 

As primeiras décadas do século XX irão explicitar ainda mais 
essas contradições, exigindo respostas aos desafios da crise do mode-
lo agrário-exportador, da industrialização, da integração da economia 
nacional, do federalismo, da urbanização, do movimento operário e 
sindical, da diversidade étnica, das modernas relações de trabalho e 
estruturas de governo, da consolidação da democracia e da inserção 
do Brasil no contexto internacional pós-Grande Depressão, quer sob 
o capitalismo ou o socialismo. A “Revolução” de 1930 representou, de 
1 Conforme o dicionário Houaiss, “é o ato de alcançar”. Logo, seguindo a verbe de Bresser-Pereira 
(2018) utiliza-se neste texto como alcançamento.
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certa forma, a construção de uma nova hegemonia, assentada na alian-
ça entre a incipiente burguesia industrial, as camadas médias urbanas, 
parcelas do operariado nascente, setores do exército nacional que se 
formava e as elites rurais descontentes com a tradicional política do 
“café com leite”. Não rompia com a tradição de revoluções pelo alto, 
mas dava uma roupagem mais moderna à proposta de um projeto na-
cional edificado agora sob o lema da “Ordem e do Progresso”. A opção 
pelo ideário positivista2 como sustentáculo desta proposta representa 
bem as intenções da mesma. É neste contexto que emergem as caracte-
rísticas que irão dar a luz ao desenvolvimentismo.

Este texto visa refletir sobre o desenvolvimentismo no Brasil, 
em sua versão clássica e em sua nova roupagem constituída no início 
do século XXI, bem como evidenciar sua relação umbilical com o perfil 
de Estado Republicano que se edifica no país a partir das primeiras dé-
cadas do século XX. Nos estudos sobre desenvolvimentismo3 pode-se 
identificar duas grandes perspectivas analíticas que não são contradi-
tórias, mas sim complementares. 

De um lado se constrói uma tradição de estudos que tendem a 
identificá-lo como um “fenômeno da esfera do pensamento”, de pro-
dução teórica e ideológica (BIELSCHOWSKY, 1988). Nessa perspec-
tiva, o desenvolvimentismo pode ser definido como a “ideologia de 
transformação da sociedade brasileira” (BIELSCHOWSKY, 1988, p.7), 
assentada em um projeto econômico voltado à industrialização como 
via de superação da pobreza e do subdesenvolvimento, sob o entendi-
mento de que esta não adviria pela espontaneidade das forças de mer-
cado, ou seja, seria indispensável a atuação do Estado como indutor, 
como agente planejador do desenvolvimento e/ou investidor direto. 

De outro se tem uma tradição que o compreende como “con-
junto de práticas históricas de política econômica” (FONSECA, 2014). 

Entende-se por desenvolvimentismo a política econômica formu-
lada e/ou executada, de forma deliberada, por governos (nacionais 
ou subnacionais) para, através do crescimento da produção e da 
produtividade, sob a liderança do setor industrial, transformar a 

2 Pensamento social estruturado com base nas ideias de Augusto Comte. Desenvolve-se na França 
no início do séc. XIX e chega ao Brasil através de filhos da elite que estudavam na Europa. Era um 
pensamento social que se apresentava como alternativa ao liberalismo e ao socialismo, buscando 
uma via intermediária alicerçada na educação científica, na manutenção da ordem social e na in-
tervenção do Estado para conduzir a sociedade ao progresso, o que viria pelo desenvolvimento da 
indústria. 
3 Vide reflexões feitas por Fonseca (2014), Bresser Pereira (2016), Bielschowsky (1988), entre ou-
tros. 
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sociedade com vistas a alcançar fins desejáveis, destacadamente 
a superação de seus problemas econômicos e sociais, dentro dos 
marcos institucionais do sistema capitalista (FONSECA, 2014, p. 
59).

Nessas duas perspectivas de estudo ficam evidentes algumas ca-
racterísticas essenciais do desenvolvimentismo, que Fonseca (2014) as 
entende como representando o Core do conceito: a existência de um 
projeto deliberado ou estratégia tendo como objeto a nação e seu futu-
ro – a ideia de um projeto nacional; a intervenção consciente e deter-
minada do Estado com o propósito de viabilizar o projeto, o que supõe 
atores aptos e capazes para executá-lo no aparelho do Estado e com 
respaldo social e político de segmentos e classes no conjunto da socie-
dade; e a industrialização, como caminho para acelerar o crescimento 
econômico, a produtividade e a difusão do progresso técnico, inclu-
sive para o setor primário. Além dessas três características essenciais 
apontam-se algumas complementares, tais como tratar-se de um fenô-
meno circunscrito às economias capitalistas; necessitar de burocracia 
ou grupo técnico recrutado por mérito para formular e/ou executar o 
projeto; o planejamento econômico; a consciência deliberada de alterar 
o status quo; a redistribuição de renda; a reforma agrária; a necessidade 
de Banco de Desenvolvimento ou instituição de fomento; estabilidade; 
indisciplina fiscal e monetária; e a necessidade de um certo acordo so-
cial entre classes ou segmentos de classe capaz de dar sustentação ao 
projeto (FONSECA, 2014). 

Essas características básicas apontam para uma determinada 
compreensão de Estado na perspectiva keynesiana, como planejador, 
organizador, indutor, articulador, financiador, mediador e garantidor 
do projeto e dos acordos estabelecidos para sua viabilização. O que 
requer governos (em diferentes esferas) com capacidade de realizar 
o que Bobbio (1987) entende ser sua atribuição a partir da ideia de 
Estado Moderno, ou seja, a condução e o desenvolvimento do poder 
do Estado, realizando essas atribuições via políticas públicas, econô-
micas e sociais, e constituição de estruturas institucionais capazes de 
implementá-las. Através da ação dos governos, o Estado incorpora e 
responde aos conflitos presentes na dinâmica das relações que os seres 
humanos estabelecem entre si e com a natureza, no processo de produ-
ção e reprodução da vida social. Em realidade, a intenção, nessa refle-
xão, é destacar os esforços desenvolvimentistas brasileiros em busca do 
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alcançamento ao estágio de desenvolvimento econômico comparado 
aos países desenvolvidos.

O texto aqui proposto resulta de revisão de literatura e está es-
truturado em duas partes fundamentais. Na primeira trata-se do de-
senvolvimentismo em sua versão clássica, com foco nas bases que o 
fundaram no contexto da sociedade brasileira do século XX. Na segun-
da, aborda-se a retomada do desenvolvimentismo no cenário brasileiro 
das primeiras décadas do século XXI, procurando identificar as feições 
que assume diante dos diferentes “jogos de força” que se estabelecem 
na dinâmica das relações sociais, e, por fim, algumas considerações fi-
nais.

O DESENVOLVIMENTISMO CLÁSSICO 

O desenvolvimentismo possui sua origem ligada ao período pós 
Grande Depressão, especialmente na experiência dos países da América 
Latina, tendo a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) 
como grande centro propulsor (BIELSCHOWSKY, 2011; CARNEIRO, 
2012; FONSECA, 2014). A trajetória brasileira das primeiras décadas 
do século XX é uma das referências essenciais para compreender as 
bases da proposta desenvolvimentista. A crise do modelo agrário-ex-
portador fez emergir uma nova hegemonia, assentada na aliança entre 
a incipiente burguesia industrial, as camadas médias urbanas, extratos 
da classe trabalhadora, setores expressivos do Exército Brasileiro e as 
elites rurais descontentes com a tradicional política do “café com leite”. 
Como bem aponta Florestan Fernandes (1978), tratou-se de uma “re-
volução pelo alto”, pois foi realizada a partir de articulações das elites 
que angariaram o apoio da população com uma proposta que incluía 
algumas reivindicações dos movimentos sociais e culturais, mas não 
mexia na estrutura de propriedade e de classes que havia se constituído 
desde o período colonial. 

Tratou-se de uma proposta que, do ponto de vista teórico, arti-
culou as contribuições do pensamento positivista, dos nacionalistas e 
dos papelistas. Do primeiro se tem as ideias da história como processo 
evolutivo, com etapas progressivas que podem ser aceleradas via in-
tervenção do Estado; do intervencionismo, atribuindo aos governos a 
tarefa de enfrentar as barreiras antepostas ao progresso; da industria-
lização como caminho para o progresso; e a de que a política deveria 
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preceder a economia (FONSECA, 2014). Dos nacionalistas provém a 
defesa do mercado interno, do protecionismo, do capital nacional e 
da industrialização, admitindo a possibilidade de criação de incenti-
vos tarifários e fiscais, desde que não prejudicassem as relações com 
o mercado comprador e fornecedor. Dos papelistas se incorporam as 
proposições de admissão do crédito, do déficit público e dos emprésti-
mos como indispensáveis para alavancar a economia.  

Esse “arranjo” de aparência ideológica, mas, na prática, de in-
teresses, permitiu estabelecer uma política de proteção à indústria na-
cional contra a concorrência externa; mobilizar recursos que o empre-
sariado nacional não possuía para criar uma infraestrutura adequada 
ao desenvolvimento industrial; apoiar a expansão do setor privado, 
através de subsídios creditícios e incentivos fiscais; criar uma legisla-
ção trabalhista e previdenciária que atraísse mão de obra do meio rural 
para os centros urbanos; reordenar a estrutura agrária, incentivando a 
produção de alimentos a baixos custos para os trabalhadores urbanos 
e buscando novas inserções no mercado externo; mobilizar o país em 
torno de “um projeto de Nação” que superasse as desigualdades re-
gionais; ampliar a diversificação econômica; desenvolver os meios de 
transporte; incorporar gradativamente o proletariado à sociedade; for-
talecer uma camada média de proprietários imbuídos de sentimento 
patriótico de amor ao trabalho e respeito às leis estabelecidas; e intro-
duzir novas técnicas capazes de aumentar a produtividade do traba-
lho. Para implantar essa política utilizam-se estratégias que alternavam 
coerção, consenso e “autonomia controlada”, marcas da “Era Vargas” 
(ROTTA, 2007). 

As bases edificadas na “Era Vargas” ganharam o contorno ideo-
lógico desenvolvimentista com o governo de Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira (JK), especialmente a partir do Plano de Metas e seu apelo de 
acelerar o processo de desenvolvimento e alcançar “Cinquenta anos 
em Cinco”. A partir de uma estrutura já construída em termos de 
administração pública e de planejamento, o governo JK articula uma 
aliança política, fundada em uma coalizão de centro-esquerda (PSD, 
PTB e PSP), capaz de sustentar a substituição do “nacionalismo ge-
tulista” pelo “desenvolvimentismo” (CARDOSO, 1977). A proposta 
apresentada por JK era mais atraente para a burguesia industrial brasi-
leira, na medida em que propunha a aliança entre o Estado, a iniciativa 
privada e o capital internacional para alavancar o processo de desen-
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volvimento do país; para os trabalhadores, pois sinalizava maiores pos-
sibilidades de emprego e melhores salários; para as elites agrárias, pois 
valorizava as exportações como essenciais para a geração de superávit 
na balança de pagamentos e não mexia na estrutura de posse da terra; 
para as forças armadas, onde se localizavam fortes focos de oposição ao 
governo, pois valorizava a defesa nacional como elemento importante 
para o desenvolvimento; até mesmo para os grupos mais à esquerda, 
pois apresentava-se como uma proposta mais aprazível do que a alter-
nativa udenista (CARDOSO, 1977; BRUM, 2003). 

O projeto desenvolvimentista de JK consolidou o processo de 
transformação das bases econômicas, tecnológicas, sociais, psicocultu-
rais e políticas necessárias para a implantação do capitalismo industrial 
no Brasil. Transformações que retêm, simultaneamente, tanto as carac-
terísticas gerais de todo e qualquer desenvolvimento capitalista, bem 
como aquelas específicas, próprias de um capitalismo que se constituiu 
na etapa monopolista do capitalismo mundial e que tem como ponto 
de partida um passado colonial em um país periférico (DRAIBE, 1985).

Os questionamentos ao projeto desenvolvimentista desencadea-
ram o rompimento da aliança e dos compromissos que a sustentavam, 
levando a um período de incertezas que desembocaram no Regime Mi-
litar em 1964. A ascensão dos militares ao poder representou a cons-
trução de uma nova hegemonia político-ideológica em torno das for-
ças conservadoras que passaram a dominar o Estado e definir os rumos 
das políticas econômicas e sociais (BIELSCHOWSKY, 2011).

Ao realizar a análise do período em que o Brasil foi governa-
do pelos militares, Prado (2011) o denomina de “desenvolvimentismo 
autoritário”, referindo que “apesar da rejeição oficial de uma agenda 
de reforma progressista, o governo militar manteve vários elementos 
desenvolvimentistas e, ao invés de enfraquecer o papel do Estado, au-
mentou, mais ainda, sua capacidade de intervenção” (PRADO, 2011, 
p. 29). As propostas implantadas (reforma fiscal, reforma tributária, 
reforma do sistema financeiro, entre outras) ampliaram a capacidade 
de intervenção do Estado, gerando expressivo crescimento econômico, 
porém concentrando renda e ampliando as desigualdades. As reações 
ao regime se intensificaram à medida em que os índices de crescimen-
to da economia diminuíam e o governo não conseguia justificar sua 
proposta, interna e externamente. “A crise da década de 1980 não foi 
apenas uma crise conjuntural, foi um ponto de inflexão, em que um 
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modelo de crescimento baseado na substituição de importação encon-
trou seus limites” (PRADO, 2011, p. 23). 

O desenvolvimentismo clássico foi preterido em nome da ado-
ção de propostas de políticas econômicas e sociais de recorte neoliberal 
como alternativas à crise que o país enfrentava e como possibilidade de 
uma nova inserção no cenário internacional. O projeto de industriali-
zação é abandonado, pois é julgado “desnecessário” para o crescimento 
econômico (BRESSER PEREIRA, 2016). “As reformas neoliberais são 
adotadas por todos os países da periferia do capitalismo, exceto os paí-
ses do Leste Asiático e a Índia. As novas palavras de ordem passam a 
ser desnacionalização, privatização e desregulamentação” (BRESSER 
PEREIRA, 2016, p. 151).  Não é objeto deste texto a análise da proposta 
neoliberal, uma vez que seu foco principal é o estudo do ideário de-
senvolvimentista. O tópico a seguir trabalha a retomada do desenvol-
vimentismo, na esteira da crise da proposta neoliberal implantada no 
Brasil a partir de finais da década de 1980. 

A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTISMO NA DÉCADA 
DE 2000

As formulações de políticas econômicas e sociais com base no 
ideário neoliberal, que se tornaram hegemônicas nas décadas de 1980 
e 1990, no mundo, perdem força ao final desta última e no início do 
novo milênio. O crescimento das taxas de desemprego; a ampliação das 
desigualdades sociais e regionais; a concentração de renda; e as baixas 
taxas de crescimento econômico (LESBAUPIN, 2003) evidenciam “a 
incapacidade do Consenso de Washington em fundamentar políticas 
econômicas capazes de engendrar processos de desenvolvimento mais 
duradouros” (CARNEIRO, 2012, p. 767). Na esteira desse questiona-
mento global das políticas econômicas e sociais de recorte neoliberal 
reemergem, especialmente nos países latino-americanos, propostas de 
viés desenvolvimentista. 

A tradição desenvolvimentista presente no percurso histórico 
latino-americano é retomada sob novas matizes, ou nem tão novas as-
sim, como destacam alguns pesquisadores que as veem como “neode-
senvolvimentistas” (PFEIFER, 2014) ou “sociais-liberais” (CASTELO, 
2013). No caso brasileiro, as críticas ao ideário neoliberal e as novas 
coalizões políticas que se formam a partir das eleições de 2002 e 2004 
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tornam dominantes duas correntes desenvolvimentistas que passam a 
disputar a hegemonia nos governos de centro-esquerda que se esta-
belecem na Presidência da República e nas esferas estaduais, conquis-
tando amplas maiorias no Senado, na Câmara dos Deputados e nas 
Assembleias Legislativas da maioria dos estados da Federação: o no-
vo-desenvolvimentismo e o social-desenvolvimentismo (CARNEIRO, 
2012; FONSECA, 2014). A presença dessas duas correntes nos gover-
nos pode ser amplamente percebida na formulação das políticas eco-
nômicas e sociais do período 2003 a 2016. 

O novo-desenvolvimentismo é originário de grupos político-i-
deológicos e intelectuais que assumem uma postura de crítica à políti-
ca macroeconômica do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), 
especialmente durante seu segundo mandato. Luiz Carlos Bresser Pe-
reira é, sem dúvida, o principal representante teórico desses grupos e 
o formulador das principais teses do novo-desenvolvimentismo. Por 
outro lado, o social-desenvolvimentismo tem origem na equipe de go-
verno do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente a partir 
do seu segundo mandato, sendo mais presente nas instâncias políticas, 
porém buscando afirmação na academia com as elaborações de Ricar-
do Bieslchowsky, Márcio Pochmann, Guido Mantega, Luciano Couti-
nho, Aloizio Mercadante Oliva, entre outros.

Buscando demarcar o terreno do “novo-desenvolvimentismo”, 
Bresser Pereira (2003, 2009, 2012, 2016 e 2018) refere o seu nasci-
mento como uma reação ao “duplo populismo”, o fiscal e o cambial, 
tidos como a base do fracasso, tanto dos liberais quanto dos velhos 
desenvolvimentistas, na tentativa de promover o crescimento com 
estabilidade. Ao mesmo tempo, ele aponta quais seriam as caracterís-
ticas básicas que diferenciam o novo-desenvolvimentismo do “velho 
desenvolvimentismo” (em alusão ao desenvolvimentismo clássico). O 
“velho desenvolvimentismo” tem seu foco nos países pré-industriais; 
centra-se no desenvolvimento da indústria e na proteção à indústria 
nacional; propõe como base o modelo de substituição das importações; 
e defende a política de crescimento com poupança ou endividamento 
externo. O novo-desenvolvimentismo tem seu foco nos países de renda 
média, que já realizaram sua revolução industrial e capitalista; propõe 
igualdade de condições de competição para as empresas industriais, 
principalmente porque a taxa de câmbio tende a ser sobreapreciada 
no longo prazo; rejeita a tese do crescimento com poupança e endivi-
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damento externo; defende um modelo baseado na exportação de bens 
manufaturados apoiado em uma taxa de câmbio de equilíbrio indus-
trial ou competitiva; e propõe a integração internacional competitiva 
dos países em desenvolvimento, ao invés de integração subordinada 
(BRESSER PEREIRA, 2016). 

A divulgação das “Dez teses sobre o Novo Desenvolvimentis-
mo”4, em julho de 2010, por um grupo expressivo de economistas de 
tradição keynesiana e estruturalista, com o apoio de cientistas sociais 
de diferentes áreas do conhecimento, reafirma os aspectos fundamen-
tais da proposta: (1) “o desenvolvimento econômico é um processo 
estrutural de plena utilização de todos os recursos domésticos dispo-
níveis, capaz de levar a economia de maneira sustentável à máxima 
taxa de acumulação de capital com base na incorporação de progresso 
técnico”; (2) “o mercado é o lócus privilegiado desse processo, mas o 
Estado desempenha um papel estratégico em prover o arcabouço ins-
titucional apropriado que sustente esse processo estrutural”; (3) “no 
contexto da globalização, o desenvolvimento econômico requer uma 
estratégia nacional de desenvolvimento que capture oportunidades 
globais”; (4) “apesar de as políticas industriais estratégicas e a visão 
schumpeteriana do processo de desenvolvimento econômico serem 
fundamentais, o lado da demanda é aquele que abriga os maiores gar-
galos para o crescimento”; (5) “a tendência para os salários crescerem 
mais lentamente que a produtividade decorre da oferta abundante de 
mão de obra e da economia política dos mercados de trabalho”; (6) 
“a tendência à sobrevalorização cíclica da taxa de câmbio em países 
em desenvolvimento se deve tanto à dependência da poupança externa 
na forma de fluxos de capital quanto à doença holandesa no contexto 
de um mercado de capitais excessivamente aberto e sem a apropriada 
regulação”; (7) “a doença holandesa pode ser caracterizada como uma 
permanente sobrevalorização da moeda doméstica devido à existência 
de rendas ricardianas oriundas das exportações baseadas em commo-
dities e recursos naturais ou em trabalho excessivamente barato”; (8) 
“o desenvolvimento econômico deve ser financiado primordialmente 
com poupança doméstica”; (9) “para garantir um arcabouço apropria-
do para o desenvolvimento econômico, o governo deve assegurar uma 
relação de longo prazo estável entre a dívida pública e o PIB e uma 
taxa real de câmbio que considere e busque neutralizar os efeitos ad-
versos da doença holandesa sobre o setor manufatureiro doméstico”; 

4 Disponível  em: https://www.scielo.br/pdf/rep/v32n2/v32n2a11.pdf 
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(10) “para atingir o desenvolvimento de longo prazo a política eco-
nômica deve perseguir o pleno emprego como seu objetivo principal, 
ao mesmo tempo em que garanta estabilidade de preços e financeira” 
(AGOSIN, 2012, s/p5).

Essas dez teses podem ser agrupadas em quatro grandes princí-
pios: (1) não haverá mercado forte sem um Estado forte; (2) não haverá 
crescimento sustentado a taxas elevadas sem o fortalecimento do Esta-
do e do mercado e sem a implementação de políticas macroeconômi-
cas adequadas; (3) mercado e Estado fortes somente serão construídos 
por uma estratégia nacional de desenvolvimento; (4) não é possível 
atingir o objetivo da redução da desigualdade social sem crescimento a 
taxas elevadas e continuadas (SICSÚ, PAULA e MICHEL, 2007). Esses 
movimentos executados a partir destas premissas amalgamariam a tra-
jetória nacional ao alcançamento do estágio de desenvolvimento dos 
países ditos de capitalismo central. 

A vertente social-desenvolvimentista, mesmo presente no Plano 
de Governo da candidatura de Lula à Presidência da República, em 
2002, emerge, com mais força, a partir do seu segundo mandato (2007-
10). Os escândalos (mensalão e porteiro do Ministro da Fazenda Antô-
nio Palocci), que envolveram o núcleo central do governo no primeiro 
mandato, fizeram com que Lula perdesse apoios importantes para a 
sua sustentação no poder, entre eles de amplos setores mais à esquerda, 
sendo forçado a promover mudanças de cunho político-ideológico e de 
sujeitos no próprio governo, visando refazer e/ou ampliar suas bases 
em busca de um novo mandato. 

Por um lado, ele faz um movimento em busca do apoio do sub-
proletariado6, com a proposição e/ou fortalecimento de um conjunto 
de políticas que beneficiavam a parcela mais excluída da classe traba-
lhadora, tais como o Programa Bolsa Família, o Programa Universida-
de para Todos, a política de aumento do salário mínimo, a ampliação 
do acesso ao crédito, o Benefício de Prestação Continuada, o Programa 
Luz para Todos, a construção de cisternas no semiárido nordestino, o 
fomento à economia solidária, a ampliação do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar, entre outros. Por outro, pro-
move mudanças no núcleo central do governo, em especial na Casa 

5 Disponível em: https://www.paulogala.com.br/nossas-teses-sobre-o-desenvolvimento- econo-
mico/#:~:text=As%20teses%20desenvolvem%20o%20argumento,econ%C3%B4mico%20financia-
do%20pela%20funda%C3%A7%C3%A3o%20Ford.
6 Uma fração da classe trabalhadora, especialmente concentrada nos estados do Nordeste e do 
Norte e que era dominada pelos partidos conservadores ligados às oligarquias locais (SINGER, 
1981). 
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Civil da Presidência, com a ascensão de Dilma Rousseff ao espaço antes 
ocupado por José Dirceu, e no Ministério da Economia, com a entrada 
de Guido Mantega, acenando para uma nova direção na condução dos 
trabalhos e na política econômica e social do governo. A ascensão de 
Guido Mantega ao Ministério da Fazenda representa uma segunda fase 
do governo Lula, “favorecendo a química com menos neoliberalismo e 
mais desenvolvimentismo, que irão caracterizar o segundo mandato” 
(SINGER, 2012, p. 85). 

“No segundo governo Lula, houve uma conjugação de distribui-
ção de renda e expansão do investimento” (BIELSCHOWSKY, 2011, 
p. 21), viabilizados pelas ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) e pelos financiamentos via Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil. Com a expansão da capacidade de consumo, a popu-
lação acessa a bens mais modernos, favorecendo a modernidade das 
empresas e a propagação das novas tecnologias. Cria-se um “círculo 
virtuoso” no qual a melhoria da distribuição de renda alimenta o inves-
timento e o progresso técnico (BIELSCHOWSKY, 2011). 

A vertente social-desenvolvimentista propõe a redistribuição de 
renda como a marca mais importante da sua proposta de desenvol-
vimento, recuperando a tradição histórica estruturalista do desenvol-
vimentismo de Raúl Prebisch e Celso Furtado (FONSECA, 2014). A 
ideia chave que orienta a proposta é a “definição do social como eixo 
do desenvolvimento” (CARNEIRO, 2012, p. 773), o que representa 
uma inversão de prioridade em relação ao defendido pelo velho e pelo 
novo-desenvolvimentismo, para os quais a centralidade reside no de-
senvolvimento das forças produtivas. É exatamente aí que se encontra 
a denominação da proposta como social-desenvolvimentista. 

Nessa concepção, a estratégia de crescimento pode ser sintetiza-
da na ampliação e generalização do consumo de massas. Ou melhor, a 
ampliação do consumo de massas, fundada na redistribuição de renda, 
seria o fator dinâmico primordial do desenvolvimento (CARNEIRO, 
2012). “[...] Bielschowsky (2001) postula, na verdade, o que denomina 
de círculo virtuoso do crescimento a ser obtido por meio de aumento 
de salários/ampliação de consumo popular/investimentos/aumento de 
produtividade/aumento de salários” (CARNEIRO, 2012, p. 774). 

Essa proposta de um “círculo virtuoso do crescimento”, aven-
tada por Ricardo Bielschowsky, estaria centrada em “três motores do 
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desenvolvimento”, ou “três frentes de expansão movidas pela deman-
da”: (1) um amplo mercado interno de consumo de massa – tanto mais 
amplo quanto melhor vier a ser a distribuição da renda –, aliado a uma 
estrutura produtiva potencialmente capaz de realizar localmente gran-
de parte da produção em larga escala nos setores primário, industrial 
e de serviços, sem prejuízo de ampliar as exportações; (2) uma forte 
demanda nacional e mundial por recursos naturais; e (3) demanda es-
tatal e privada por investimentos em infraestrutura econômica e social. 
Esses motores do desenvolvimento podem ser potencializados por dois 
“turbinadores”: a inovação tecnológica e a reativação de encadeamen-
tos produtivos fragilizados. Em dois destes “motores do desenvolvi-
mento”, a dimensão social e de distribuição de renda ocupam espaço 
central (BIELSCHOWSKY, 2012).

Outro aspecto muito caro à tradição desenvolvimentista que é 
acentuado no social-desenvolvimentismo é a ação do Estado. Esta ação 
é destacada em três grandes direções. Na primeira delas evidencia-se 
sua importância na questão do investimento. O investimento carrega 
sempre um nível de incerteza que os agentes do mercado nem sempre 
estão dispostos a enfrentar (MOLO, 2016). Os mecanismos essenciais 
para a ação do Estado no sentido de favorecer os investimentos, pú-
blicos e privados, são a política fiscal e a tributação sobre a renda do 
capital. Essa última como elemento fundamental para o processo de 
redistribuição e ativação do mercado interno. 

Um segundo aspecto essencial à ação do Estado reside em sua 
atuação no sentido de superar um problema estrutural dos países em 
desenvolvimento, o “bloqueio do processo de habilitação”, que não é 
resolvido pelos mecanismos do mercado e nem pelo crescimento eco-
nômico. Nesses países existem vastas parcelas da população excluídas 
do consumo e das oportunidades, que acabam gerando uma situação 
de “privação original” do acesso à terra, à moradia e à educação de qua-
lidade, levando a um círculo vicioso que reproduz a pobreza de forma 
intergeracional (MERCADANTE OLIVA, 2010, p. 18). Para superar 
esse círculo vicioso é necessário que o Estado crie “um conjunto con-
sistente de políticas e programas sociais” capazes de viabilizar a inser-
ção produtiva, a distribuição de renda e a inclusão social. Bem como 
um conjunto de ações internas no sentido de eliminar a pobreza, dis-
tribuir e redistribuir renda, viabilizar a inserção produtiva e dinamizar 
o mercado interno, além de ações na direção de uma inserção sobe-
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rana no cenário internacional, através da busca “incessante de novos 
espaços para o país e na redução das assimetrias políticas, econômicas 
e comerciais entre as nações” (MERCADANTE OLIVA, 2010, p. 32). 

Um terceiro aspecto, que se soma aos anteriores, reside na 
utilização das políticas sociais como instrumentos, não apenas para 
a transferência de renda e prestação de serviços, mas também para a 
ampliação da demanda agregada, fortalecimento do mercado interno, 
estímulo ao emprego, multiplicação da renda, redução da pobreza e 
diminuição das desigualdades. “Os resultados apresentados permitem 
afirmar que a política social tem papel estratégico como alavancadora 
do desenvolvimento nacional” (CASTRO, 2012, p. 1038). Esse modelo 
de política social recebe críticas intensas, tanto de setores mais à es-
querda quanto dos mais à direita. 

Os primeiros reconhecem os avanços em relação às políticas 
neoliberais, porém referem que a proposta não rompe com a lógica 
de reprodução do capital; opera a migração das necessidades huma-
nas para as necessidades do capital; efetiva a transição das ideias do 
Welfare State para as do Workfare State, acentuando a dimensão do 
“cidadão consumidor” e do “Estado mediador, indutor e consumidor”; 
permanece focada na distribuição e pouco avança para a redistribuição 
de renda, não mexendo, com isso, na estrutura capitalista de explo-
ração do trabalho e extração da mais-valia; propaga uma perspectiva 
gerencial de gestão das políticas públicas, focada na lógica do custo be-
nefício, da eficácia, eficiência e efetividade; leva à descentralização do 
Estado, transferindo serviços sociais para outras unidades da federa-
ção (estados e municípios) ou para instituições não estatais, afirmando 
as parcerias público-privadas; favorece a privatização, camuflada nas 
concessões e nas parcerias; e se concentra em programas de transferên-
cia direta de renda, muito mais preocupadas com a inserção no mer-
cado de consumo do que na expansão da cidadania (PEREIRA, 2012; 
PFEIFER, 2014; SILVA, 2014; OREIRO e MARCONI, 2016). 

Os segundos, identificados com o ideário liberal, destacam a 
insustentabilidade das propostas, por estarem fundadas no “interven-
cionismo do Estado”, ou no “mito do governo grátis”7, viabilizado pela 
expansão do gasto público, pelos incentivos fornecidos ao mercado 
interno, pela tributação excessiva ao setor produtivo, pelo controle so-
cial, pelo endividamento público, pelo protecionismo à concorrência 
7 Aquele que promete distribuir vantagens e ganhos para todos, sem custos para ninguém (Rabelo 
de Castro, 2014).
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e pelo apoio de setores da sociedade que não querem correr os riscos 
de uma sociedade de mercado. Estas ações não se sustentam no longo 
prazo e acabam levando a uma “estagnação do processo produtivo” 
que pode comprometer os avanços já conquistados pela sociedade bra-
sileira (RABELO DE CASTRO, 2014).

Não menos importante é outra característica pouco acentuada 
desta vertente, qual seja a necessidade da construção de uma “nova 
maioria política” que assuma o protagonismo de conceber o desenvol-
vimento centrado no bem-estar coletivo (POCHMANN, 2012). Para 
que isso se torne possível é necessário refundar o Estado sobre novas 
bases, sinalizadas a partir de “três eixos”. Um primeiro eixo requer 
uma “reorganização administrativa e institucional que viabilize a re-
programação de todas as políticas públicas a partir da matricialidade e 
integração setorial” (POCHMANN, 2012, p. 28), habilitando o Estado 
a retomar sua capacidade de planejamento democrático e transparente 
de médio e longo prazos. “O segundo eixo concentra-se na necessá-
ria ampliação das políticas distributivas para as redistributivas” (PO-
CHMANN, 2012, p. 28), ou seja, passando-se de uma melhor repar-
tição do orçamento governamental para a expansão do fundo público 
via ampliação da taxação da renda proveniente do capital. Um terceiro 
eixo orienta-se para a “reinvenção do mercado, tendo em vista o po-
der dos grandes grupos econômicos sobre o Estado” (POCHMANN, 
2012, p. 28). Nesse aspecto, torna-se nítida a importância da atuação 
do Estado no fortalecimento do mercado interno, dos mecanismos de 
transparência e participação social. 

É consenso entre os autores da proposta social-desenvolvimen-
tista e até mesmo entre seus críticos8 que o social possui centralidade 
na mesma e que reside aí seu diferencial em relação ao “velho” e ao 
“novo-desenvolvimentismo”. A proposta do desenvolvimentismo com 
centralidade no social é vista como uma das grandes oportunidades 
apresentadas pelos países latino-americanos em dar uma resposta à 
crise global do capitalismo, à nova divisão internacional do trabalho 
e às transformações societárias. Para que isso aconteça impõe-se a ne-
cessidade de superar a “persistente dispersão de objetivos e a fragmen-
tação das políticas sociais”, superar o clientelismo e o paternalismo, 
bem como rever suas formas de financiamento que tendem a contri-
buir para a ampliação das desigualdades. Torna-se “imperativo” a “in-
tegração orçamentária” e a “intersetorialização das políticas públicas, 

8 Para detalhes das principais críticas, pode-se consultar Pfeifer (2014) e Oreiro e Marconi (2016). 
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articuladas por ações matriciais no plano territorial” (POCHMANN, 
2012, p. 19). 

Para que não se repitam erros históricos de períodos anterio-
res faz-se necessário um “tratamento inovador” à questão social, na 
direção de maior eficiência e eficácia das “políticas de segurança so-
cial”, através da “redefinição de ações e a horizontalização do conjunto 
das políticas de proteção (previdência, assistência e saúde), promoção 
(educação, cultura e trabalho) e infraestrutura (habitação, urbanismo e 
saneamento) social”. Para que esta concepção de política social e seus 
consequentes programas não sejam conjunturais, mas se efetivem de 
forma permanente, é mister avançar para a sua institucionalização com 
a criação da “consolidação das leis sociais”9 (POCHMANN, 2012, p. 
19).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desta reflexão foi de mapear, de forma sintética, os 
eixos centrados das ideias e propostas desenvolvimentistas brasileiras, 
até porque a literatura de ciências sociais aplicadas é bastante rica e far-
ta na produção científica deste tema. Fato concreto é que desde o final 
do período denominado como República Velha há uma busca inces-
sante de fazer a transição de um modelo de crescimento agrário-expor-
tador para um urbano-industrial, o que se traduz em enfrentamentos 
políticos, ideológicos que culminam com escolhas econômicas que ora 
fortalecem o primeiro modelo, ora fortalecem o segundo.

Assim, essa busca de transição teve seus momentos áureos e se 
traduziu, tanto no século XX como nas primeiras décadas do século 
XXI, como estratégias de desenvolvimento econômico que foram, em 
razão de suas respectivas dimensões, nominadas de desenvolvimen-
tismo. Que, independente da orientação ideológica, ou mesmo teóri-
ca tem o mesmo objetivo: o catching up, ou seja, a materialização de 
meios que possibilitem o alcançamento. Que em outros termos, seria: 
por meio de uma transição de base produtiva alterar o modelo de cres-
cimento e desenvolvimento nacional de forma a alcançar o estágio dos 
países centrais e com isto diminuir os graus de subordinação existentes 
do capitalismo nacional ao capitalismo internacional.

Cumpre destacar, nessas considerações que essa senda de bus-
ca de transformação, em que pese os discursos dos governantes, não 
9 Mercadante Oliva (2010) apresenta proposta semelhante. 
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se performa como um processo contínuo, pois ao longo do processo 
histórico existem intervalos silenciosos e perigosos, onde o governante 
que assume está mais preocupado com o seu projeto político do que 
com o projeto nacional. E, sendo assim, tudo o que foi feito e implan-
tado no governo anterior é deixado para trás, pois não se coaduna com 
as premissas do governante que está no poder.

Por isso a importância da visibilidade a esse tema, sem a neces-
sidade de posicionamento a respeito de qual modelo ou mesmo de-
finição de desenvolvimentismo é a melhor ou a mais adequada para 
um país de capitalismo tardio como o Brasil. Entende-se que a trans-
formação é necessária, mas assume-se que tem que ser a partir de um 
projeto de nação e não de governos, como tem sido até então, pois esta 
forma não tem força para romper com os grilhões do paternalismo, 
compadrio e clientelismo tão enraizados na cultura política, econômi-
ca e social brasileira.
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BRASIL:  
um país à deriva 

Rosa Maria Marques
Paulo Nakatani 

 
INTRODUÇÃO:  A  AGENDA NEOLIBERAL E  O  DESMONTE 
DO ESTADO 

 
Tal como um barco à deriva, o Brasil encontra-se ao sabor dos 

ventos dos capitais mundiais oligopolizados e financeirizados, pois, ao 
não ter um projeto de desenvolvimento e um Estado que o dirija, o país 
não tem como se defender das ações desses grandes capitais. Essa situa-
ção não é produto das políticas implementadas pelos últimos governos, 
muito embora esses a tenham qualitativamente aprofundado. Lembre-
mos que as primeiras medidas de abertura do país ao capital finan-
ceiro internacional (abolindo  a proibição do capital estrangeiro de 
aplicar em bolsa brasileira), bem como o primeiro projeto de reforma 
previdenciária apresentado pelo Poder Executivo e o início da privati-
zação das empresas estatais datam do curto governo de Fernando Col-
lor, no início dos anos 1990. Deve-se destacar que o país vinha de uma 
profunda crise de balanço de pagamentos, decorrente dos aumentos 
dos preços do petróleo e da taxa internacional de juros. Isso aprofun-
dou ainda mais a crise, com o aumento brutal da dívida externa e da 
conta de juros que se manifestou através da queda na produção, alta do 
desemprego e um agudo processo inflacionário, que atingiu os níveis 
de uma hiperinflação. 

As primeiras grandes mudanças foram, no entanto, realizadas 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Entre elas, 
destacamos as privatizações, cujo número e patrimônio não têm pa-
ralelo com o realizado anteriormente  (BIONDI, 2003;  MARQUES e 
NAKATANI, 2013), a introdução do câmbio flexível e a aprovação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impede a realização de gasto 
público sem que haja definição da fonte de seu custeio. 

O governo FHC aprofundou ainda mais a abertura e a desre-
gulamentação para  facilitar o ingresso de capitais externos especula-
tivos, e aumentou seus benefícios com a isenção de tributação sobre 
lucros e dividendos distribuídos. Os governos que se seguiram, dirigi-
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dos por presidentes do Partido dos Trabalhadores (PT), embora não 
tenham revertido as principais privatizações1, como era do desejo dos 
setores progressistas da sociedade, e tenham, pelo menos durante o go-
verno de Luiz Inácio Lula da Silva, seguido o tripé macroeconômico 
do pensamento neoliberal brasileiro (câmbio flexível, meta de infla-
ção e superávit primário), pode ser entendido como um interregno no 
avanço da agenda neoliberal no país, principalmente quando se tem o 
tempo e as ações realizadas durante os governos de Michel Temer e Jair 
Bolsonaro como perspectiva. 

Entre os diversos significados que podemos atribuir ao impea-
chment de Dilma Rousseff, um deles (que é unanimidade entre os ana-
listas e pesquisadores) é que a ruptura institucional permitiu o retorno 
da agenda neoliberal com toda força e criou as condições para a reali-
zação de reformas profundas. É assim que foram alteradas as relações 
de trabalho e as condições de acesso e o cálculo dos benefícios previ-
denciários; retomado  o  processo de  privatização das  empresas esta-
tais que não haviam ainda sido objeto de venda nos governos anterio-
res; aprovado um sem número de alterações de normas que favorecem 
a  ação  privada em  atividades até então desenvolvidas pelo setor pú-
blico ou em território protegido  (seja pela preocupação com o meio 
ambiente, seja porque foram definidos como de uso exclusivo dos po-
vos originários brasileiros); e  estabelecido um maior controle sobre o 
gasto público. 

A reforma trabalhista, aprovada durante o governo Temer, é es-
pecialmente importante, pois introduziu ampla desregulamentação no 
mercado de trabalho. Embora o país sempre tenha tido um mercado 
informal significativo – na maior parte do tempo, superior em número 
de ocupados do que o formal –,  era estratégico para o capital, espe-
cialmente das grandes empresas,  a realização da desregulamentação 
do trabalho, único mercado que não havia sido objeto dos princípios 
do neoliberalismo no país. Já a reforma previdenciária, em que pese 
o regime de capitalização não ter sido aprovado, incentiva a adesão a 
fundos de pensão, dado que ampliou sobremaneira o tempo de perma-
nência no sistema para que o segurado tenha direito a benefício pleno. 

Ainda durante o governo Temer, foi aprovada, em dezembro de 
2016, a Emenda Constitucional 95 (EC95), que institui o congelamento 
dos gastos do governo federal por vinte anos. Essa emenda, inédita no 
1 Com destaque para a Vale do Rio Doce, hoje chamada Vale, que foi objeto de intensa campanha 
para sua reestatização.
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mundo por suas características, veio completar a LRF. Na medida em 
que os juros da dívida pública estão isentos dessa determinação, tor-
na-se evidente que o objetivo da EC95 é garantir seu pagamento. Essa 
emenda, conhecida como Teto do Gasto, foi aplicada já em 2017. Nos 
anos 2018 e 2019, a restrição de recursos afetou atividades de vários 
ministérios, especialmente o da educação, quando houve redução de 
bolsas de estudo e de financiamento à pesquisa e descontinuidade de 
atividades. 

Algumas das consequências do cumprimento da agenda neo-
liberal, no Brasil, são reveladores de seus interesses, bem distantes da 
retórica de  que é necessário substituir o público pelo privado para 
ganhar  eficiência, competitividade e  para desenvolver as atividades 
em ambiente isento de corrupção e distorções. O país que emerge des-
ses anos de domínio neoliberal é um país com maior presença de capi-
tal estrangeiro(vide a participação estrangeira nos processos de priva-
tização ocorridos), em acelerado processo de desindustrialização2, com 
um câmbio fortemente sujeito às idas e vindas do capital interessado 
em ganhos de arbitragem, com taxa de juros de referência (a Selic) dita-
da pelo chamado “mercado”, com uma política fiscal engessada (posto 
que o gasto está congelado no plano federal e, no estadual e municipal, 
restringidos especialmente pela LRF, pelo avanço do setor privado no 
campo da educação e da saúde e com as ações e serviços públicos ainda 
existentes sendo sucateados).  

Nessas circunstâncias, o Estado brasileiro não desenvolve ne-
nhuma das políticas e ações, denominadas de desenvolvimentistas, que 
foram a ele associados no período do chamado trinta anos dourados3. 
Na verdade, ele se restringe a atuar sancionando o interesse manifesto 
do grande capital (juros, câmbio, regime fiscal; privatização de empre-
sas públicas ou de parte de atividades exercidas por empresas públi-
cas), introduzindo modificações na legislação que permita a ampliação 
da atividade privada em setores que eram mais ou menos protegidos 
de sua participação, e deteriorando as atividades públicas mediante seu 
estrangulamento financeiro (e, assim, fortalecendo a retórica da neces-
sidade de essas serem desenvolvidas pelo setor privado). 

2 Já no início dos anos 1990, por exemplo, a abertura comercial promovida pelo governo Collor 
abalou profundamente a produção de fios têxteis.
3 Embora esse período não tenha sido tão dourado assim, no Brasil, é fora de dúvida que o Estado 
brasileiro, através dos diferentes governos e regimes políticos que vivenciou até meados dos anos 
1980, era ativo no exercício das políticas macroeconômicas e do desenvolvimento de estratégias de 
industrialização e de modernização do parque produtivo brasileiro.
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No discurso, o Estado proposto pelo neoliberalismo é muito di-
ferente daquele que se desenvolveu no período que se seguiu ao fim 
da Segunda Guerra Mundial (2GM). Um e outro são, evidentemente, 
estados burgueses, isto é, instrumentos de dominação das classes pro-
prietárias sobre as demais. Ocorre que o Estado que emergiu do final 
da 2GM, devido a uma série de circunstâncias políticas, econômicas e 
sociais que aqui não cabe detalhar (HOBSBAWM, 1995)4, era um Esta-
do que refletia o fato de o capital envolvido na produção de mercado-
rias estar no centro das relações econômicas e sociais. Por isso, aquele 
Estado  era comprometido com a expansão industrial, o emprego, a 
estruturação e desenvolvimento de políticas sociais, entre outros obje-
tivos. Já o Estado atual, que é chamado de neoliberal, tem como pano 
de fundo a dominância do capital portador de juros, que tem, entre 
seus representantes, além dos bancos que sempre foram importantes 
no período anterior, acionistas, fundos de pensão, seguradoras e fun-
dos de investimento. A esses interessa tornar seus ativos rentáveis, não 
importando a forma como isso ocorra. Na maior parte das vezes, isso é 
mero fruto de venda e compra de ativos financeiros no mercado secun-
dário, não tendo nenhuma relação com a atividade produtora de mer-
cadorias. Além disso, toda a gestão das grandes empresas capitalistas é 
voltada para o crescimento de seu valor acionário e para a distribuição 
de dividendos, através da governança corporativa. 

A ascensão dessa forma de capital ao papel de dominante só 
foi possível porque, instalada a crise do regime de acumulação an-
terior  (NAKATANI e MARQUES, 2020), os Estados Unidos e a In-
glaterra promoveram  a desregulamentação5,  que permitiu ao capital 
portador de juros  começar a  se libertar das amarras que lhe haviam 
sido impostas durante a vigência do Acordo de Bretton Woods e do 
regime de acumulação anterior – que foi chamado de regime fordis-
ta. Evidentemente que, no plano do discurso, essa desregulamentação 
não poderia ficar restrita às atividades financeiras.  E, por isso, pas-
sou-se a defender a desregulamentação de todos os mercados. Dessa 
forma, os dispositivos que restringiam o campo de ação das ditas leis 
de mercado foram extintos ou sensivelmente diminuídos. Ao mesmo 
tempo, ou melhor, para que isso ocorresse, se fez necessário enaltecer 
as “virtudes” do mercado e da atividade privada, sempre superior à do 

4 Entre essas circunstâncias, chamamos atenção para o fato de os trabalhadores, naquele momento 
e no plano mundial, estarem com a iniciativa na luta de classes.
5 Os três Ds, desregulamentação, desintermediação e descompartimentalização (CHESNAIS, 
2005, p. 46).
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Estado. A sua participação em atividades empresariais e produtivas são 
consideradas ineficientes, por definição. Essa ideologia, subjacente ao 
neoliberalismo, foi amplamente disseminada, constantemente repetida 
por todos os meios possíveis, disponíveis e imagináveis, até o ponto em 
que a maior parte da sociedade passou a acreditar, como um dogma 
religioso. Por isso, não é suficiente dizer que o neoliberalismo propõe 
a retirada do Estado de certas atividades, especialmente as sociais, para 
criar espaço de acumulação para o setor privado. Isso é consequência 
do processo de desregulamentação defendido pelo neoliberalismo, sem 
o qual o capital portador de juros não poderia se manter dominante. 

Cada país avançou na aplicação do neoliberalismo e, portanto, 
na conformação de um Estado adequado aos interesses do capital por-
tador de juros, de acordo com sua formação histórica, o que envolve a 
presença maior ou menor do capital produtor de mercadorias e a for-
ça viva dos segmentos da sociedade que estavam melhor situados no 
período anterior, especialmente dos trabalhadores. No caso brasileiro, 
país dependente, de industrialização recente e extremamente desigual, 
esses fatores nunca foram fortes, de modo que, poucos anos depois 
da democratização do país, iniciou-se o cumprimento da agenda neo-
liberal proposta pelo  Consenso de Washington6. Como mencionado 
anteriormente e com as ressalvas já destacadas, sua aplicação foi inter-
rompida nos governos do PT e voltou a ser integralmente assumida no 
governo de Michel Temer. O resultado desses anos todos de descons-
trução/construção do Estado brasileiro é  termos um  país  totalmen-
te refém dos humores do grande capital internacional e financeirizado. 

Frente a isso, que destino podemos vislumbrar para o Brasil em 
2021 e mesmo para depois? Na parte seguinte, analisaremos os cons-
trangimentos que balizam essa tentativa de prospectiva e, na terceira, 
destacaremos aspectos do mercado de trabalho e da renda da popula-
ção que estão tornando nossa sociedade ainda mais desigual e pobre. 

 
CRESCIMENTO  DESIGUAL, AUMENTO DE CONTRADI-
ÇÕES E REESTRUTURAÇÃO  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o Brasil encerrou o ano de 2020 com uma queda de 4,1% em seu Produto 
6 Constitui um conjunto de medidas para promover o ajuste macroeconômico. Foi proposto em 
reunião ocorrida em novembro de 1989, da qual participaram economistas do Fundo Monetário In-
ternacional, do Banco Mundial e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Nessa reunião, 
prevaleceu o pensamento dos economistas do mainstream, que defendiam a supremacia do mer-
cado e atribuíam ao Estado as distorções e problemas enfrentados pelos países (BATISTA, 2009). 
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Interno Bruto (PIB), o que foi acompanhado por uma redução de 4,8% 
no PIB per capita (esse, em 2019, tinha crescido apenas 0,3%) e de uma 
taxa de desemprego de 13,9%, num quadro de diminuição da renda 
domiciliar per capita e de aumento expressivo da quantidade de traba-
lhadores que desistiram de procurar emprego – em relação a 2019, o 
contingente de desalentados aumentou 16,1%, totalizando 5,5 milhões 
de pessoas.  

A princípio, essa queda no desempenho da economia pode ser 
atribuída à pandemia de Covid-19, mas, ao contrário de outros países, 
foram poucos os dias que houve, de fato, paralisação das atividades. 
Essas, quando ocorreram, concentraram-se em alguns estados e no pri-
meiro semestre do ano. No país como um todo, não houve paralisação. 
Isso porque, na primeira onda, não só o nível de contágio foi desigual 
no país, atingindo em diferentes momentos as regiões, mas também 
devido ao fato de o presidente Jair Bolsonaro ter se manifestado sem-
pre contra a instituição de quarentena, o que reforçava a posição de 
governadores e prefeitos que compartilhavam sua visão sobre o novo 
coronavírus. Passados esses momentos de quarentena, cuja adesão da 
população foi diminuindo ao longo do tempo, boa parte das ativida-
des voltaram a ser  realizadas  (com exceção de shows, realização dos 
festejos de fim de ano e do Carnaval), muito embora nem todas com a 
mesma intensidade e demanda, dado que alguns segmentos da popu-
lação mantiveram o cuidado de irem à rua somente quando realmente 
necessário e outros seguiram trabalhando em home office. 

Essa retração do nível de atividade ocorreu sobre uma base já ex-
tremamente baixa, pois o país, em 2017, 2018 e 2019, ainda não tinha 
recuperado o nível do PIB de 2014. Isto é, o crescimento de 1,3%, 1,8% 
e 1,1% daqueles anos, respectivamente, foram insuficientes para fazer 
frente à queda acumulada de 2014 e 2015 (6,8%). Isso revela a dificul-
dade que a economia brasileira tem tido para retomar um crescimento 
sustentável ou mais robusto. Como sabido, é revelador dessa dificulda-
de o fato de o investimento ter se mantido extremamente baixo, repre-
sentando 15, 4% do PIB de 2019. No período 2010-2014, esse percen-
tual foi de 20,5% do PIB, um pouco abaixo do observado nas décadas 
de 1971-80 e 1981-90 (21,9%). 

O que esperar para o ano de 2021? E para depois? Para respon-
der a essa pergunta é importante levarmos em conta alguns fatores. Em 
primeiro lugar, é necessário lembrar que a segunda onda da pandemia 



- 161 -

afetou o país de forma diferente que a primeira. Em 3 de março des-
te ano, estava claro que, no lugar da pandemia recrudescer seguindo 
a sazonalidade da influenza, isto é, começando nas regiões Norte e 
Nordeste e depois seguindo para o Sul, a segunda onda, depois de se 
apresentar fortemente no estado do Amazonas, se instalou em todas as 
regiões do país, aumentando o número de casos confirmados de Co-
vid-19 e de óbitos7. Frente a isso, diversos municípios e alguns estados 
decretaram quarentena de pelo menos 14 dias. Outros, ainda temero-
sos da reação de parte da população, aumentaram as restrições de cir-
culação, mas, nesse dia, ainda não tinham decidido pelo funcionamen-
to somente das atividades essenciais. A isso se soma a incerteza quanto 
ao momento que parte significativa da população adulta estará vaci-
nada (dada a total ausência do Ministério da Saúde no planejamento 
da compra das vacinas e seus insumos) e ao impacto, na evolução da 
pandemia, do surgimento de cepas mais contagiosas da Covid-19.  

Em segundo lugar, destaca-se o fato de o crescimento espera-
do para a economia mundial, de 5,5% em 2021  (frente a uma retra-
ção de 3,5% em 2020), ser acompanhada de profunda desigualdade de 
desempenho entre os países. Em vários deles, em que pese o aumen-
to  esperado  do PIB,  a perda sofrida em 2020  não será reposta, com 
exceção dos Estados Unidos, da China e da Índia. É o que podemos 
ver na Tabela 1, construída com informações do International Mone-
tary Fund (IMF). Essas estimativas têm como pressuposto a superação 
da pandemia, dado que teve início a vacinação da população. Contudo, 
no início de março de 2021, depois de seis semanas de redução do nú-
mero de novos casos de contaminação, esse indicador voltou a subir 
em algumas regiões da Europa. Além disso, o aparecimento de novas 
cepas da Covid-19, com maior taxa de contágio, introduziu um grau de 
incerteza com relação a essa superação. 

7 De 8 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021, foram a óbito 50 mil pessoas; de 12 de março de 2020 
(mês da primeira notificação de óbito por Covid-19) a 7 de janeiro de 2021, 200 mil.
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Tabela 1 – Variação do PIB de 2019 e taxas estimadas 
de 2020 a 2022, para alguns países, segundo o IMF 

 Fonte: IMF, 2021.  
Para o Brasil, no entanto, o crescimento esperado da China para 

2021 lhe é favorável, de modo que as exportações de commodities para 
esse país devem se ampliar. Aliás, em 2020, contrastando com a queda 
do PIB brasileiro, tanto as atividades agropecuárias como as da indús-
tria extrativa mineral8 registraram expansão, em parte porque a China 
voltou a crescer rapidamente. O total das exportações brasileiras, no 
entanto, representaram apenas 12% do PIB (2019), não sendo os prin-
cipais determinantes do desempenho da economia brasileira.  

No plano mundial, o crescimento líquido estimado de 2% (cres-
cimento estimado deduzido do decréscimo ocorrido em 2020) é bas-
tante modesto, estando de acordo com o que a diretora do IMF, Krista-
lina Georgieva, alertava em outubro de 2019, ao dizer que o desempenho 
da economia mundial estava desacelerando9.  Na verdade,  era mais 
do que isso:  os problemas que haviam levado à  crise de 2007/2008 
não tinham sido resolvidos até então e, ao contrário,  segundo Ches-
nais (2019), estavam se agravando. Entre esses problemas, destacava o 
distanciamento entre o volume disponível de capital portador de juros 
e a evolução das atividades produtivas, que estariam enfrentando ele-
vado nível de ociosidade. Ele cita  como exemplo a indústria auto-
mobilística e a produção de aço; e o elevado nível de endividamento 
público, especialmente do Reino Unido e França, que estaria próximo 
8 Também se expandiram os serviços financeiros e a atividade imobiliária. 
9 Para mais detalhes ver: https://exame.com/economia/fmi-alerta-para-desaceleracao-sincroni-
zada-do-crescimento-global/ e https://www.imf.org/pt/News/Articles/2019/10/15/blog-weo-the-
-world-economy-synchronized-slowdown-precarious-outlook .
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do ocorrido em 1945. Como é sabido, em 2020, o endividamento pú-
blico desses e dos demais países aumentou (a dívida pública mundial 
aumentou 14,1% nesse ano), dada a implantação de uma série de gastos 
e medidas para o enfrentamento da pandemia.  

Mas,  talvez, o que mais chame atenção e revele o tamanho da 
distorção que está existindo na economia mundial seja que, em 2020, 
houve um  completo descolamento da evolução da valorização  das 
ações com relação ao desempenho do PIB.  Tal como é dito por Mar-
ques et al. (2021):  

Inicialmente, a parada das atividades e as perspectivas para o ano 
derrubaram as bolsas no mundo inteiro, tal como pode ser visto 
no Gráfico 1 para o Índice Dow Jones... Contudo, a evolução desse 
mesmo índice não só se recuperou rapidamente como apresentou 
uma pungência descabida frente à situação econômica atual. O ín-
dice Dow Jones Industrial Average (DJIA) é o principal índice das 
bolsas dos EUA e expressa o desempenho médio das cotações das 
ações das trinta maiores empresas norte-americanas negociadas na 
New York Stock Exchange (Nyse) e na National Association of Se-
curities Dealers Automated Quotations (Nasdaq). 
A valorização das ações das empresas que compõem o Down Jones 
é explicada em parte pela manutenção da continuidade da redução 
da taxa de juros promovida pelo Federal Reserve – FED (no ano, a 
taxa de juros foi reduzida em três momentos: março, junho e ou-
tubro). Na falta de alternativa, os capitais líquidos disponíveis es-
tão fortemente se dirigindo para as bolsas, especialmente atuando 
no seu mercado secundário, de forma que a queda observada em 
março foi praticamente toda recuperada. Isso está de acordo com a 
percepção do FMI e do BIS de que a presença de “yield-hungry in-
vestor” está em franco aumento.  

 
A incapacidade de ser mantido tal nível de exuberância nas bol-

sas e os problemas decorrentes da futura gestão do endividamento pú-
blico são fatores que, somados à incerteza quanto à completa supera-
ção da pandemia, desestabilizam a economia mundial, de modo que 
dificilmente podemos contar com um crescimento mundial expressivo 
para os próximos anos. 
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Gráfico 1 – Evolução do Índice Dow Jones, de nov./2019 a jan../2021 

 

Fonte: ADVFN (https://br.advfn.com/bolsa-de-valores/dowi/DJI/
historico/mais-dados-historicos?current=1&Date1=31/07/20&Da-

te2=15/01/21). Extraído de Marques et al., 2021.   
Há, ainda, um terceiro fator que precisa ser considerado para 

pensarmos o que será da economia brasileira em 2021. Trata-se das 
mudanças que estão ocorrendo na indústria automobilística no plano 
mundial. Esse setor de atividade está sofrendo uma profunda reestru-
turação. De um lado, aproveitou o momento da pandemia e acelerou a 
implantação do que é chamado de indústria 4.0; de outro, está redefi-
nindo geograficamente sua produção, de modo que filiais estão sendo 
fechadas sem que necessariamente sejam reabertas em outros lugares 
ou países. Essa mudança envolve, inclusive, o setor de autopeças, que 
se desloca para a Nigéria (GANZ LÚCIO, 2017).  

Essa reestruturação da indústria automobilística afeta direta-
mente o Brasil, dado que o setor automotivo como um todo, isto é, 
considerando  o encadeamento de suas atividades para frente e para 
trás, tem participação importante no emprego e na formação do PIB. 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), o total de emprego direto e indireto era de 1,3 milhão 
de pessoas em 2019 e representou 3% do PIB e 18% da indústria de 
transformação, em 2017. A capacidade instalada de produção era de 
5,05 milhões de veículos e 109 mil máquinas agrícolas e rodoviárias 
(Anfavea,  2020, p. 7).  A produção  foi  de 2,9 milhões autoveículos e 
de 53,1 mil máquinas agrícolas e rodoviárias, em 2019 (Anfavea, 2020, 
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p. 48 e 116), o que indica a enorme capacidade ociosa da indústria e 
a situação de crise em que se encontra. A  saída da Ford do país e o 
fechamento de plantas de outras montadoras é o  reflexo dessa crise, 
além das mudanças de estratégias das grandes montadoras. Isso certa-
mente terá impacto negativo profundo no desempenho da economia 
brasileira. 

Considerando os três fatores aqui destacados, o Brasil não tem 
nenhum grau de liberdade de ação para registrar um crescimento sus-
tentável nos próximos anos. Isso, é claro, se mantida a continuidade 
de sua forma de inserção na economia mundial (que se caracteriza por 
estar completamente refém dos movimentos e das estratégias de rees-
truturação dos grandes capitais, sejam eles da esfera financeira ou pro-
dutiva),  se mantido o regime fiscal de congelamento do gasto públi-
co federal e se avançar o processo de privatização. Mais do que isso, 
ao se destituir de qualquer possibilidade de realizar uma ação autôno-
ma com relação ao grande capital, o país não se mune de nenhum ins-
trumento que lhe permita minimizar mais uma eventual crise mundial 
que se instale devido ao aprofundamento das contradições anterior-
mente mencionadas. 

 
MENOR, MAIS POBRE E MAIS DESIGUAL 

 
Não é sem custo que o Brasil se encontra nessa situação. Do 

ponto de vista do PIB, a queda de 4,1% ocorrida em 2020, depois de 
três anos de baixíssimo crescimento e após uma retração de 6,8%, der-
rubou o país da 9ª para a 12ª posição no ranking mundial elaborado 
pela  agência de classificação de risco  Austin Rating, sendo supera-
do por Canadá, Coreia do Sul e Rússia. Essa é apenas uma das conse-
quências da austeridade fiscal implantada no país, segundo as determi-
nações da ideologia neoliberal, e aprofundada há mais de quatro anos, 
se considerarmos que, no início do segundo mandato de Dilma Rou-
ssef, foi realizado um expressivo contingenciamento dos recursos do 
orçamento federal e uma mudança radical na direção da economia. 

O desempenho da economia desses últimos anos teve um impac-
to profundo sobre o mercado de trabalho, cujo indicador mais conhe-
cido é o desemprego. A taxa de desocupação, que havia atingido o nível 
mais baixo da série em 2014 (6,9%), aumentou para 11,7% em 2019, 
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), rea-
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lizada pelo IBGE (2020). Em 2020, frente à queda de 4,1%, pulou para 
13,9%, tal como mencionamos anteriormente. Essa taxa certamente 
seria maior se não fosse o aumento do número de trabalhadores que 
simplesmente deixaram de procurar emprego.  

Já a informalidade, que havia atingido seu menor nível em 2014 
e 2015 (39,1% e 39,0% do total dos ocupados, respectivamente), au-
mentou para 41,6% em 2019 e, em 2020, diminuiu novamente, retor-
nando para o nível de 39,1%.   Segundo Adriana Beringuy, do IBGE, 
“os trabalhadores informais foram os mais afetados no começo da 
pandemia e foram os que mais cedo retornaram a esse mercado” (BE-
RINGUY apud NUZZI, 2020).  Certamente deve ter influenciado para 
esse retorno o fato de 43,5% dos informais serem formados por “conta 
própria”. Já os trabalhadores assalariados, formais ou informais, esta-
vam sujeitos à iniciativa de seus empregadores. 

Um dos indicadores que mais denunciam a piora da posição 
do trabalhador no Brasil nesses últimos anos é a evolução dos salários 
(excluindo as contribuições sociais) como percentual do PIB, ou seja, 
a participação dos trabalhadores na produção de riqueza. Além dis-
so, esse indicador traz o desvio de incluir todos os salários, desde os 
mais elevados, dos presidentes e diretores das grandes empresas, po-
líticos e magistrados, até os trabalhadores que recebem o salário-mí-
nimo. Como se pode observar no Gráfico 2, até 2016 essa participação 
estava aumentando,  mas a distribuição por classes ou categorias de 
rendimento poderia mostrar a situação muito mais grave para os tra-
balhadores, registrando queda nos anos seguintes. Embora as Contas 
Nacionais do Brasil ainda não estejam disponíveis para os anos de 2019 
e 2020, não há nenhuma razão para se supor que essa tendência tenha 
se revertido. Pelo contrário.  
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Gráfico 2 – Participação dos salários sobre o PIB – Brasil – 2000-2018 

 

 
Fonte: IBGE. Contas Nacionais 2000-2010, Tabela 3. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9052-sistema-
-de-contas-nacionais-brasil.html?edicao=18363&t=downloads. 

Elaboração própria. 
 
Também a pobreza aumentou nesses últimos anos e o país tor-

nou-se mais desigual. No Brasil, não há uma linha de pobreza mone-
tária oficial. O Cadastro Único (CadÚnico), que reúne informações 
das famílias de baixa renda para efeito de inclusão nos programas de 
assistência social e no Programa Bolsa Família, inscreve as famílias que 
disponham de até meio salário-mínimo de rendimento domiciliar per 
capita e, no caso de idosos e pessoas com deficiência, para efeito do Be-
nefício de Prestação Continuada, renda até 1/4 do salário mínimo. No 
caso do Bolsa Família, o que acabou se estabelecendo foi uma renda per 
capita em reais e não sua relação com o salário mínimo. Dessa forma, 
“o Brasil define institucionalmente em suas políticas e programas so-
ciais diferentes conjuntos de pobres” (IBGE, 2020, p. 64). Segundo essa 
instituição, se adotamos o critério sugerido pelo Banco Mundial, de 
US$ 5,50 por dia em termos de Poder de Paridade de Compra (PPC), 
aplicável a países de renda média-alta a que o Brasil pertence, o total de 
pobres, em 2019, era de 51,7 milhões de pessoas. No mesmo ano, o to-
tal de pobres inscritos no CadÚnico era de 61,1 milhões. Em 2020, com 
o objetivo de minimizar o impacto da pandemia sobre a população de 
mais baixa renda, foi criado o Auxílio Emergencial (AE)10, que a bene-
10 O Auxílio Emergencial começou com quatro parcelas, começando em abril. Depois, foi pror-
rogado por mais quatro meses, concedendo a metade do valor pago na primeira rodada. O AE era 
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ficiou. Em setembro de 2020, 67,7 milhões de pessoas estavam rece-
bendo esse auxílio, o que é indicativo da ampliação da pobreza no país. 
Esse contingente não necessariamente abrange as pessoas e famílias em 
situação de rua, que visivelmente aumentou nas capitais e nas grandes 
cidades. Esses, por não terem acesso à internet, dependeram de uma 
ação benevolente para poderem se inscrever no programa e para in-
formar um endereço fixo, entre outras dificuldades a que estão sujeitos 
quem perdeu os laços societais. 

A concentração de renda (medida pelo Índice de Gini) do ren-
dimento domiciliar per capita, obtido pela PNAD, mostrou uma piora 
entre 2015 e 2019, registrando 0,524 e 0,543, respectivamente. Não te-
mos a informação relativa a 2020, mas frente aos indicadores anterio-
res, especialmente o número de beneficiários do Auxílio Emergencial, 
é de se supor que esse índice tenha aumentado ainda mais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A descrição que apresentamos sobre o Brasil é muito pessimista, 
não só para os próximos anos, que se descortinam a partir do presen-
te, mas também para o futuro das próximas gerações. As questões que 
avançamos para o que nos espera em 2021, e para mais alguns anos a se-
guir, não são nada positivas; considerando o contexto internacional em 
que o país se insere e os interesses, as medidas de política econômica e 
as ações e comportamentos das frações das classes dominantes e dirigen-
tes da nossa sociedade. Essas frações, imbuídas da ideologia neoliberal, e 
muitos da ultraliberal, só querem o melhor para si próprias em termos 
de acumulação, riqueza e interesses pessoais, assumindo uma frase fa-
mosa e descontextualizada da obra de Adam Smith, de que “não é da 
benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos 
nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio inte-
resse” (SMITH, 1985, p. 50). Infelizmente, essa concepção, ideologia e 
comportamento  disseminou-se amplamente por todas as camadas da 
população brasileira, que já assumiram amplamente o ditado popular fa-
rinha pouca, meu pirão primeiro. Assim, o que podemos esperar? 

dirigido a microempreendedores individuais, a contribuintes individuais da Previdência Social e 
a trabalhadores informais. O per capita familiar considerado tinha como corte o limite de meio 
salário mínimo e a renda familiar total de até três salários mínimos. No início, o valor individual 
concedido era de R$ 600 e de R$ 1.200 no caso de família monoparental. Na primeira rodada de 
pagamento do AE, foram gastos R$ 183,2 bilhões (em 2019, o total pago a título do Programa Bolsa 
Família foi R$ 13,1 bilhões). As regiões do país que mais receberam recursos do AE foi o Sudeste, 
com R$ 66,1 bilhões, e o Nordeste, com R$ 64,7 bilhões. 
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O mundo capitalista se defronta, atualmente, com uma série de 
desafios para o seu desenvolvimento e continuidade futura. Ele está 
ameaçado por profundos questionamentos sobre a sua continuidade. 
Em termos puramente econômicos, nos defrontamos com uma extre-
ma desigualdade na distribuição da renda e da riqueza, com relatórios, 
dados e informações sobre a gigantesca concentração de riqueza, do 
Banco Crédit Suisse e da OXFAM, amplamente divulgados pelos meios 
de comunicação. A destruição dos recursos naturais e o esgotamento 
daqueles que são considerados renováveis encontram seus limites re-
duzidos a cada ano. Até a água já foi convertida em commodity nego-
ciada na bolsa de valores de Nova Iorque. Assim, a questão sobre as 
perspectivas do Brasil deve ser inserida nesse quadro do sistema mun-
dial capitalista. 

Como é igualmente conhecido, o Brasil é um dos países mais 
desiguais do mundo em termos econômicos. A pobreza e a miséria es-
tão amplamente consolidadas, tendo sido ampliada com a profunda 
crise que vem desde 2015 e agravada com a pandemia em 2020. A de-
sindustrialização vem sendo agravada com a retirada de grandes capi-
tais, como a Ford, a Mercedes Benz, a Sony etc., e o retorno à condição 
de um país primário-exportador. 

Para escapar dessa condição e retomar um crescimento mais 
sustentado, seriam necessárias profundas mudanças, não só na distri-
buição da renda, mas também da riqueza e de propriedades. Ao que 
tudo indica, essa não é uma opção das classes dominantes e das frações 
dirigentes do país. Infelizmente, as derrotas recentes sofridas pela clas-
se trabalhadora, também, não favorecem qualquer saída imediata por 
esse lado. 

De qualquer modo, o processo de superação da condição de-
pendente e subordinada do Brasil vai exigir muito tempo e esforço. 
Para tanto, seria necessário, em primeiro lugar, a reconstrução de um 
Estado com um projeto de longo prazo para o futuro da sociedade bra-
sileira como nação realmente independente. Em segundo, a gradativa 
redução da dependência e da vulnerabilidade externa, com o controle 
dos mercados e dos fluxos de capitais, associada ao desenvolvimento 
científico e tecnológico. Em terceiro, uma brutal redução das desigual-
dades econômicas e sociais com uma redistribuição da renda e da ri-
queza, além de outras medidas. 

No momento atual não existem as condições para a realização 
dessas tarefas e o primeiro passo seria a criação dessas condições. Para 
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tanto, haveria que se conseguir uma grande mudança na estrutura po-
lítica,  visando a superação da forma de democracia existente, assim 
como das concepções políticas e ideológicas dominantes. E isso cabe 
ao processo de desenvolvimento e da direção da luta de classes. 

Enfim, a própria concepção de desenvolvimento capitalista deve 
ser revista, pois as ideias de desenvolvimento, como a maior integra-
ção ao sistema mundial, competitividade e eficiência, não cabem mais 
no mundo atual. Esse sistema mundial já se encontra em crise, com 
tendências à estagnação e até à destruição dos recursos naturais dispo-
níveis e renováveis. 

O Brasil é um país que tem várias das condições objetivas neces-
sárias, como seus próprios recursos naturais, extensão territorial, po-
pulação, e um amplo mercado de consumo e de força de trabalho. De-
zenas de milhões de pessoas desempregadas, com trabalhos precários, 
sem condições mínimas de sobrevivência,  poderiam ser mobilizadas 
para a produção de novas riquezas que fossem realmente destinadas 
ao bem-estar geral e não aos lucros dos capitais particulares. 

Tudo isso é muito complicado, muito difícil de realizar, exi-
ge muito tempo, mas acreditamos que existem condições objetivas e 
materiais para tanto. Faltam as condições subjetivas,  de organização 
e de direção para que essas transformações possam realmente ocorrer. 
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GESTÃO E PLANEJAMENTO NUMA 
PERSPECTIVA CRÍTICA: PARTICULARIDADES 

NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL

Marinez Gil Nogueira Cunha
Erica Bomfim Bordin

Lisiane Besutti

INTRODUÇÃO

No âmbito da gestão pública, o planejamento é um importan-
te instrumento viabilizador de racionalidade (sistematização de ações 
com perspectiva para o futuro) ao processo de tomadas de decisões por 
parte do Estado (definição de objetivos, metas e resultados das políticas 
sociais), consubstanciando ações pensadas com base em um conjunto 
articulado de técnicas e procedimentos do campo científico. Portanto, 
o planejamento é um instrumento operacional na gestão das políticas 
sociais.

A realidade brasileira contemporânea a partir da Constituição 
de 1988, no âmbito da gestão das políticas sociais, impeliu a concreti-
zação de processos de democratização das relações entre o Estado e a 
Sociedade Civil. Sob o marco do pluralismo jurídico inaugurado pela 
nossa constituição cidadã, o planejamento passa a ser discutido não 
apenas em sua dimensão técnica (conjunto articulado de procedimen-
tos e instrumentos técnicos), mas principalmente em sua dimensão 
política que evidencia sua intencionalidade (orientado por diferentes 
valores e projetos de sociedade).

Este capítulo tem como objetivo discutir a necessidade de ges-
tores e técnicos planejadores conceberem o planejamento em suas di-
mensões técnica e política, diferentemente da perspectiva tradicional 
do chamado planejamento tecnocrático, a qual nega a dimensão políti-
ca referente à participação social, consubstanciando a manutenção do 
status quo e obstaculizando os processos de mudanças sociais em prol 
da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

Portanto, o planejamento é um instrumento de gestão que con-
fere qualidade técnica e política à intervenção profissional nas diversas 
áreas sócio-ocupacionais da realidade. Dentre essas, este capítulo des-
taca a área do Serviço Social, visando refletir a necessidade dos pro-
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fissionais assistentes sociais se apropriarem do instrumental1 técnico 
do planejamento numa perspectiva crítica, de modo coerente com os 
valores e princípios do projeto ético-político da categoria profissional. 

As reflexões apresentadas neste capítulo emanam de pesquisa 
bibliográfica e documental, por meio da literatura disponível sobre 
gestão social, planejamento e intervenção do Serviço Social no âmbito 
das políticas sociais. Por essa razão, este ensaio teórico está estruturado 
em duas partes. Na primeira será apresentada uma abordagem sobre a 
intervenção do Estado em resposta às demandas da sociedade por meio 
do planejamento de políticas sociais. A intenção é discorrer sobre as 
modalidades da gestão e planejamento das políticas sociais no Brasil, 
suas características em diferentes contextos históricos, para evidenciar 
os traços prevalentes do planejamento tradicional de caráter tecnocrá-
tico (viés tecnicista) em nosso país. Na segunda parte, busca-se refletir 
sobre as particularidades do planejamento como instrumento para o 
trabalho profissional do assistente social numa perspectiva crítica. 

GESTÃO SOCIAL, ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS: CRÍTICA 
À PERSPECTIVA TECNOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO 

A gestão social deve ser entendida como a gestão de ações sociais 
públicas2, conforme Carvalho (1999) e Kauchakje (2007).  O Estado3 
tem assumido um papel central na gestão das ações sociais (políticas 
sociais) – sejam elas de saúde, educação ou assistência social – que de-
vem ter cobertura de acesso a todos, pessoa (indivíduo), família, grupo, 
comunidade (DOWBOR, 1999). Esses processos de gestão pública se 
materializam na criação dos sistemas de proteção social em sociedades 
capitalistas.

Do ponto de vista histórico, o processo de configuração de pa-
drões de proteção social por parte do Estado é geralmente um fenôme-
no associado à consolidação do modo de produção capitalista no século 
XIX, no contexto de transição do capitalismo concorrencial para o ca-
pitalismo monopolista. Nesse período ocorreu a consolidação da classe 
1 Para Freitas (2015, p. 62) compreende-se como o “instrumental” do planejamento, “o conjunto 
articulado de instrumentos e técnicas que possibilitam a operacionalização das ações pensadas”.
2 Salienta-se que o conceito de gestão social é polissêmico e os autores que têm se debruçado sobre 
ele partem de diferentes perspectivas. Neste trabalho, enfatizamos a gestão social no âmbito das 
políticas sociais. Para entender as diferentes perspectivas, consultar Bordin (2017). 
3 Parte-se da compreensão que o Estado não é o lugar único ou exclusivo da gestão social, mas deve 
ser visto como o espaço por excelência da gestão das políticas sociais. Compreender que existe um 
espaço público não estatal não pode servir de apoio ao ideário neoliberal que na verdade utiliza “o 
pretexto do público não estatal para a desobrigação do Estado quanto às políticas sociais ou para a 
redução do papel social do Estado” (SILVA, 2013, p. 2015).
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burguesa como classe dominante, em que o pauperismo teve aumento 
exponencial. Contudo, também ocorreu intensa organização política e 
pressão da classe trabalhadora devido à tomada de consciência de sua 
condição de exploração, cujas reivindicações e pressões políticas leva-
ram à instituição do fenômeno a partir de então compreendido como 
questão social4, e que passa a exigir a intervenção do Estado sobre ele, 
através de ações formuladas no âmbito das chamadas políticas sociais 
(BEHRING; BOSCHETTI, 2011).

Para Behring e Boschetti (2011), a intervenção do Estado para 
dar respostas às demandas da sociedade civil (entendidas como expres-
sões da questão social) é materializada através da implementação de 
políticas sociais. Essa modalidade de política pública5 é reconhecida 
constitucionalmente como viabilizadora de direitos sociais por meio 
dos serviços sociais públicos, tendo o Estado a primazia da respon-
sabilidade de regulação e da oferta. Por essa razão, Boschetti (2004) 
entende que, do ponto de vista político e econômico, a política social 
é um fenômeno complexo, multideterminado e contraditório, sendo 
útil tanto aos interesses da classe dominante (desempenhando efeitos 
funcionais ao capital) como também pode atuar como mecanismo 
através do qual se viabilizam respostas às demandas da classe trabalha-
dora (dependendo da pressão política dessa classe), proporcionando 
a concessão de direitos sociais. Sob essa perspectiva, Pereira (2008, p. 
86-87) esclarece que:

A política social por não ser só uma forma de regulação, mas um 
processo dinâmico resultante da relação conflituosa entre interes-
ses contrários, predominantemente de classes, tem se colocado, 
como mostra a história, a serviço de quem maior domínio exercer 
sobre ela. É por isso que – vale insistir – dependendo dos regimes 
políticos prevalecentes, da organização das classes dominadas e 
dos paradigmas teóricos em vigência, a política social pode repre-
sentar ganhos para os dominados.

A partir da concepção de Estado ampliado6, Pereira (2008) reve-
la que o Estado tem caráter dialético, constituído e dividido por interes-

4 “Expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado 
e do Estado” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2001, p. 77).
5 A política pública engloba a política social, isto é, “a política social é uma espécie do gênero polí-
tica pública” (PEREIRA, 2009, p. 92).
6 De acordo com Coutinho (1999), Gramsci, ao fim do século XIX e início do século XX, desenvol-
veu um esforço teórico em relação à concepção marxista de Estado, por meio da elaboração da tese 
do Estado ampliado, constituído por um bloco histórico de junção entre sociedade política e socie-
dade civil. Assim, Gramsci, diferente de Marx entende a sociedade civil não no âmbito estrutural, 
mas como um momento na superestrutura, que corresponde à função da hegemonia.
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ses distintos e contraditórios que precisam ser administrados levando 
em conta o contexto de correlação de forças e do nível de organização 
e participação política dos sujeitos, o que implica que as demandas e 
necessidades das classes subalternas também podem ser incorporadas 
pelo Estado, para além dos interesses da classe dominante.

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, a regulação e ofer-
ta das políticas sociais exigem tanto a participação ativa do Estado no 
planejamento e execução de ações para a garantia dos direitos sociais, 
como demanda participação também da sociedade civil, na tomada de 
decisão e no controle democrático da institucionalidade legal e inte-
gridade das políticas públicas e defesa de direitos sociais (PEREIRA, 
2008).

Assim, é necessário retomar o conceito de gestão social, defi-
nido por Silva (2013, p. 2017) como “um conjunto de iniciativas dos 
poderes públicos e da sociedade civil, tendo como foco as demandas 
coletivas e o interesse público”, cuja finalidade é possibilitar a conquis-
ta da cidadania por meio do acesso a direitos sociais. Nesta mesma 
direção, Carvalho (2001, p. 14) concebe a gestão social como “a gestão 
das demandas e necessidades dos cidadãos”, cujo atendimento ocorre 
por meio do planejamento da oferta de projetos, programas e servi-
ços por meio de políticas sociais, que são os canais de respostas para 
a população. O que impõe uma responsabilidade no âmbito da gestão 
social, pois “cabe, entretanto, a gestores e técnicos, processar teórica, 
política e eticamente as demandas sociais, dando-lhes vazão e conteú-
do no processo de planejamento e gestão, orientando a sua formatação 
e execução” (TEIXEIRA, 2009, p. 8).

Entende-se que a gestão social implementada com primazia 
pelo Estado depende do processo de planejamento das ações sociais 
públicas, o que nos impele a compreender que: 

Desde a sua origem enquanto disciplina científica, o planejamento 
vem sendo definido conceitualmente, nas mais diversas áreas do 
conhecimento, como a habilidade de racionalizar e estabelecer ob-
jetivos, alternativas, estratégias, metas e evitar “riscos”, no contexto 
organizacional e administrativo de uma sociedade, setor ou ativi-
dade (FREITAS, 2015, p. 63).

De acordo com Barbosa (1991, p. 24), “a partir da II Guerra 
Mundial, o planejamento afirma-se como disciplina autônoma centra-
da no rigor técnico, objeto de ensino nos diversos currículos escolares”. 
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Boschetti (2004) destaca importante iniciativa no campo do planeja-
mento de políticas sociais que foi formulada na Inglaterra, em 1942, o 
chamado Plano Beveridge. Este apresentou críticas ao modelo bismarc-
kiano7 de seguro saúde e instituiu o chamado Welfare State, ou seja, o 
Estado de Bem-Estar Social. De acordo com este modelo, os direitos 
sociais têm caráter universal, devendo ser destinados a todos os cida-
dãos, independente de contribuição, tendo como principal objetivo a 
amenização da pobreza, mediante a garantia de transferência de renda 
(mínimos sociais) a todos aqueles que necessitam, com o financiamen-
to e gestão do Estado (BOSCHETTI, 2004).

No Brasil de pós-1945, contexto do governo de Getúlio Vargas 
configurado como de capitalismo tardio, o planejamento governamen-
tal buscou aprimorar o processo de industrialização e urbanização ini-
ciado ainda na década de 1930, sendo um contexto de crise de hegemo-
nia entre a burguesia industrial local e o grupo da oligarquia agrária. 
O que se vivenciou foi “um Estado de compromisso, que expressa a 
ausência de hegemonia de qualquer um dos grupos dominantes e exer-
ce o papel de árbitro entre esses interesses” (DRAIBE, 1985, p. 22). É 
imprescindível destacar que no contexto brasileiro não se configurou 
a existência de um Estado de Bem-Estar Social. O planejamento focali-
zou a implementação de políticas sociais de bem-estar a grupos especí-
ficos, configurando um Estado de Bem-Estar Ocupacional (SPOSATI, 
1995), tendo em vista que as iniciativas centrais desse período foram 
as legislações trabalhistas e os seguros sociais, que somente atingiam o 
trabalhador formal e excluíam os demais trabalhadores.

De acordo com Draibe (1985), a garantia de direitos trabalhistas 
no governo Vargas tinha como objetivo aproximar e cooptar as or-
ganizações representativas dos trabalhadores para “estatizar a luta de 
classes”, na tentativa de harmonizar as relações e os conflitos da luta 
e reivindicação da classe trabalhadora. Por essa razão, nesse período, 
as políticas sociais apresentaram características clientelistas, seletivas 
e fragmentadas. Somente a partir do início da década de 1960, ocor-
rem mudanças no cenário das políticas sociais em direção à configura-
ção de “sistemas nacionais públicos ou estatalmente regulados na área 
7 Modelo bismarckiano de seguro-saúde nacional obrigatório, instituído na Alemanha, no século 
XIX, em 1883, proposto durante o governo do Chanceler Otto Von Bismarck em resposta à forte 
mobilização e pressão da classe trabalhadora alemã. O modelo era contributivo, visando amparar 
os trabalhadores em caso de perda da capacidade laborativa decorrente de doença, idade ou outros 
fatores. Mas esse seguro social público obrigatório só beneficiava determinados segmentos de tra-
balhadores e não tinha caráter universal, assemelhando-se a seguros privados, numa perspectiva 
essencialmente liberal (BEHRING e BOSCHETTI, 2011).



- 180 -

de bens e serviços sociais básicos (educação, saúde, assistência social, 
previdência e habitação)”, modificando aquele caráter mais seletivo, 
mas permanecendo sob o signo clientelista, autoritário e tecnocrático 
característico do regime da ditadura civil-militar (DRAIBE, 1989, p. 
22). Nesse período se configurou no Brasil a modalidade chamada de 
“gestão técnico-burocrática”, como será possível depreender da abor-
dagem histórica a seguir. 

Com base em Gonçalves, Kauchakje e Moreira (2015) é possível 
apresentar cinco modalidades de gestão das políticas sociais8 inseri-
das num contexto sociocultural de diferentes momentos históricos no 
Brasil, que são: 1) gestão patrimonial; 2) gestão técnico-burocrática; 
3) gestão gerencial; 4) gestão democrática-participativa e 5) gestão em 
redes.

Em relação à Gestão Patrimonial, a mesma “se caracteriza por 
abordagens de utilização do Estado para interesses privados e está vol-
tada a interesses particularizados de grupos dominantes” (KAUCHA-
KJE, 2007, p.88). Esse é um modelo de gestão típico do contexto do 
Brasil colonial, em que não havia na administração do Estado normas 
gerais e/ou legislação sobre um plano comum, além dos cargos públi-
cos não serem profissionalizados. Dessa forma, a organização gover-
namental era constituída como um bem privado a ser explorado pelas 
elites (no caso o rei e a burguesia ascendente). Assim, os interesses pri-
vados, pessoais se sobrepunham ao interesse da coletividade. Os traços 
do patrimonialismo no Brasil persistiram até a era Vargas (1930-1945), 
em que, na administração pública, não havia distinção entre o público 
e o privado (GONÇALVES; KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015).

A Gestão Técnico-burocrática é um modelo que teve predomi-
nância no Brasil no período ditatorial militar, que diferentemente da 
gestão patrimonial passa a adotar critérios técnicos, “que se, por um 
lado, despersonaliza as decisões do Estado, por outro, promove a des-
politização da população, pois a ênfase está na racionalidade burocráti-
ca dos processos. As regras e formas de atuação estão subordinadas aos 
critérios técnicos” (GONÇALVES; KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015, 
p. 139). Neste contexto, o planejamento passa a ser visto como um 
instrumento técnico de gestão numa perspectiva tradicional de “neu-
tralidade” na tomada de decisões para o bem comum. E as políticas 
sociais assumem características de gestão do padrão burocrático, tais 

8 Esses modelos não devem ser compreendidos como formas puras, mas como tendências que se 
articulam em determinados momentos históricos, portanto não são lineares, havendo superposição 
de modelos com características de uma e de outra (KAUCHAKJE, 2007).
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como: setorização, divisão de funções, ordenamento, hierarquização, 
centralização, normatização, inflexibilidade e outras características 
consubstanciadas pelo modelo de administração chamado de fordis-
ta-taylorista (com base no pensamento político e econômico do key-
nesianismo).  Essas características foram predominantes no século XX, 
tendo seu esgotamento no final das décadas de 1980 e 1990, “quando 
se iniciam os processos de Reforma do Estado, que tem como ideário 
a gestão gerencial baseada nos novos modelos adotados pela iniciativa 
privada” (KAUCHAKJE, 2007, p. 141). 

A Gestão Gerencial no Brasil se apresentou ligada à reforma da 
gestão pública de 1995, como fundamento para o Plano Diretor da 
Reforma do Estado, conhecido como Plano Bresser Pereira. Contudo, 
esse modelo faz parte do movimento internacional do neoliberalismo9 
desencadeado no Reino Unido e nos Estados Unidos a partir da década 
de 1980. Essa gestão gerencial propõe modelos de gerenciamento da 
iniciativa privada, tais como a chamada qualidade total e a reengenha-
ria, que buscam gerir as organizações com baixo custo, qualidade de 
atendimento e velocidade, por meio da redução de níveis hierárquicos, 
terceirização de algumas atividades e uso de tecnologias de informa-
ção (com base nos princípios de gestão do chamado modelo flexível de 
produção ancorado no modelo japonês e/ou toyotismo). Para Gonçal-
ves, Kauchakje e Moreira (2015, p. 143):

 
O modelo gerencial está focado em práticas neoliberais que ten-
tam reduzir a responsabilidade do Estado em seu papel prioritário 
perante as questões sociais – em especial de determinados grupos 
mais fragilizados e empobrecidos. Promove a concorrência entre os 
níveis de Estado e adota princípios da gestão empresarial. Por ou-
tro lado, adota práticas importantes para a democratização como 
a prestação de contas e a necessidade de transparência na gestão 
pública; propõe a participação de alguns atores sociais, porém, re-
duzida a processos protocolares, de cunho instrumental, sem de-
senvolver capacidades de negociação ou discussão em âmbito mais 
amplo e em decisões que deveriam envolver diferentes setores da 
sociedade civil.

O Plano Bresser Pereira, no contexto da reforma de 1995, esta-
beleceu que os serviços sociais passassem a não ser considerados exclu-

9 O neoliberalismo é uma doutrina econômica que propõe a redução do Estado e ampliação da 
liberdade econômica e de mercado, defendendo que é necessária a redução de gastos públicos, in-
cluindo políticas sociais, para garantir o chamado equilíbrio fiscal das contas públicas. Tal ideário 
incentivou a transferência da responsabilidade estatal para o capital privado, o que significou am-
pliação da esfera do mercado econômico (BEHRING E BOSCHETTI, 2011).
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sivos do Estado, podendo ser viabilizados por meio da contratação de 
terceiros, propondo assim que: 

Para os serviços sociais, nem mercado, nem Estado, propõe um 
mix, denominado juridicamente de organizações sociais que se ca-
racterizam como organizações públicas não estatais, mas de direito 
privado. Desta forma, tais organizações prestariam esses serviços 
considerados de interesse público, mas que juridicamente se cons-
tituem como organizações privadas (GONÇALVES; KAUCHA-
KJE; MOREIRA, 2015, p. 144).

As organizações da sociedade civil passam a contar com finan-
ciamento do Estado e passam a executar políticas públicas que envol-
vem serviços não exclusivos do Estado. O sentido de descentralização 
dos serviços sociais, diferente do sentido da Constituição de 1988 (re-
ferente à municipalização ou à cooperação das esferas de governo para 
as políticas sociais), nesse contexto da gestão gerencial se refere “espe-
cificamente ao repasse ou transferência de tais responsabilidades às or-
ganizações sociais e agências prestadoras de serviços” (GONÇALVES; 
KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015, p. 144). 

Portanto, o planejamento na gestão gerencial se caracteriza pela 
busca de eficiência mediante uso de instrumental técnico do planeja-
mento sem a efetiva condução política de processos de participação 
dos sujeitos sociais na formulação de políticas sociais.

A gestão democrático-participativa no Brasil tem seus princípios 
propostos na Constituição de 1988, que é o instrumento legal no qual 
estão assentadas tais fundamentações, por meio do incentivo de imple-
mentação de estratégias para a promoção de participação popular no 
planejamento governamental.

A gestão democrático-participativa se caracteriza pela ação local, 
descentralização, intersetorialidade de políticas e programas e a ar-
ticulação entre as esferas de poder governamental. Esta gestão ado-
ta como prioridade as demandas das classes populares, realizando 
uma inversão das gestões tradicionais que privilegiam os grupos 
de poder já estabelecidos. Ela prevê o acesso da população aos 
serviços essenciais e privilegia os interesses populares, tidos como 
garantia de direitos e não mero assistencialismo, bem como am-
plia o processo de democratização com a adoção de instrumentos e 
mecanismos de participação social (GONÇALVES; KAUCHAKJE; 
MOREIRA, 2015, p. 145).
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Para Paes de Paula (2005), em sua origem esse modelo está liga-
do às Comunidades Eclesiais de Base, a grupos que se mobilizaram por 
direitos de cidadania, movimentos populares e sociais. As experiências 
concretas desse modelo de gestão pública no Brasil remontam à década 
de 1980, com os mutirões de casas populares nos Estados de Santa Ca-
tarina, São Paulo e Paraná, a partir dos governos das Frentes Popula-
res, que foram protagonistas em experiências de gestão que continham 
propostas de participação social. 

O planejamento sob a perspectiva da gestão democrático-partici-
pativa toma como elemento central os processos de participação social 
na formulação das políticas sociais.

A gestão em rede, para Gonçalves, Kauchakje e Moreira (2015), 
é uma modalidade que pode ser compreendida como uma tentativa de 
superação da setorialização e desarticulação das políticas sociais que 
prejudicam a garantia dos direitos em seu conjunto. 

A gestão em rede é uma modalidade que tem um trânsito e apre-
senta características mais afeitas ao modelo gerencial e democrá-
tico-participativo. Está focada na articulação das políticas, hoje 
fortemente setorizadas, para potencializar recursos e assegurar 
serviços que atendam às necessidades da população. Suas caracte-
rísticas principais são: horizontalidade, negociação, articulação de 
atores sociais, participação da sociedade civil, aproveitamento de 
recursos, intersetorialidade, negociação e diversidade (GONÇAL-
VES; KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015, p. 146).

O planejamento sob a ótica da gestão em rede toma a articulação 
de políticas como elemento central na formulação das políticas sociais. 
Por isso, “há uma busca da elaboração de uma forma de pensar que 
conecte e permita um olhar sobre a complexidade da realidade social 
e em especial das relações sociais que são dinâmicas” (GONÇALVES; 
KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015, p. 146). Por essa razão: 

A rede de políticas públicas é formada, especialmente, por atores 
sociais que atuam no interior do Estado e da sociedade civil (mo-
vimentos sociais, conselhos, ONGs, conferências, fóruns, institui-
ções e entidades sociais, assim como secretarias e órgãos públicos 
estatais e paraestatais) e pelos programas, projetos e ações imple-
mentados. Por último a rede de atores e sujeitos sociais e políticos 
mostra que estes estão presentes em interação nessas diversas mo-
dalidades e em suas interfaces.
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A abordagem histórica de Gonçalves, Kauchakje e Moreira 
(2015) sobre a gestão das políticas sociais no Brasil nos permite perce-
ber que os traços do planejamento tecnocrático sempre estiveram pre-
sentes nos processos de planejamento (abordagem tecnicista, sistêmica 
e impositiva/autoritária). Contudo, a Constituição de 1988 instaura 
uma necessária discussão sobre o planejamento numa perspectiva crí-
tica ao modelo tecnocrático, em que a dimensão política do planeja-
mento é evidenciada numa ótica dos processos de redemocratização de 
nosso país ensejados pela busca de participação social por meio de uma 
nova relação entre Estado e Sociedade Civil na condução de políticas 
sociais, e neste sentido:

(...) o planejamento é hoje discutido enquanto busca de alternativas 
não meramente técnicas e integracionistas, mas alternativas teóri-
co-práticas que possibilitem trazer para o eixo das planificações a 
discussão sobre a dimensão política que reveste este instrumental 
de significado, na medida em que desvenda o mito da neutralidade 
técnica e reconstitui suas faces ocultas, evidenciando sua caracte-
rística de intencionalidade. Deste modo, a manipulação do instru-
mental se inscreve como um exercício que, indiscutivelmente, é 
orientado por diferentes valores e projetos de sociedade. Assim, a 
operacionalização pode tanto servir à manutenção, quanto à trans-
formação de determinada realidade, de acordo com os valores e 
práticas que o norteiam (FREITAS, 2015, p. 63). 

Portanto, é com base nos valores e princípios norteadores da 
profissão de Serviço Social no Brasil, inscritos em seu projeto ético-po-
lítico profissional, os quais primam pela ampliação da democracia (por 
meio de empoderamento dos sujeitos para participação social) e defesa 
intransigente dos direitos humanos e sociais, com vinculação aos in-
teresses da classe trabalhadora, que se entende que o planejamento no 
âmbito da categoria deve ser utilizado em sua dimensão técnico-ope-
rativa a partir de uma perspectiva crítica.

PLANEJAMENTO COMO INSTRUMENTO PARA O TRABA-
LHO PROFISSIONAL NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA

 Os avanços históricos da profissão materializados no Código 
de Ética Profissional do Assistente Social, na Lei de regulamentação da 
profissão, nas diretrizes curriculares da ABEPSS etc., engendraram na 
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profissão uma tomada de posição de compromisso ético-político com 
os trabalhadores e a garantia de seus direitos.

Para fazer valer de forma concreta e objetiva esse compromisso, 
os assistentes sociais, nos seus diferentes espaços de trabalho, utilizam 
o aporte teórico-metodológico crítico no planejamento e gestão de 
políticas públicas, programas e projetos, assim como em suas inter-
venções cotidianas com vistas à garantia da emancipação social dos 
usuários e a erradicação de processos de exclusão e alienação.

O ato de planejar está presente no trabalho profissional do as-
sistente social sob o entendimento de que possui uma dimensão te-
leológica e uma intencionalidade, o que requer ter absoluta clareza do 
objeto de trabalho para poder realizar um planejamento que, de fato, 
atenda as reais necessidades e anseios dos trabalhadores e contribua 
efetivamente para a transformação da realidade social. Assim, nos ter-
mos de Baptista, “quando a intencionalidade é a mudança, é importan-
te ter presente que, para que ela ocorra, é necessário conhecer como 
se engendram e como se estruturam as diferentes instâncias de poder 
– porque é aí que se encontra seu eixo” (BAPTISTA, 2007, p. 40).

Tal atuação requer que os assistentes sociais estejam atentos à 
dinâmica e ao movimento do capital, onde o trabalho profissional é 
fortemente influenciado e afetado pelos seus fetiches e armadilhas. O 
atual contexto do neoliberalismo vem forjando uma racionalidade que 
invade todas as esferas da vida humana e da coisa pública, onde há 
uma racionalidade política e social que “articulada aos tempos da mun-
dialização do capital em que, ao contrário de uma simples retirada de 
cena do Estado, o que se observa é o reengajamento político do Estado” 
(RAICHELIS, 2018, p. 53).

Tal situação coloca os profissionais do serviço social frente à ne-
cessidade de discutir a gestão e o planejamento a partir das normativas 
da profissão, do embasamento metodológico crítico e de uma direção 
política já materializada por essas normativas no trabalho cotidiano, 
visto os desafios postos aos assistentes sociais frente ao atual contexto 
do capitalismo mundializado e da ofensiva neoliberal racional que in-
cansavelmente “produz o sujeito de que necessita ordenando os meios 
de governá-lo para que ele se conduza realmente como uma entidade 
em competição” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 328).

Nesse contexto, a leitura da sociedade capitalista e das políti-
cas públicas contemporâneas requer uma análise de conjuntura que 
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explore o movimento dialético entre o universal e o particular, possi-
bilitando assim uma leitura da realidade singular de como as políticas 
públicas estão sendo gestadas e a quem de fato favorecem. Assim, esse 
movimento possibilita ao profissional do Serviço Social, no âmbito do 
planejamento de políticas sociais (formulação e/ou operacionalização 
de planos, programas e projetos), desvelar a realidade que está posta, 
aproximando-o da realidade social de determinada cidade, bairro, co-
munidade, organização etc., de modo que estas políticas sejam “mate-
rializadas por meio de um cuidadoso processo de planejamento insti-
tucional, com alcance capital, indicando desde concepções globais até 
ações (na ponta), de execução de políticas públicas” (TEIXEIRA, 2009, 
p. 555). Tal situação coloca os assistentes sociais frente ao desafio de: 

re-descobrir alternativas e possibilidades para o trabalho profissio-
nal no cenário atual; traçar horizontes para a formulação de pro-
postas que façam frente à questão social e que sejam solidárias com 
o modo de vida daqueles que a vivenciam (IAMAMOTO, 2004, p. 
75).

Os processos de gestão conduzidos por assistentes sociais de-
vem ser orientados pelo projeto ético-político da profissão, que nor-
teará e dará vazão às potencialidades criadoras e transformadoras. Esse 
norteamento do profissional está na dimensão jurídico-política (lei de 
regulamentação, código de ética do assistente social, diretrizes curri-
culares); nas instâncias político-organizativas da profissão (Conselho 
Federal de Serviço Social, Conselhos Regionais de Serviço Social, As-
sociação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, Executi-
va Nacional dos Estudantes de Serviço Social, Movimento estudantil, 
Sindicatos e associações profissionais de assistentes sociais) e, por fim, 
na própria produção de conhecimentos, a sistematização e prática de 
processos reflexivos do fazer profissional do assistente social (matriz 
teórico-metodológica) (TEIXEIRA, 2009). 
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Quadro 1: Dimensões da Formação e Trabalho do Assistente Social

Fonte: BORDIN, 2018, p. 148. 

No que diz respeito à formação profissional em Serviço Social, 
a lógica curricular está sustentada no tripé dos conhecimentos consti-
tuídos pelos núcleos da formação profissional, que são: Fundamentos 
teórico-metodológicos da vida social; Fundamentos da formação só-
cio-histórica da sociedade brasileira; e Fundamentos do trabalho pro-
fissional (ABEPSS, 1996). A partir desses fundamentos, o profissional 
estará embasado para compreender os aspectos sócio-históricos da so-
ciedade e dos espaços sócio-ocupacionais, fazer análises críticas e atuar 
de forma técnica e, também, ético-política. As diretrizes curriculares 
da profissão contemplam o planejamento entre os conteúdos obrigató-
rios, descritos da seguinte forma: 
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Como matérias básicas, são propostas as seguintes:
[...]
Administração e Planejamento em Serviço Social: As teorias or-
ganizacionais e os modelos gerenciais na organização do trabalho e 
nas políticas sociais. Planejamento e gestão de serviços nas diversas 
áreas sociais. Elaboração, coordenação e execução de programas 
e projetos na área de Serviço Social. Funções de Administração 
e Planejamento em órgãos da Administração pública, empresas 
e organizações da sociedade civil (ABEPSS, 1996, p. 18, grifo do 
original). 

Entre os instrumentos jurídico-políticos da profissão, cabe aqui 
destacar o Artigo 4º da Lei n. 8662/93. 

Art. 3º Constituem competências do Assistente Social:
I – elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais 
junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empre-
sas, entidades e organizações populares;
II – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas 
e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil;
[...]
VI – planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços So-
ciais;
VII – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contri-
buir para a análise da realidade social e para subsidiar ações pro-
fissionais;
[...]
X – planejamento, organização e administração de Serviços So-
ciais e de Unidade de Serviço Social;
[...] (BRASIL, 1993a, grifos nossos).

É indubitável que a gestão e o planejamento são elementos cen-
trais do trabalho profissional, que legitimam a competência plena do 
assistente social para atuar na área, resultado da formação e experiên-
cia profissional, que traduz a capacidade de fazer algo, de decidir so-
bre algo ou de propor e pôr em prática mudanças acerca de qualquer 
situação. 

Portanto, é sabido que todo trabalho pressupõe planejamento e 
finalidade. Em sentido genérico, planejamento é compreendido como 
um processo contínuo desenvolvido para atingir determinado objetivo 
dispondo, para isso, de competências teórico-metodológica, técnico-
-operativa e ético-política. Não contém meramente aspectos técnicos, 
visto que está envolto em processos de correlação de forças, tendo as-
sim um aspecto político. 
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O planejamento, como técnica de racionalização do trabalho e 
de escolha de objetivos e ações que articulem positivamente meios e 
fins, pode, por meio de determinadas estratégias e ações, prever produ-
tos e resultados. Em contraponto a um processo gerencial restrito ao 
âmbito da organização (administração), parte-se da compreensão de 
gestão como processo social, que: 

articula forma e conteúdo, pensamento e ação para conduzir in-
vestigações, ações ou organizações, visando a consecução de de-
terminados fins, de acordo com o interesse de indivíduos, grupos, 
organizações e classes. Como espaço de ação está intimamente vin-
culada às questões axiológicas e a um projeto político, explícito ou 
não, pois traz em seu conteúdo e na forma como se concretiza uma 
visão de homem (sujeito ou objeto), de sociedade (de igualdade 
ou de exclusão) e finalidade (interesse de minorias ou da maioria) 
(PRATES, 2006, p. 39). 

A gestão enquanto processo social pressupõe mobilização, 
conscientização, capacitação, articulação, mediação, enfim participa-
ção. À medida que se alcançam maiores níveis de desenvolvimento 
desses processos, mais conscientes e críticos se tornarão os sujeitos 
envolvidos, desde que estejam orientados pelos valores da democra-
cia, autonomia, cidadania e pertencimento de sujeitos e grupos sociais. 
Para a condução desse processo, faz-se necessário que o profissional 
de Serviço Social alongue seu olhar, visando à compreensão crítica da 
realidade, o desvendamento de contradições, o reconhecimento das 
relações de poder, a ampliação de cadeias de mediação e estratégias 
de enfrentamento e resistência, o desenvolvimento de potencialidades 
para dialogar, provocar reflexões, problematizar, mediar, enfim, ações 
que consubstanciam o processo de capacitação (PRATES, 2003).

Barbosa (2004, p. 66) salienta que, em muitas ocasiões se disso-
cia a discussão da gestão com a teoria crítica, sendo entendida como 
“política de gerenciamento por meio de técnicas várias, entre elas a 
administração e o planejamento, com fim de controlar a relação recur-
sos, objetivos e serviço produzido”. De acordo com a autora, quando 
reduzidas ao meio técnico, as práticas de gestão perdem força no que 
se refere ao debate político. Nesse sentido, esta redução da gestão, de 
processo social à tecnificação, despolitiza atores e espaços públicos que 
historicamente se constituíram como espaço para a construção de re-
sistências. 
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Os processos de gestão e planejamento em que participam as-
sistentes sociais precisam ter um caráter democrático-participativo, 
caracterizado pela descentralização do poder, onde as pessoas têm 
voz de participação em todas as etapas decisórias do processo. Nesse 
sentido, faz-se necessária a superação do gerencialismo, assim como o 
desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipes, de aliar-se a 
outras áreas que partilhem ou que sejam instigadas a partilhar da mes-
ma visão crítica de mundo, de ciência, de equidade. Além de incluir os 
usuários-cidadãos em todo o processo. 

Paiva (2000) diz que, no que se refere especificamente ao traba-
lho do profissional assistente social, esse deve pensar suas propostas 
de ação de forma não conectada às demandas burocratizadas da ins-
tituição, porque, do contrário, correrá o risco de se desviar do senso 
ético-político da profissão e permanecer no lugar-comum. A esse pro-
fissional caberá analisar suas demandas com interpretação teórico-me-
todológica adequada, cuidando para embasar sua ação nos saberes que 
acumulou na profissão. 

Sem negar os limites colocados pela condição de trabalhador 
assalariado, “busca-se acentuar que há espaço para a defesa do projeto 
profissional em qualquer local, público ou privado, em que o assistente 
social é requisitado a intervir” (COUTO, 2009, p. 652).

Nesse sentido, o plano de trabalho elaborado pelo assistente so-
cial deve conduzir à transformação da realidade, reafirmando o projeto 
ético-político profissional e os compromissos assumidos pela profis-
são. “Ele deve ser o reflexo do compromisso com a emancipação dessa 
população e da negação do papel de controle e tutela das classes subal-
ternas” (COUTO, 2009, p. 658). 

O planejamento de um plano de trabalho profissional é útil não 
apenas como um instrumento para o trabalho do assistente social com 
outros profissionais, sinalizando e reforçando suas atribuições, mas 
também para demarcar os pressupostos da profissão, estabelecendo 
parâmetros importantes dentro da organização e, porventura, indican-
do o posicionamento do profissional frente às suas demandas.

No exercício de sua profissão, o assistente social precisa levar 
em conta os limites e possibilidades que se apresentam, tanto na con-
juntura societária, como no contexto institucional, no momento de 
elaboração do plano, assim como na execução e avaliação. Além disso, 
é preciso saber analisar a real eficácia do conjunto de instrumentos, 
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técnicas e conhecimentos que se pode utilizar para atender as deman-
das institucionais e sociais, sabendo responder as condições existentes 
e construir coletivamente respostas críticas e criativas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história do Serviço Social enquanto profissão inserida no con-
texto da mundialização do capital e na divisão sociotécnica do trabalho 
nos permite dizer que a sua trajetória foi marcada por lutas, resistên-
cias, avanços, conquistas e amadurecimento teórico-metodológico, 
que frente à lógica do capital, nos permitiu, como expõe Ramos e San-
tos (2016, p. 211), “apreender as determinações societárias e suas pro-
fundas conexões com a vida dos indivíduos, superando, desse modo, 
o entendimento a-histórico da sociedade”.  Nesse sentido, conforme 
sinaliza Bourguignon (2007), as pesquisas em Serviço Social tiveram 
um importante papel para a concretização desses avanços em diferen-
tes campos, desde o âmbito das políticas públicas e sua gestão, na defi-
nição dos fundamentos teóricos e metodológicos e na consolidação do 
projeto ético-político profissional.

O projeto ético-político da profissão de Serviço Social no Brasil 
expressa sua intencionalidade de compromisso com as mudanças so-
ciais, com a ampliação da democracia e cidadania, e com a defesa dos 
direitos humanos e sociais, respondendo aos interesses da classe tra-
balhadora de nosso país. Essa intencionalidade deve estar presente em 
todas as instâncias do planejamento e gestão das políticas públicas, es-
paços estes que vêm sendo ocupados pelos assistentes sociais, a exem-
plo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Sistema Único 
de Saúde (SUS), com chamamento a atuar também na elaboração dos 
planos dessas políticas, visto que “temos hoje uma grande demanda 
municipal, estadual e federal em todo o país para o planejamento, ges-
tão e formulação de políticas públicas nos marcos jurídico-políticos da 
Constituição de 1988, que avançou na concepção de direitos sociais” 
(TEIXEIRA, 2009, p. 553). 

Nesse sentido, um dos grandes avanços no âmbito da atuação 
do assistente social está relacionado à sua inserção e à possibilidade 
de atuar junto à gestão de políticas públicas e de serviços, programas e 
projetos que dizem respeito à garantia dos direitos dos trabalhadores, 
conforme preconiza a Lei de regulamentação da profissão e o Código 
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de Ética Profissional do(a) Assistente Social. Por isso, é importante este 
profissional ocupar os espaços de gestão das políticas públicas, como o 
da Educação, do SUAS, do SUS, dentre outras, como forma de mate-
rializar o compromisso ético-político da profissão com a justiça social, 
com o aprofundamento da democracia, com a qualidade dos serviços 
prestados aos usuários, com a universalização das políticas públicas 
etc. Para tanto, é indubitável que o profissional deve se apropriar do 
instrumental técnico do planejamento numa perspectiva crítica (dife-
rente do viés tecnicista e autoritário do planejamento tecnocrático), 
para fomentar processos democráticos e participativos dos sujeitos so-
ciais no âmbito da formulação e gestão de políticas sociais.

Nesta ótica, Freitas (2015, p. 77) alerta que “o planejar numa 
direção crítica é espaço privilegiado de criação e a criatividade não é 
compatível com a anulação das relações contraditórias, antagônicas e 
plurais. A criatividade é avessa à concepção linear dos processos”. O 
que exige do assistente social uma postura política que crie canais de 
participação e emancipação dos usuários, compreendendo-os como 
sujeitos da história, a qual não é imutável, portanto, o planejamento 
deve abrir caminhos para a emergência de algo novo (planejar para 
mudar), coerente com o projeto societário defendido pelo projeto éti-
co-político profissional.
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O DESMONTE DO SISTEMA PROTETIVO 
BRASILEIRO: 

a assistência social em xeque
Tiago Martinelli

Berenice Rojas Couto

INTRODUÇÃO

O percurso histórico do desmonte do sistema protetivo brasi-
leiro, aqui definido, inicia-se em 2016 com o neogolpe1  de cunho au-
toritário, econômico, financeiro, neoliberal, empresarial, judicial, civil 
e parlamentar, que desencadeou o impeachment da presidenta Dilma 
Vana Rousseff.

Destaca-se que esse recorte de tempo está implicado diretamen-
te a um período de avanços da política de Assistência Social no Brasil, 
centrados nos 10 anos desde a implantação do SUAS (2005-2015). Ain-
da que se observem avanços nesse período, o alerta de que a implanta-
ção do sistema é “uma realidade em movimento” e de que o “[...] risco 
de ‘modernização conservadora’, na perspectiva de uma gestão eficien-
te, mas despolitizada da assistência social, sem colocar em questão o 
significado e a direção social das mudanças empreendidas” (COUTO; 
YAZBEK; SILVA; RAICHELIS, 2010, p. 196-197), representa uma das 
formas de moldar um avanço controlado. O processo de destituição 
da Assistência Social da seguridade social é uma ameaça, no entanto, à 
resistência e à persistência dos(as) trabalhadores(as), usuários(as) e en-
tidades, que mantêm a luta e a defesa do SUAS e da seguridade social.

O objetivo de marcar posição sobre o conceito de “sistema de 
proteção social” está vinculado à importância de realizarmos a análise 
e a crítica à Assistência Social enquanto mais uma política social públi-
ca, integrante da seguridade social. Nesse sentido, destaca-se a defesa 
de uma “seguridade social ampliada”2, que contemple o conjunto dos 
direitos sociais e não inviabilize uma política em detrimento de outra.

1  “[...] neogolpismo para diferenciar dos padrões anteriores, pois não contam com participação 
direta dos militares e seu processamento acontece por meio das instituições vigentes” (ARAUJO; 
PEREIRA, 2018, p. 125).
2 “A definição da seguridade social ampliada, na forma de sistema de proteções sociais integrais, 
supera os limites expressos na Carta Constitucional que, em seu artigo 6º, reafirma direitos sociais 
que ainda hoje são acessados apenas por uma pequena parcela da população, o que impõe o desa-
fio da universalidade, envolvendo a revisão do efeito limitado da contributividade da previdência 
social e do maior alcance da assistência social, bem como a implantação efetiva da universalidade 
integral da saúde” (SECRETARIA EXECUTIVA DO SEMINÁRIO NACIONAL DE SEGURIDADE 
SOCIAL, 2010, p. 78).
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Além de apresentar a perspectiva da defesa de uma proteção so-
cial que atenda às necessidades da população, extrapolando o recorte 
assistencial, propõe-se o debate sobre a desproteção social, uma vez 
que é possível afirmar que se encontra em movimento um processo de 
destituição de direitos.

O mundo moderno, pós-guerras, institui nos sistemas capitalis-
tas avançados um sistema protetivo, que buscava assegurar as condi-
ções de desenvolvimento do capital. Nesse contexto,

A proteção social é compreendida como um conjunto de ações, 
institucionalizadas ou não, que visam proteger a sociedade ou par-
te desta dos impactos de riscos naturais e/ou sociais que incidem 
sobre o indivíduo e a coletividade, os quais decorrem fundamen-
talmente das desigualdades sociais que acompanham os diferentes 
estágios da sociedade capitalista. [...] A proteção social se expressa 
como mediações da representação entre o Estado e a sociedade e 
se consolida como estratégia de atendimento das necessidades so-
ciais a partir do reconhecimento da classe trabalhadora como ator 
político fundamental para a produção e reprodução dessa socie-
dade. Sua conformação como sistema é parte das condições ob-
jetivas e da dinâmica contraditória da sociedade e da luta social 
contra-hegemônica por direitos associados à proteção social e sua 
legitimação pelo Estado. São conquistas sociais tecidas na busca 
pela igualdade social e pelo reconhecimento das condições que ori-
ginam as desigualdades na sociedade capitalista e dos conflitos que 
se estabelecem na relação capital-trabalho (COUTO; MENDES; 
WÜNSCH, 2011, p. 276-277).

O papel do Estado nessa configuração é de garantidor da prote-
ção social; e, no seu contraponto, dialeticamente estabelecidos, estão os 
mecanismos de desproteção.

A aplicação ao termo “desproteção” destaca o usual sentido de 
ações emergenciais historicamente atribuído e operado no campo 
da assistência social. A proteção exige que se desenvolvam ações 
preventivas. Por decorrência, desse entendimento é que a assistên-
cia social, no modelo brasileiro de proteção social não contributi-
va, passa a ter três funções, conforme explicita a PNAS-2004. Para 
além da proteção social, ela deve manter a vigilância social e a de-
fesa de direitos socioassistenciais. Uma política de proteção social 
contém o conjunto de direitos civilizatórios de uma sociedade e/
ou o elenco das manifestações e das decisões de solidariedade de 
uma sociedade para com todos os seus membros. É uma política 
estabelecida para preservação, segurança e respeito à dignidade de 
todos os cidadãos (SPOSATI, 2009, p. 21-22).
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Pode-se afirmar que as conquistas marcadas pela Assistência 
Social com a criação do SUAS demonstram avanços e processos de 
resistências que implicaram o empenho de lutas sociais travadas pela 
sociedade civil junto aos governos de esquerda daquele período. As in-
formações publicadas a partir da pesquisa nacional O Sistema Único de 
Assistência Social no Brasil: disputas e resistências em movimento de-
monstram, a partir dos(as) participantes, que os avanços ultrapassam a 
aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004, 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2005 e da NOB-
-RH/SUAS em 2006, mas incluem outras regulações que sustentam a 
ossatura institucional da área. Além disso,

[...] foram destacadas as inovações no campo normativo e insti-
tucional no Governo Federal, nos estados e com mais ênfase nos 
municípios, impulsionando a provisão de serviços e benefícios 
socioassistenciais, e novos direitos principalmente para os grupos 
sociais mais subalternizados da classe trabalhadora. Tais mudanças 
indiscutivelmente criaram nova arquitetura pública para a Políti-
ca Nacional de Assistência Social em distintos âmbitos – na ofer-
ta institucional, na organização e prestação de serviços, na gestão 
do trabalho, na produção de informações, no financiamento e no 
controle social –, com participação ativa de assistentes sociais e de 
múltiplos sujeitos e organizações que assumiram a luta pela sua 
efetivação como campo de afirmação de direitos não contributivos. 
A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), normativa infracons-
titucional datada de 1993, alterada em 2011 para a incorporação 
das novas diretrizes do SUAS no texto legal, foi responsável pela 
criação da sua nova matriz identitária, impulsionando o difícil 
trânsito, sempre inconcluso, que a tornou visível como política 
pública e direito dos que dela necessitarem (COUTO; YAZBEK; 
SILVA; RAICHELIS, 2019, p. 454).

Vale lembrar que, no período que antecedeu o golpe, não só no 
Brasil, como em diferentes países da América Latina, teve-se uma as-
censão de partidos de esquerda (ou de governos de coalização de cen-
tro-esquerda), como os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2010) e de Dilma Vana Rousseff (2011-2016), que foi destituída na 
metade do seu segundo mandato (PAIVA; TAVARES, 2020).

Associado ao neogolpe, no último dia de agosto de 2016, assu-
me o governo interino e ilegítimo, Michel Temer3. Em pouco mais de 
3 “[...] o neogolpismo instalou um governo ilegítimo que se apresentava como a salvação nacional. 
O governo de Michel Temer aplica um programa neoliberal na economia e conservador no social, 
totalmente diferente do programa eleito em 2014. Isso se traduz na abertura da exploração do pré-
-sal para multinacionais petrolíferas; na aprovação de uma emenda constitucional que estabelece 
um teto de investimentos por duas décadas que, na prática, significará o sucateamento da saúde 
e educação pública; na proposta de reforma previdenciária que dificulta trabalhadores e mulheres 
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um mês, tem-se um dos marcos que passam a compor o processo de 
desmonte do SUAS quando do discurso do lançamento do programa 
“Criança Feliz”, onde a exposição da então “primeira-dama”, consi-
derada “embaixatriz”, destaca que seu “trabalho será voluntário”, ini-
cia dizendo que: “Quem ajuda os outros muda histórias de vida. Por 
isso, fico feliz por colaborar com causas sociais do nosso país”. Não 
bastasse, após a fala de menos de quatro minutos de Marcela Temer, 
o presidente manifesta que: “Devo dizer que a presença da Marcela 
como embaixadora [assim rotulada por Osmar Terra] visa exatamen-
te incentivar as senhoras mulheres do país, autoridades. Seguramente 
Marcela um dia vai convidar as senhoras primeiras-damas e as senho-
ras prefeitas municipais para estarem todas aqui em Brasília. Para que 
não fique apenas como um programa da União, mas que seja de toda a 
Federação, portanto, da União e igualmente dos Estados brasileiros”. E 
assim pode-se perceber, quando a Política Social Pública de Assistência 
Social passa a ser vista, sob a lógica da ajuda, de processos centralizado-
res, voluntaristas e primeiro-damistas (AMORIM, 2016).

O desmonte dos direitos sociais ocorre de forma direta e indire-
ta, como quando, em dezembro de 2016, é aprovada a Emenda Cons-
titucional n. 95 (EC 95), que institui o Novo Regime Fiscal no âmbito 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e que vigorará 
por vinte exercícios financeiros, ou seja, 20 anos de cortes junto às di-
ferentes políticas sociais públicas, com impacto direto na saúde e edu-
cação. Agregam-se ao contexto a Reforma Trabalhista e a devastação 
dos direitos da classe trabalhadora, associados aos processos de tercei-
rização e privatização das políticas sociais públicas.

A análise sobre o novo regime fiscal aponta somente para impli-
cações desconstrutivas4 na política de Assistência Social no Brasil. Na 
Assistência Social, considera-se que, “[...] para fazer frente à oferta de 
serviços e benefícios que correspondem à política atual, em 20 anos a 
política de assistência social contaria com menos da metade dos recur-
sos que seriam necessários para garantir a manutenção das ofertas nos 

mais pobres de se aposentarem, aumentando o tempo mínimo de contribuição; na reforma traba-
lhista que possibilita a terceirização irrestrita e precariza condições de trabalho; na proposta Escola 
Sem Partido que censura e limita o exercício dos educadores e na aceleração de projetos que margi-
nalizam a população LGBT, negra e feminina” (ARAUJO; PEREIRA, 2018, p. 133).
4 “[...] poderá comprometer os avanços realizados em relação ao combate à pobreza e à desigualda-
de, e à promoção da cidadania inclusiva. As ações assistenciais, notadamente o Benefício de Pres-
tação Continuada, o Programa Bolsa Família e o Sistema Único de Assistência Social colocaram o 
Brasil em patamar civilizatório mais elevado, ao afiançar direitos e proteção ao público em situação 
de vulnerabilidade, seja pela situação de pobreza, seja devido à violação de direitos” (PAIVA et al., 
2016, p. 04).
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padrões atuais” (PAIVA et. al., 2016, p. 04).
O conservadorismo político dos atuais governos reforça ainda 

mais a necessidade de desmonte da lógica constitucional das políticas 
sociais públicas. O período recente do governo Bolsonaro passa a ins-
tituir afrontes aos princípios constitucionais de liberdade, participação 
democrática, descentralização político-administrativa. Esta lógica de 
desmonte vem sendo orquestrada e toma forma com a pandemia. Por 
outro lado, tem-se as manifestações de lutas e de resistências.

Neste sentido, estrutura-se o texto demarcando a importância 
do sistema de proteção social diante do seu contraditório. Da criação 
do SUAS como conquista e do seu desmonte a partir do governo fe-
deral nos anos 2019-2020, com impacto no crescimento da pobreza e 
da desigualdade social. São debatidas as modificações emanadas deste 
governo em plena pandemia da Covid-19.

Essa realidade nos aponta para os ensinamentos de Gramsci ao 
analisar o papel do Estado na sociedade capitalista. Ao considerar que 
o “Estado é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as 
quais a classe dirigente não só justifica e mantém seu domínio, mas 
consegue obter o consenso ativo dos governados” (GRAMSCI, 2000, p. 
331). Neste texto, ao recuperarmos Gramsci e seu debate sobre Estado 
e as funções de coerção e consenso, buscamos desocultar o movimento 
em marcha, onde os governos analisados, ao determinar cortes orça-
mentários, lançar novos programas e difundir uma ideologia pautada 
em valores ultraliberais e reacionários, buscam o apoio e a adesão dos 
trabalhadores a esses movimentos, colocando em risco os direitos so-
ciais duramente conquistados a partir da década de 1980.

EXPLICITANDO OS MECANISMOS DE DESMONTE PRE-
SENTES DE 2016-2020 

A EC 95 teve um forte impacto na perspectiva de projetar a ne-
cessária ampliação dos serviços no campo das políticas sociais; assim 
que após 2015 anuncia-se uma guinada na forma de conceber as políti-
cas públicas e o papel do Estado na prestação desse atendimento. Além 
de prever um forte recuo no financiamento, o Estado brasileiro aponta 
para um retrocesso na forma de propor a organização da prestação de 
atendimento às demandas da população; ganha destaque o trabalho 
voluntário; esse e a meritocracia invadem o discurso oficial. Críticas 
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a políticas universais e a pauta da focalização e do estabelecimento de 
critérios excludentes para garantir o acesso são recorrentes nas propos-
tas do governo.

Na política de Assistência Social o impacto é bastante forte. Re-
tomam-se os “velhos” pré-conceitos, vinculados ao assistencialismo, 
patrimonialismo e clientelismo. A lógica de programas desvinculados 
do sistema, que era característica da velha política social brasileira, 
emerge com toda a força. O Programa Criança Feliz é emblemático 
para compreendermos essa lógica.

O governo Temer (2016-2018), pautado no documento “Uma 
ponte para o futuro”, lançado pelo PMDB em 29 de outubro de 20155, 
deixa de herança ao governo Bolsonaro uma tentativa de criar e imple-
mentar arquitetura não republicana para os sistemas de proteção so-
cial, anunciando elementos de desproteção a partir do Estado. A crise 
fiscal é apontada como consequência de aportes no campo das políticas 
sociais e das conquistas da Constituição de 1988. O discurso oficial é 
que o Estado se tornou ingovernável, está falido e para isso é necessário 
estabelecer um receituário de desproteção social, dificultando o acesso 
a atendimentos das necessidades sociais da população; em contrapar-
tida, é defendido um ajuste que privilegie a economia e os interesses 
da elite empresarial do país. Importantes instrumentos dessa nova ar-
quitetura são a Lei 13.467/2017 (durante o governo Temer), que altera 
dispositivos da CLT e flexibiliza regras trabalhistas, e a EC 103/2019 (já 
no governo Bolsonaro), que altera o sistema de previdência social, res-
tringindo o acesso aos benefícios, instituindo idade mínima e amplian-
do o tempo de contribuição. Essas duas alterações do arcabouço legal 
criaram um campo profícuo de desproteção, o que resultou em um 
expressivo número de demandas para a política de Assistência Social.

Ao assumir o poder em 2019, Jair Bolsonaro encontra já pavi-
mentado o campo para o desmonte das políticas sociais públicas. No 
campo da Assistência Social há uma primeira inflexão na redefini-
ção do Ministério que assume a Assistência Social em conjunto com 
o Esporte e a Cultura, passando a ser denominado de Ministério da 
Cidadania. Os movimentos do governo são na direção de não reco-
nhecimento da arquitetura institucional e do desmonte silencioso. Em 

5 O documento “Uma ponte para o futuro” foi produzido pela Fundação Ulysses Guimarães (FUG) 
e divulgado em outubro de 2015 durante o congresso da FUG. Foi amplamente divulgado pela 
mídia nacional. A FUG, instituição privada sem fins lucrativos, sediada em Brasília, foi instituída 
pelo PMDB com a finalidade de ser sua ferramenta para pesquisas. Para maiores informações, ver: 
<https://www.fundacaoulysses.org.br/a-fundacao/>.
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2019 o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS aprovou o or-
çamento para 2020 no valor de R$ 2,7 bilhões, prevendo a manutenção 
dos serviços e benefícios da política. Esse orçamento foi reduzido a R$ 
1,3 bilhão na Lei Orçamentária, o que gerou uma série de protestos nas 
diversas instâncias federadas do Brasil. Essa forma efetiva de atuar no 
desmonte tem sido uma das características desse governo, que também 
tem acrescido a isso a denúncia de fraudes na concessão de benefícios, 
o que levou a uma grande revisão do Programa Bolsa Família em 2019, 
sendo cancelado 1,3 milhão de beneficiários, com uma economia de R$ 
1,4 bilhão, segundo o Ministro Osmar Terra.

A lógica do enxugamento dos recursos orçamentários é de que 
o desmonte vem sendo feito sem que a proposta de desmonte formal 
das estruturas de políticas sociais como o SUAS seja apontado como 
proposta governamental. Os serviços vão deixando de existir, sendo 
desmontados, terceirizados e até mesmo fechados, desconsiderando a 
construção histórica no conjunto do sistema de proteção social, sem 
que o debate sobre a necessidade de sua existência seja feito. 

Merece destaque a inexistência de diálogo com as instâncias 
representativas que compõem o sistema, bem como a falta de espaço 
democrático que viabilize a participação de qualquer cidadão na ava-
liação do governo e de suas políticas. A indução do governo federal é 
para a negação desses espaços, bem como das conquistas já realizadas 
pela população. O campo dos direitos humanos e das conquistas das 
minorias são questionados, e há um grande estímulo para sua negação. 
O respeito às diferenças de qualquer ordem é apontado como entrave 
a ser dizimado.

A pandemia da Covid-19 trouxe além de uma grande crise sa-
nitária um clamor por proteção social à imensa parcela da população 
brasileira que estava totalmente desprotegida. A criação do Auxílio 
Emergencial por pressão legislativa na sua operação mostrou mais 
uma vez o desconhecimento da estrutura do SUAS e de sua possibili-
dade de, a partir da classificação de benefício eventual, conforme a Lei 
12.436/2011, que atualiza a LOAS, ter esse benefício disponível e pro-
cessado no âmbito da política de Assistência Social e de sua estrutura 
de serviços, capilarizada em todo o país.

Os dados revelam que 68,1 milhões de pessoas receberam o au-
xílio emergencial no período da pandemia. Desses, 14,4 milhões já es-
tavam inscritas no CadÚnico e recebiam o benefício do Bolsa Família 
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e 10,4 milhões estavam inscritas no CadÚnico, mas não no PBF (MI-
NISTÉRIO DA CIDADANIA/SAGI/RI, 2021).

O acesso aos recursos sofreu inúmeros obstáculos por essa po-
pulação, mas a criação de um sistema informatizado, individualizante, 
foi apresentado como um instrumento de evitar a fraude. Trata-se de 
disseminar a cultura do individualismo e da provisão, na qual a res-
ponsabilidade recai sobre o indivíduo. Não sem aludir a necessidade de 
contrapartida de quem recebe, e a anotação de que esses benefícios de-
vem ser esporádicos e não compor o corolário dos direitos reclamáveis.

Também a Lei n. 14.018/2020, que instituiu recursos financeiros 
para Instituições de Longa Permanência que atendem idosos no perío-
do da pandemia, desvinculou esse recurso do Ministério da Cidadania 
e o vinculou ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. 
O serviço está previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioas-
sistenciais (Resolução CNAS nº11/2009) e compõe a rede do Sistema 
Único de Assistência Social, estando por isso submetido às regras de 
financiamento da política e de prestação de serviços.

Essa lógica de desvincular as Instituições do Sistema retoma a 
forma tradicional de subvenção das políticas sociais do estado brasilei-
ro, anteriores às constituições dos sistemas de política social públicos 
no Brasil. A rede que se estrutura a partir de uma condução única prevê 
tratar os recursos a partir da necessidade e do custo do atendimento. 
Essa iniciativa tem como pressuposto criar uma rede paralela vincula-
da a uma estrutura do governo, no caso um Ministério, e dar vazão à 
ótica da refilantropização, tratando casuisticamente a relação do Esta-
do com Entidades Assistenciais Privadas.

Esses movimentos são a materialização de um movimento cla-
ro e intencional de desmonte do SUAS, com implicações diretas no 
direito social6 da população brasileira de ver suas necessidades sociais 
providas.

O DESMONTE EM TEMPOS DE PANDEMIA: A DESPROTE-
ÇÃO EVIDENCIADA

Os dados disponíveis em relação às condições do povo brasi-
leiro e o agravamento de índices como pobreza e desemprego que se 
avolumam são o retrato da situação que o Brasil enfrenta na atualidade.

Em 2019, o IBGE estimava que 52 milhões de brasileiros viviam 

6 “O direito social é um produto histórico, construído pelas lutas da classe trabalhadora, no conjun-
to das relações de institucionalidade da sociedade de mercado, para incorporar o atendimento de 
suas necessidades sociais à vida cotidiana” (COUTO, 2004, p. 183).
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na pobreza, dos quais 13 milhões eram declarados na condição de ex-
trema pobreza. Pesquisa da  Fundação Getúlio Vargas (FGV)  indica 
que, durante a pandemia da Covid-19, a população que vive abaixo da 
linha da pobreza no Brasil triplicou. O número, que era de 9,5 milhões 
de pessoas em agosto de 2020, passou para mais de 27 milhões em fe-
vereiro de 2021 (BORGES, 2021).

Os índices de desemprego apontados pela Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) apontam 
para 11,9% de desempregados em 2019. O número de pessoas desem-
pregadas no Brasil foi estimado em 14,3 milhões no trimestre encerra-
do em janeiro de 2021, o maior contingente desde 2012, início da série 
histórica da PNAD Contínua, representando uma taxa de desocupação 
de 14,2% (IBGE, 2021).

Em uma projeção feita pelos institutos de pesquisa, em 2020, 
15 milhões de pessoas devem passar fome no Brasil (segundo a Actio-
nAid, instituição que há 20 anos estuda a fome e a pobreza no Brasil).

No final de 2019, o Relatório da Organização das Nações Unidas 
(ONU) (PNUD, 2019) demonstra, através do Índice de Desenvolvi-
mento Humano Ajustado à Desigualdade7, que parte do rendimento 
detida por 1% da população mais rica no Brasil concentra 28,3% da 
renda do país. No caso dos 10% mais ricos, a participação na renda do 
país sobe para 41,9% no total. Isso demonstra que 90% da população 
atingem menos de 60% da renda total.

Os dados são eloquentes no caminho de mostrar a necessidade 
de um sistema estruturado de atendimento às necessidades sociais da 
população frente ao imenso desafio colocado pela Pandemia da Co-
vid-19. Uma pandemia de proporções planetárias e que tem escancara-
do a lógica do capitalismo predatório, na qual os mais fortes acumulam 
e os trabalhadores padecem.

Nunca foi tão evidente a desigualdade social. O mantra de que 
a pandemia atingiu a todos de forma igualitária não se mantém em 
pé, nem na mais rasa análise. Um estudo feito pela PUC do Rio mos-
tra que negros e pardos sem escolaridade tiveram uma taxa de 80,35% 
de mortes, enquanto 19,65% foram brancos de nível superior (NOIS, 
2020). As crianças pobres continuam, após quase dois anos, sem acesso 
à internet e, portanto, sem possibilidades de acompanhar as tarefas es-

7 “Uma das formas de registrar as desigualdades no seio dos países em áreas fundamentais do desen-
volvimento humano é o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD), 
que ajusta o valor do IDH à desigualdade em cada país, em cada um dos seus componentes (saúde, 
educação e rendimento)” (PNUD, 2019, p. 35).
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colares em casa. O home office só é possível para uma parcela pequena 
de trabalhadores, a maioria se espreme no transporte público e realiza 
inúmeros trabalhos informais e sem a possibilidade da prevenção ne-
cessária.

A luta pelo enfrentamento das mazelas sociais tem sido apre-
sentada com um cardápio individualista e meritocrático. Os valores 
conservadores e reacionários ditam as regras. O movimento é por criar 
uma cultura de desprestígio ao trabalho estatal, público e estimular a 
filantropia como resposta às necessidades da população.

O debate conceitual sobre o modo de enfrentar a pandemia tem 
sido o detonador do ocultamento do desmonte das políticas públicas 
sociais. No movimento de ocultação das reais condições de vida e na 
defesa da inexistência de recursos, o governo brasileiro vem negando 
o atendimento das demandas da população. Os serviços assistenciais 
têm sido sucateados, os trabalhadores sociais têm enfrentado a falta 
de condições de trabalho, criando um círculo vicioso, que culpabiliza 
os trabalhadores e os usuários das políticas sociais pela ineficiência do 
atendimento.

Importa destacar que, em meio a uma pandemia e um governo 
negacionista, as resistências e lutas em defesa da Assistência Social es-
tão evidenciadas, construídas coletivamente. Pode-se verificar nas di-
ferentes manifestações das frentes em defesa do SUAS e da seguridade 
social, bem como nos fóruns de trabalhadores(as) e de usuários(as) do 
SUAS, a luta por condições de proteção adequada frente à pandemia. 
Vale lembrar que esses coletivos vêm documentando8 e reivindicando, 
desde o início da pandemia no Brasil, as condições para o enfrenta-
mento da pandemia e proteção da população no campo específico da 
política de assistência social.

Há, no entanto, um caldo ideológico sendo entranhado no ima-
ginário da população, que contribui para o desmonte dos sistemas pro-
tetivos. Característica que compõe o ideário do neoliberalismo, no qual 
a responsabilidade pela pobreza, pelo desemprego é daquele que vive 
a situação.

8 Dentre outros documentos produzidos, ilustra-se com as seguintes referências: Enfrentamento Ao Novo 
Coronavírus, Assistência Social e A Proteção à População Mais Vulnerável; Informe 1 -  Frente Nacional 
em defesa do Sistema Único de Assistência Social - SUAS desastre epidemiológico e Proteção Social nos 
municípios; Informe 2 - que trata sobre o Apoio necessário às/os Trabalhadoras/es do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS no contexto de Pandemia de Covid-19; Informe 3 – Sobre os benefícios eventuais 
do SUAS em tempo de Pandemia; Informe 4  - Sobre a vigilância socioassistencial em tempos de calamidade 
de emergência: estratégias para proteção social. Disponível em: <https://www.frentenacionalsuas.org/
documentos>.
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Nesse emaranhado de disputas ideológicas se coloca a necessi-
dade de manter viva a luta por uma Seguridade Social ampla, na qual 
a política de Assistência Social seja garantidora da proteção que lhe 
compete e que essa proteção possa ser complementada pelas demais 
políticas sociais públicas.

O conceito de direito de cidadania inaugurado a partir da Cons-
tituição de 1988 é desprezado, e no seu lugar o sujeito consumidor 
ganha relevância. Mas como ser relevante em um período que nem o 
consumo básico alimentar está sendo garantido?

Os elementos analisados encontram ecos nas análises de que está 
em curso a configuração de um sistema de desproteção social. Urge 
uma luta por uma proteção universal, integral, que, sustentada pelo 
fundo público, seja capaz de responder às demandas dos trabalhadores.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Ao propor o debate sobre o desmonte do sistema protetivo bra-
sileiro, com ênfase na política de Assistência Social, procurou-se reve-
lar um movimento que vem sendo alicerçado desde 2016, no governo 
ilegítimo de Michel Temer, e culmina nas determinações emanadas do 
governo Bolsonaro, sob o agravamento das condições de vida da popu-
lação brasileira em virtude da pandemia da Covid-19.

A lógica da assistencialização, do clientelismo e do individua-
lismo sempre foram grandes desafios em uma sociedade de raiz escra-
vocrata e latifundiária como a brasileira. A disputa sobre o conceito de 
público de direito socioassistencial sempre esteve na pauta do debate 
na sociedade brasileira. O primeiro-damismo, o trabalho voluntário, a 
filantropia têm sido reapresentados no campo da política social públi-
ca, exigindo de seus defensores uma vigilância permanente.

Esse embate entrou em campo novamente com a força estatal 
articulando para o desmonte de todos os sistemas construídos sob a 
égide do direito de ter garantida a proteção. A partir de 2016 é o estado 
brasileiro que tem construído pontes para desabarem as conquistas, 
inclusive constitucionais. Assim as emendas à Constituição, as leis or-
dinárias têm tido o papel de retirar direitos duramente conquistados. 
Reforma-se através de uma contrarreforma buscando dificultar cada 
vez mais o acesso a serviços e benefícios. Introduz-se a desconfiança 
de que recurso estatal é propenso à fraude. Há um retorno a velhos 
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conceitos que se infiltram no imaginário social, em que recrudescem 
a violência e os preconceitos. O patamar civilizatório alcançado nos 
últimos séculos é demonizado e combatido, na busca de transformar o 
trabalhador em seu próprio algoz.

Em virtude disso, cada vez é mais necessária a luta pela manu-
tenção de um sistema protetivo, que distribua a riqueza socialmente 
produzida. Sendo assim, o que se defende aqui é a perspectiva de am-
pliação da seguridade social a partir do conjunto dos direitos sociais. O 
trabalhador necessita de proteção, de uma proteção social que o equipe 
para enfrentar as dificuldades do cotidiano, impostas pelo caráter pre-
datório do capitalismo contemporâneo.

E no conjunto das políticas sociais públicas, a Política de Assis-
tência Social tem espaço muito importante e que constrói um conjunto 
de diretrizes junto a esse sistema protetivo, buscando garantir os direi-
tos socioassistenciais9. Isso só será possível com o estímulo à produção 
de espaços democráticos que incentivem a luta por uma outra confor-
mação social.

Defendem-se a participação, a descentralização, a transparência 
e as diferentes formas de controle social que pautem a possibilidade de 
crítica e questionamento aos processos de gestão e execução das políti-
cas. Necessária a defesa das ações participativas e coletivas contrapon-
do aquelas autoritárias e individualistas, que desrespeitam as instâncias 
institucionais e aos processos históricos estabelecidos nos diferentes 
espaços da política de Assistência Social.

A correlação de forças é desfavorável, mas sempre foi nessas con-
dições que a classe trabalhadora conseguiu escrever algumas conquistas 
em que pese o capitalismo. Certamente não é no campo das políticas 
sociais que será desenhada uma nova sociedade, mas, na ausência delas, 
no caminho da desproteção, é impossível pensar na participação da po-
pulação nas definições sobre o destino do país. A fome, o desemprego, a 
falta de educação, de lazer, de trabalho digno, de moradia, entre outras 
são o alimento necessário para governos autoritários e autocráticos.

A luta pela seguridade social se inscreve nessa possibilidade, 
como Gramsci nos ensina, de fazer a grande política, quando é possível 
9 Em dezembro de 2005, na V Conferência Nacional de Assistência Social, foram aprovados os 10 
direitos socioassistenciais: 1. Todos os direitos de proteção social de assistência social consagrados 
em lei para todos. 2. Direito de equidade rural-urbana na proteção social não contributiva. 3. Direi-
to de equidade social e de manifestação pública. 4. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso 
à rede socioassistencial. 5. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade. 6. Direito 
em ter garantia à convivência familiar, comunitária e social. 7. Direito à Proteção Social por meio 
da intersetorialidade das políticas públicas. 8. Direito à renda. 9. Direito ao cofinanciamento da pro-
teção social não contributiva. 10. Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais.
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um movimento ético-político de elevação de consciência de classe, sus-
tentada pelos interesses da classe trabalhadora e na possibilidade de es-
cancarar as desigualdades e constranger as elites. No Brasil, esse debate 
é transparente quando o programa Bolsa Família, um auxílio residual e 
com contrapartida exigida, é criticado por ser um custo enorme para o 
poder público e quando, para criar o novo auxílio emergencial com va-
lores muito baixos, há um hiato de tempo de cinco meses, na fase mais 
aguda da pandemia, deixando uma parcela importante da população 
brasileira desprotegida. Um movimento que pode estar relacionado ao 
alerta de Boaventura de Souza Santos (2021) de que governos genoci-
das encontram na pandemia uma chance de eliminar grupos sociais 
“indesejáveis”.

Assim, a coerção, força repressora do Estado, em conjunto com 
o consenso, tem disputado a mente e o coração da classe trabalhadora. 
O estado burguês ultraliberal e reacionário usa de todos os mecanis-
mos para que os trabalhadores sejam o porta-voz da destruição de seus 
direitos.

Para concluir, é preciso anotar que esses movimentos de des-
proteção têm sido denunciados, e há um movimento na sociedade bra-
sileira para que malefícios não sejam cobertos pela impunidade. Como 
nos ensina Gramsci, é necessário criar condições de luta, dar direção 
política, ocupar os espaços da política para conquistar a hegemonia e 
colocar em um patamar de disputa o projeto societário atual.
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A SAÚDE DO TRABALHADOR NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA DA Covid-19: 

Notas para o debate

Hamida Assunção Pinheiro
Vera Lúcia Batista Gomes

Andréa Fão Carloto

INTRODUÇÃO
 
A Covid-19 invadiu o mundo sem pedir licença. Os primei-

ros registros da doença foram revelados pelo aumento progressivo de 
pneumonia de origem desconhecida, no final de 2019, na China, na 
cidade de Wuhan. Muito rapidamente, a doença se espalhou por uma 
quantidade numerosa de países, levando a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a reconhecer, em 11 de março de 2020, a situação de pan-
demia. A Covid-19, doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, ocasionou, 
não apenas, uma avalanche de pessoas adoecidas que demandavam 
atendimento hospitalar, mas, também uma enxurrada de problemas 
sociais, econômicos, políticos e ambientais, numa espécie de efeito do-
minó.

Até o presente momento, março de 2021, a Covid-19 se apre-
senta, ainda como uma doença que não possui um protocolo de tra-
tamento definido e recomendado cientificamente. Desta forma, o que 
existem são medidas básicas para a sua prevenção, tais como: o uso de 
máscaras faciais, a higiene das mãos, o distanciamento social e a vaci-
nação que, no Brasil, teve início em 17 de janeiro de 2021 e segue em 
ritmo lento. 

O crescimento da doença é uma situação inédita que envolve 
polêmicas, dissensos e escancara uma crise sanitária sem precedentes 
no século XXI. O cenário brasileiro, segundo Silva, Jardim e Santos 
(2020), é marcado sobretudo pelo número de óbitos, que até 10 de 
março de 2021 chegou a 270.656 mortes confirmadas por Covid-19, de 
um total de 11.202.305 casos. 

O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi diagnosticado em 26 
de fevereiro de 2020, todavia o Ministério da Saúde já havia emitido, 
no dia 3 de fevereiro de 2020, o 1º. Boletim Epidemiológico, no qual 
constava a ativação do Centro de Operações de Emergências em Saúde 
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Pública para o novo Coronavírus no dia 22 de janeiro de 2020. Este 
Centro foi instaurado com o objetivo de monitorar a situação de avan-
ço da doença no mundo e especialmente no Brasil (BRASIL, 2020). 

O alarme estava soando em alto e bom tom anunciando que o 
perigo estava chegando, contudo, as medidas de prevenção foram ado-
tadas de forma muito tímida e a doença em pouco tempo se alastrou 
por todo o país. 

Diante do cenário de caos, acreditamos que o enfrentamento da 
pandemia provocada pela Covid-19 requer ações rigorosas vinculadas 
à Saúde Pública, com foco, inicialmente em grupos prioritários como, 
por exemplo, os profissionais de saúde, uma vez que esses podem ser 
exponenciais para a disseminação do vírus. Foi a partir dessas conside-
rações que surgiu o interesse pela elaboração deste capítulo, o qual tem 
como propósito problematizar como vem sendo tratada a saúde do 
trabalhador no cenário de crise sanitária, econômica, política e social 
causada pela Covid-19, particularmente, no que se refere aos trabalha-
dores assistentes sociais no Brasil. 

O capítulo está estruturado em três itens, além da introdução e 
da conclusão. Inicialmente são abordados alguns aspectos da legislação 
brasileira que alicerçam a atenção à saúde do trabalhador. Em seguida, 
a ênfase é dada ao adoecimento do trabalhador da saúde em tempos de 
pandemia da Covid-19, destacando o adoecimento e sua relação com 
as mudanças drásticas na dinâmica de trabalho nas unidades de saúde 
em todo o país. No último item são debatidas as formas de resistência 
e de articulação estabelecidas pela categoria profissional do Serviço So-
cial no contexto da pandemia. 

SAÚDE DO TRABALHADOR E Covid-19: ASPECTOS LEGAIS 
EM BREVES CONSIDERAÇÕES 

O atual cenário é de grave crise sanitária, política, econômica e 
social, então, se torna imperioso tecer reflexões sobre a saúde do traba-
lhador. O campo da Saúde do Trabalhador, ainda é recente no Brasil. 
Foi no período de redemocratização do Estado brasileiro que o mesmo 
ganhou força, inserindo-se nos debates da saúde coletiva fomentados 
pelo Movimento da Reforma Sanitária, o qual vinha ganhando força, 
desde a década de 1970, na defesa da construção de um sistema de saú-
de único e universal de saúde, pautado em princípios democráticos. 
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Esse processo culminou com a incorporação da saúde do trabalhador, 
na Constituição Federal de 1988.

Pouco mais tarde, em 1990, a saúde do trabalhador foi incluída 
como campo de atuação da saúde pública, com a criação da Lei 8.080/90 
que regulamentou as ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos 
no Brasil. Essa lei estabeleceu a conceituação da saúde do trabalhador 
e as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo, 
assim, um conjunto de ações de saúde pública, no âmbito da saúde do 
trabalhador. 

As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas pelo intenso deba-
te acerca da regulamentação e normatização da saúde do trabalhador. 
Em agosto de 2012 foi instituída a Portaria nº 1.823, referente à Políti-
ca Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST), que 
buscou definir princípios, diretrizes e estratégias a serem desenvolvi-
dos pelas três esferas de gestão do SUS (MENDES et al., 2016). 

Neste contexto, a Saúde do Trabalhador voltou-se para explicar 
o adoecimento dos trabalhadores “[...] através do estudo dos processos 
de trabalho, de forma articulada com o conjunto de valores, crenças 
e ideias, as representações sociais, e a possibilidade de consumo de 
bens e serviços” (MENDES; DIAS, 1991, p. 347). Nessa concepção, o 
trabalho é entendido como organizador da vida social. Então, abre-se 
espaço para a contradição, já que, no modo de produção capitalista, o 
trabalho é ao mesmo tempo espaço de submissão do trabalhador ao 
capital e espaço de resistência. A contradição está posta, visto que o 
adoecimento relacionado ao trabalho é uma das expressões da ques-
tão social que manifesta desigualdade e resistência, simultaneamente. 
Desigualdade pelo fato de não ser possível ao trabalhador desenvol-
ver uma atividade emancipada em decorrência da apropriação privada 
dos meios e instrumentos de trabalho e dos processos de alienação aos 
quais é submetido. E resistência frente a uma vida sem sentido no tra-
balho, que se manifesta como desgaste de energia e como adoecimento 
do trabalhador. Dessa forma, 

 
O objeto da saúde do trabalhador pode ser definido como o pro-
cesso saúde e doença dos grupos humanos, em sua relação com o 
trabalho. Representa um esforço de compreensão deste processo 
- como e porque ocorre - e do desenvolvimento de alternativas de 
intervenção que levem à transformação em direção à apropriação 
pelos trabalhadores, da dimensão humana do trabalho, numa pers-
pectiva teleológica (MENDES; DIAS, 1991, p. 347).

 



- 216 -

Assim, ultrapassando os limites das práticas curativas e da in-
tervenção ambiental, direcionando-se aos processos de adoecimento e 
a sua relação com a organização do trabalho. Nessa lógica, a Saúde do 
Trabalhador:

 
[...] implica, então, em abordagem processual ampla, envolvendo 
desde o diagnóstico, o tratamento e simultaneamente, a implanta-
ção das modificações nas máquinas, equipamentos e nos ambientes 
de trabalho, até o desenvolvimento de outras ações no âmbito da 
organização desses ambientes, do processo produtivo e da educa-
ção, entre outros. Essas ações devem ser redirecionadas para que 
sejam alcançadas as múltiplas mudanças que ocorrem nos proces-
sos de trabalho. São realizadas através de uma abordagem transdis-
ciplinar e intersetorial e, ainda, com imprescindível participação 
dos trabalhadores. (MENDES, 2003, p. 65).

 
Sob esta ótica, hoje, pode-se afirmar que a construção do con-

ceito de saúde do trabalhador refletiu na sua inserção no conjunto das 
políticas públicas e intersetoriais (MENDES; WÜNSCH, 2011). No 
tocante às políticas públicas sociais, cabe ressaltar que a realidade bra-
sileira, a partir do governo do presidente Michel Temer (2016 a 2018) 
e de Jair Bolsonaro (iniciado em 2019 até o presente momento) está 
completamente adversa à perspectiva de garantia de direitos, uma vez 
que vem sendo marcada pelo avanço do capital flexível, pela precariza-
ção das relações de trabalho, pela reestruturação produtiva, com efei-
tos deletérios no aumento do desemprego e no desmonte dos direitos 
sociais e do trabalho. Assim, aponta-se a necessidade de reafirmar que: 

[...] a Saúde do Trabalhador deve ser pensada dentro de um sistema 
de proteção e regulamentação do trabalho e social, ou seja, ainda 
que os processos de trabalho devam ser compreendidos, fiscaliza-
dos e normatizados, é preciso pensar para além do ambiente labo-
ral. É preciso ratificar o compromisso com as políticas de proteção 
do trabalho (legislação trabalhista) e a efetividade da previdência 
social, saúde, educação, habitação e assistência social; sem tudo 
isso, é muito difícil falar em Saúde do Trabalhador – para não dizer 
que é inócuo (LOURENÇO, 2016, p. 30).

No contexto da pandemia da Covid-19, que tanto agravou as 
formas de precarização da proteção social, bem como das relações de 
trabalho, é possível destacar uma série de desafios no âmbito da Saúde 
do Trabalhador, como, por exemplo, o aumento do número de traba-
lhadores da saúde contaminados pelo Coronavírus. Esse acontecimen-
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to revela um interessante impasse entre a realização do trabalho e o 
processo de adoecimento na pandemia, uma vez que para a legislação 
brasileira, conforme Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, o acidente de 
trabalho é: 

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo 
anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desenca-
deada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade 
e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Tra-
balho e da Previdência Social;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desen-
cadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação 
mencionada no inciso I.
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região 
em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante 
de exposição ou contato direto determinado pela natureza do tra-
balho.
§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluí-
da na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das 
condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se 
relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la aci-
dente do trabalho.

Pelo exposto, cabe destacar as medidas adotadas pelo atual go-
verno, no âmbito da saúde do trabalhador, a partir do dia 20 de março 
de 2020, quando o Congresso Nacional decretou estado de calamidade 
pública, em função da pandemia da Covid-19. No dia 22 de março de 
2020, o Presidente da República Jair Bolsonaro adotou a Medida Pro-
visória nº 927, que dispõe sobre medidas trabalhistas para o enfren-
tamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. 
Essa Medida Provisória vigorou até 19/07/2020 e o texto previa que 
os casos de Covid-19 não seriam considerados ocupacionais, exceto, 
mediante comprovação do nexo causal, além disso, os auditores fiscais 
do trabalho deveriam atuar de maneira orientadora. Essas medidas de-
monstram o descaso do governo do Presidente Bolsonaro com a saúde 
e com a vida dos trabalhadores. Quando se trata do Coronavírus, sabe-
-se que há impossibilidade de comprovar o momento exato da conta-
minação, nesse sentido é, praticamente, impossível que o trabalhador 
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possa cumprir a exigência de comprovação da relação entre a contami-
nação e o trabalho. 

Diante disso, em 29 de março de 2020, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) suspendeu temporariamente, por decisão liminar, a eficá-
cia dos artigos da Medida Provisória que tratava o assunto. Essa me-
dida retirou do trabalhador o ônus em comprovar que a infecção por 
coronavírus foi ocupacional e manteve plena a competência fiscaliza-
tória dos auditores fiscais do trabalho. Em 01 de setembro de 2020 foi 
publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 2.309, atualizando 
a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho e incluindo a exposição 
a SARS-CoV-2 em atividades de trabalho como agente e/ou fator de 
risco e, consequentemente, a Covid-19, como doença relacionada ao 
trabalho. No entanto, no dia seguinte, essa atualização tornou-se sem 
efeito pela publicação da Portaria nº 2.345, de 2 de setembro de 2020. 
Por essa razão, a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo – o 
que é atribuição da Perícia Médica Federal – volta a ser necessária. 

Com a finalidade de esclarecer as regras aplicáveis à análise do 
nexo entre o trabalho e a Covid-19, em 11 de dezembro de 2020, o 
Ministério da Economia emitiu a Nota Técnica SEI nº 56376/2020/
ME, onde destaca: “[...] é importante esclarecer que a Covid-19, como 
doença comum, não se enquadra no conceito de doença profissional 
(art. 20, inciso I), mas pode ser caracterizada como doença do trabalho 
(art. 20, inciso II)” (BRASIL, 2020). Assim, a avaliação precisa conside-
rar as condições em que o trabalho é realizado. 

Mas afinal por que é tão importante o nexo causal? Na prática, 
o nexo causal define a natureza do benefício previdenciário a ser con-
cedido (acidentário ou não acidentário). E o não reconhecimento da 
Covid-19 como doença do trabalho restringe a amplitude da proteção 
do trabalhador. Além disso, constitui um entrave para a própria saúde 
do trabalhador, pois distancia a dimensão prática (cotidiano de traba-
lho) da conceitual (aparato legal), contribuindo para a invisibilidade 
do adoecimento relacionado ao trabalho, decorrente da naturalização 
e da individualização, o que dificulta, por sua vez, o reconhecimento 
das expressões da questão social, que nessa perspectiva é considerado 
como problema individual. Em contrapartida, sem o reconhecimento 
da Covid-19 como doença ocupacional, a construção de respostas, no 
âmbito da seguridade social e o acesso aos direitos do trabalho que 
contemplem o conjunto dos trabalhadores ficam comprometidos. En-
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frentar a dominação do capital e se voltar para a humanização continua 
sendo um grande desafio para a saúde do trabalhador.

PANDEMIA DA Covid-19 E ADOECIMENTO DOS TRABA-
LHADORES DA ÁREA DA SAÚDE 

A vida parou ou tomou um ritmo mais lento para uma parte 
significativa da população mundial com a advento da pandemia da Co-
vid-19, mas para os profissionais da área da saúde nada ficou parado! 
Ao contrário, a vida foi tomada por uma aceleração inédita cercada 
por riscos e desafios profundamente desconhecidos. Falar da saúde dos 
trabalhadores da saúde na pandemia da Covid-19 implica adentrar em 
um ambiente pouco conhecido, mas que, aos poucos, após um ano de 
enfrentamento do aumento progressivo dos índices de contaminação 
e internação, tem se mostrado causador de sofrimentos, adoecimentos 
e óbitos. Sabe-se que além do adoecimento causado pelo vírus SARS-
-CoV-2, que debilita o organismo, sobretudo, na parte respiratória, há 
ainda as doenças que afetam a saúde mental do trabalhador da saúde, 
principalmente, diante do caos vivenciado nas unidades de saúde em 
tempos de pandemia. 

É importante destacar que a área da saúde no Brasil é com-
preendida como espaço de intervenção interdisciplinar envolvendo 
diferentes profissionais, dentre os quais estão: assistentes sociais; biólo-
gos; biomédicos; profissionais de educação física; enfermeiros; farma-
cêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; médicos; médicos veteriná-
rios; nutricionistas; odontólogos; psicólogos e terapeutas ocupacionais 
(BRASIL, 1998). Além desses, encontram-se, ainda, os profissionais de 
nível médio, com formação técnica, como os técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 

Conforme dados do Boletim Epidemiológico no. 49 do Ministé-
rio da Saúde (2021), até o dia 8 de fevereiro de 2021, foram notificados 
90.356 casos de síndrome gripal com suspeita de covid-9 somente em 
profissionais de saúde via e-SUS. Desse universo de notificações, con-
siderando os casos desde o início da pandemia, há um total de 22.065 
(24,4%) de casos confirmados e dentre estes destacam-se as seguintes 
categorias profissionais como as mais afetadas: técnicos e auxiliares de 
enfermagem com 6.531 (29,6%); enfermeiros com 3.817 (17,3%); médi-
cos com 2.790 (12,6%); cirurgiões dentistas foram 1.046 (4,7%); e agentes 
comunitários de saúde foram um total de 1.003 (4,5%). (BRASIL, 2021).
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É possível observar pela comparação rápida entre percentuais 
de adoecimento das categorias supramencionadas que o grupo que 
mais se contaminou pela Covid-19 foi o dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem, muito provavelmente, porque são, também, os que têm 
mais contato direto com os pacientes. Os técnicos e auxiliares de enfer-
magem são responsáveis pela assistência aos pacientes internados dire-
tamente nos leitos, o que, por sua vez, facilita a contaminação, sobretu-
do, quando não há equipamentos de proteção individual e coletiva em 
quantidade e qualidade suficientes, bem como quando há ausência de 
informações para o uso correto dos referidos equipamentos.

De modo geral, em tempos não pandêmicos, os profissionais 
de saúde, pela própria característica dos ambientes de trabalho, estão 
muito expostos a doenças causadas por agentes contaminantes, sejam 
físicos, químicos ou biológicos (vírus, bactérias, protozoários, fungos 
etc.). Na pandemia da Covid-19, os trabalhadores da saúde são requisi-
tados para atuação direta nas unidades hospitalares num ritmo muito 
intensificado, onde nem sempre existem as condições ideais de traba-
lho. 

Para os profissionais da saúde, o chamamento é que se posicio-
nem na linha de frente. Assim, a opção de ficar em casa e manter o 
distanciamento social é muito restrita ou quase impossível para esses 
profissionais, a não ser para trabalhadores com doenças crônicas com 
grande risco de morte em caso de contaminação pela Covid-19. Dessa 
forma, a exposição ao vírus é uma constante, ou seja, é inerente ao co-
tidiano de trabalho desses profissionais, pois:

Os profissionais e os trabalhadores de saúde envolvidos direta e 
indiretamente no enfrentamento da pandemia estão expostos coti-
dianamente ao risco de adoecer pelo coronavírus, sendo que a he-
terogeneidade que caracteriza este contingente da força de trabalho 
determina formas diferentes de exposição, tanto ao risco de conta-
minação quanto aos fatores associados às condições de trabalho. 
Problemas como cansaço físico e estresse psicológico, insuficiência 
e/ou negligência com relação às medidas de proteção e cuidado à 
saúde desses profissionais, ademais, não afetam da mesma maneira 
as diversas categorias, sendo necessário atentar para as especifici-
dades de cada uma, de modo a evitar a redução da capacidade de 
trabalho e da qualidade da atenção prestada aos pacientes (TEI-
XEIRA et al., 2020, p. 3466).

É notável que os profissionais que atuam na área da saúde foram 
atingidos por uma mudança cotidiana abrupta em seus ambientes de 
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trabalho – a rotina foi modificada e, nela, além da exposição à alta car-
ga viral e da superlotação das unidades hospitalares, houve, também, a 
falta ou contingenciamento de equipamentos individuais de segurança, 
como, por exemplo, máscara, luva, avental, touca, protetor facial etc. 

O ambiente de trabalho se tornou, ainda mais, em potencial, um 
agente causador de adoecimento mental, pois, conforme Teixeira et al. 
(2020), tem feito explodir uma diversidade de doenças entre os pro-
fissionais na saúde tais como: estresse, ansiedade, depressão, insônia, 
entre outros sofrimentos. Estas doenças afetam todas as dimensões da 
vida desses trabalhadores, em particular, a saúde mental que, muitas 
vezes, origina afastamentos do trabalho por longos períodos. O medo 
do contágio, o medo da morte, a vivência de tantas perdas de colegas de 
trabalhos, amigos e/ou de familiares e várias situações limites ganham 
relevo nesse cenário de adoecimento do trabalhador da saúde. 

CRISE, SERVIÇO SOCIAL E FORMAS DE RESISTÊNCIA EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

 
O cenário da pandemia da Covid-19 vem alterando, significati-

vamente, a dinâmica da vida na sociedade. Esse é um contexto marca-
do pela sobreposição de crises que se combinam e se complementam, a 
saber: política, econômica, social, sanitária etc.

Nesse espaço permeado de contradições, é preciso considerar 
que o Serviço Social, enquanto profissão e área do conhecimento, tem 
suas origens na relação orgânica 

com a luta de classes, no âmbito das estratégias do controle do ca-
pital pelas classes dominantes, como demandas dessas classes que 
precisavam atender necessidades básicas das classes subalternas, 
trabalhadoras cuja organização política avançava desde a segun-
da metade do século XIX, acirrando a questão social. Essa relação, 
assim, não é imediata, mas mediada por um complexo de deter-
minações históricas que criaram e institucionalizaram a profissão, 
formando profissionais e criando mercado de trabalho (LOPES, 
ABREU E CARDOSO, 2017, p. 197).

Os profissionais de Serviço Social fazem parte do coletivo de 
trabalhadores assalariados, intelectuais improdutivos, e se encontram 
inseridos no processo de exploração, precarização e degradação do tra-
balho, que é intrínseco ao modo de produção capitalista. Dessa forma, 
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“[...] o fortalecimento e a defesa do Projeto Ético-Político do Serviço So-
cial impõem remarmos contra a corrente da superexploração da força de 
trabalho em geral” (FORTI e COELHO, 2015, p. 36). 

Segundo Antunes (2020), no Brasil, vivencia-se desde sempre 
formas intensas de exploração do trabalho e de precarização ilimitada, 
as consequências são ainda mais perversas do ponto de vista social na 
atualidade, pois,

antes da pandemia, mais de 40% da classe trabalhadora brasileira 
encontrava-se na informalidade ao final de 2019. No mesmo perío-
do, uma massa em constante expansão de mais de cinco milhões de 
trabalhadores/as experimentava as condições de uberização do tra-
balho, propiciadas por aplicativos e plataformas digitais, o que até 
recentemente era saudado como parte do “maravilhoso” mundo do 
trabalho digital, com suas “novas modalidades” de trabalho on-line 
que felicitava os novos “empreendedores”. Sem falar da enormida-
de do desemprego e da crescente massa subutilizada, terceirizada, 
intermitente e precarizada em praticamente todos os espaços de 
trabalho (p. 8).

Ora, se antes da pandemia já se vivia a intensidade da explora-
ção do trabalho por meio do trabalho informal, trabalho em aplicativos 
digitais, trabalho intermitente, empreendedorismo e elevado número 
de desempregados, com a pandemia passou-se a ter uma “simultanei-
dade e imbricação trágica entre sistema de metabolismo antissocial do 
capital, crise estrutural e explosão do coronavírus” (ANTUNES, 2020, 
p. 14). Com efeito, a pandemia  

escancara a tragédia anunciada, a vergonhosa desigualdade que 
estrutura a nossa sociedade, somada à medidas ultraliberais, à 
redução de direitos, mais a face neofascista do Estado, a ofensiva 
conservadora e a construção de uma subjetividade amoldada ao 
mercado, pois o capitalismo financeirizado necessita dessa socia-
bilidade que se expressa por uma moral igrejista e familista, tradu-
zida no individualismo competitivo exacerbado, preconceituoso, 
pressionado pelo consumo e que vive com um grau de incerteza e 
ansiedade sem precedentes (YAZBECK, 2020, p. 13-14).

Em face desse quadro crítico de colapso social, econômico e sa-
nitário, cabe destacar as várias manifestações de entidades organizati-
vas ligadas à área de Serviço Social – como a Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), o Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS), a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço 
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Social (ENESSO), a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde 
(FNCPS), dentre outras – têm sido de grande valia para a leitura da 
realidade, avaliação conjuntural do momento histórico, bem como de-
bate das ações que devem ser adotadas por profissionais e estudantes 
da área frente aos grandiosos desafios que se apresentam. Assim, 

No campo político, a ABEPSS, o CFESS e a ENESSO vêm se ma-
nifestando publicamente sobre a gravidade do cenário em curso, 
hoje agravado pela pandemia e seus efeitos deletérios que ceifam 
vidas humanas e agravam condições de vida historicamente precá-
rias. (FÓRUM NACIONAL EM DEFESA DA FORMAÇÃO E DO 
TRABALHO COM QUALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL, 2020, 
p. 307). 

Nessa perspectiva, as entidades da categoria profissional de as-
sistentes sociais e de estudantes de Serviço Social têm emitido algu-
mas notas que merecem destaque. A primeira delas foi intitulada “Os 
impactos da pandemia da Covid-19 (coronavírus) e as medidas para 
a Educação” publicada em 19 de março de 2020. Nessa nota foi evi-
denciado que os impactos de uma pandemia, a exemplo da Covid-19, 

são atravessados pela desigualdade, ou seja, as trabalhadoras e tra-
balhadores estão expostos a maior risco de adoecimento e morte: 
aglomerados nos pontos de ônibus e metrôs, utilizando transporte 
público, indo para o trabalho, e enfrentando diariamente sérios ris-
cos de contaminação. As/Os milhões de trabalhadoras/es, hoje na 
informalidade, exercendo suas atividades de maneira extremamen-
te precária, não podem parar de trabalhar, pois necessitam dessa 
renda para a própria sobrevivência e de suas famílias. Além disso, 
fica evidente, no nosso país, que essa crise causará o aumento do 
número de desempregadas/os, subempregadas/os, trabalhadores e 
trabalhadoras sem garantia de direitos, uma vez que as sinaliza-
ções governamentais estão no socorro aos empresários, bancos etc. 
(ABEPSS, 2020a, s/p).

Por isso, a ABEPSS, o CFESS e a ENESSO se posicionam de ma-
neira contundente em favor da reflexão ético-política sobre a crise atual; 
da construção de ações estratégicas e solidárias entre as(os) trabalhadores 
e trabalhadoras; do posicionamento crítico frente às irresponsabilidades 
do Governo Bolsonaro; da imediata revogação da Emenda Constitucio-
nal 95; da defesa intransigente do SUS, enquanto sistema 100% público 
e estatal, com o financiamento adequado para atender as necessidades 
da classe trabalhadora; da ampliação das equipes multiprofissionais de 
saúde; e da universalização do acesso aos serviços de saúde. 
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As mobilizações e reflexões encampadas por profissionais e es-
tudantes de Serviço Social têm mostrado a importância do questiona-
mento do papel do Estado diante das problemáticas sociais agudizadas 
no contexto de pandemia. Dessa forma, torna-se evidente que:

A pandemia também traz o debate sobre o Estado e sua interven-
ção nas expressões da “questão social”, onde demandas por políti-
cas sociais foram asfixiadas pelo congelamento dos gastos sociais 
da Emenda Constitucional – EC 95, de 2016. Lutas pela defesa 
de direitos sociais e humanos durante a pandemia, pelo fortaleci-
mento da Seguridade Social, principalmente do Sistema Único de 
Saúde – SUS e do Sistema Único de Assistência Social –  SUAS, 
protestos antifascistas e antirracistas, ganham força e mostram que 
as radicais alterações do cotidiano, contraditoriamente, trazem 
dimensões importantes, que abrem espaço para a reflexão crítica 
e a sensibilização social. (FÓRUM NACIONAL EM DEFESA DA 
FORMAÇÃO E DO TRABALHO COM QUALIDADE EM SER-
VIÇO SOCIAL, 2020, p. 307)

Outra nota da ABEPSS que merece destaque intitula-se “As 
Residências em Saúde e o Serviço Social em tempos de pandemia 
Covid-19”, emitida em 07 de maio de 2020, na qual a referida asso-
ciação reitera a residência como um processo de formação em servi-
ço, e estando os residentes inseridos nos equipamentos de saúde que 
compõem o SUS, reafirma a importância desses profissionais em um 
momento de pandemia, mas, para isso, faz-se necessário que lhes se-
jam garantidas as condições adequadas de trabalho, como acesso aos 
equipamentos de proteção individual e o recebimento da bolsa na data 
prevista (ABEPSS, 2020b).  

A situação dos residentes, tanto do Serviço Social como também 
das outras profissões da saúde, é aquela que os trabalhadores da saúde 
vêm enfrentando nas unidades de atendimento e que já sinalizamos 
no item anterior. Ou seja, são pessoas que também estão atuando na 
linha de frente do combate ao coronavírus e que, portanto, estão bas-
tante expostas aos riscos de contaminação pelo vírus e/ou adoecimento 
mental.

Como forma de fortalecer as lutas dos trabalhadores da saúde, 
houve ainda uma nota da ABEPSS em apoio às “Campanhas de Soli-
dariedade aos/às Trabalhadores/as na Pandemia”, emitida em 03 de 
junho de 2020, na qual a entidade se posiciona exigindo maiores in-
vestimentos nos serviços públicos de saúde. (ABEPSS, 2020c) A nota 
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aborda a atual situação de calamidade pública, assim como faz a de-
fesa do fortalecimento do SUS para a batalha cotidiana contra o novo 
coronavírus e demanda uma necessária e rápida articulação entre os 
diferentes serviços, programas e equipamentos sociais, especialmente 
aqueles voltados para a saúde, a assistência social, a segurança alimen-
tar e a habitação. 

Além dessas notas, o CFESS também divulgou um documento 
orientador, em 24 de março de 2020, para categoria profissional dos as-
sistentes sociais e para os CRESS de todo o Brasil, nas suas jurisdições, 
solicitando que seguissem, rigorosamente, as indicações e protocolos 
emanados dos órgãos e autoridades sanitárias e de saúde pública nos 
estados e municípios. A preocupação da entidade é que os profissionais 
e os conselhos não compactuem com condutas que possam contribuir 
com a proliferação da contaminação pelo coronavírus e com o apro-
fundamento do caos socioeconômico. Ademais, o documento também 
traz a importância da resistência diante de tantos agravos. 

Para registrar esse momento trágico de tantas perdas e de perdas 
da vida de um significativo número de assistentes sociais, a ABEPSS e o 
CFESS criaram o Memorial “Nosso Luto, Nossa Luta”! dedicado à vida 
dos(as) assistentes sociais vítimas do coronavírus que “atuando na li-
nha de frente, cumprindo seu dever profissional nas diferentes regiões 
do país, tiveram suas vidas ceifadas; a maioria mulheres, trabalhando 
sem condições de trabalho, algumas/alguns dedicadas/os a estudos e 
pesquisas de pós-graduação” (CFESS, 2020, s/p). 

Por fim, a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde (FN-
CPS), por sua vez, também vem realizando várias ações como formas 
de enfrentamento e de resistência às medidas genocidas do atual gover-
no brasileiro em face à pandemia da -19. Das ações da Frente destaca-
-se: 1) A campanha “Em defesa da vida e contra a política de morte do 
Governo Federal”, deflagrada em 13 de junho de 2020, que denuncia 
o fato do governo federal desprezar as recomendações da OMS, flexi-
bilizar o isolamento social, propagar a desinformação sobre a doença, 
militarizar o Ministério da Saúde e esconder os dados de morte por 
Covid-19; 2) Publicação da nota sobre o Alargamento da privatização 
na atenção primária do SUS pelo governo Bolsonaro, destacando o 
posicionamento contrário ao Decreto Presidencial nº. 10.530, o qual 
determina a elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a 
iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de 
Unidades Básicas de Saúde nos estados. 
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Os desafios são imperiosos, mas a FNCPS vem buscando for-
talecer um projeto de atenção primária à saúde gratuita como está es-
tabelecido no texto constitucional, em que o capital não passe a de-
sempenhar um papel ainda maior. De modo mais ampliado, a FNCPS 
acredita e defende o SUS público, universal, integral e de qualidade, 
assim como a ABEPSS, o CFESS e a ENESSO.  

CONCLUSÃO 

Os tempos são duros, marcados pelo retrocesso da proteção so-
cial, precarização das relações e condições de trabalho e, ainda, pela 
regressão de princípios democráticos, sobretudo se considerarmos a 
conjuntura brasileira atual, diante dessa crise sanitária, sem preceden-
te, instalada desde março de 2020. Trata-se de um momento delica-
do e incomum, no qual, pouco a pouco, o avanço da doença sobre os 
diferentes países do mundo tem impulsionado, em grande medida, a 
descaracterização do que preconiza o neoliberalismo, ou seja, a não 
intervenção estatal na economia e na sociedade. 

Diante do caos sanitário provocado pela Covid-19 e socioeco-
nômico, que foi bastante agravado na atualidade pelo aumento dos 
índices de contaminação, o Estado é intimado a intervir, obviamente 
que, prioritariamente, a favor dos interesses do mercado. Contudo, a 
situação de calamidade é tão profunda que são necessárias ações que 
tenham interface com a esfera social, como, por exemplo, aquelas de 
transferência de renda de caráter emergencial para as parcelas mais 
vulneráveis da classe trabalhadora. Nesse sentido, Druck (2021) ressal-
ta que, com a “crise social, econômica, política, ambiental e humani-
tária, se evidenciou que o Estado é o único instrumento que pode mi-
norar os efeitos dessa tragédia, como vem se demonstrando no mundo 
inteiro, mesmo em países cujos governos eram alinhados às políticas 
neoliberais” (p. 11).

No Brasil, a crise social e econômica se agudizou. ainda mais. no 
cenário de pandemia. Quanto ao enfrentamento da Covid-19 no con-
texto brasileiro, não devemos desconsiderar as fragilidades históricas 
da proteção social, em especial da saúde e da assistência social, que são 
políticas estratégicas para o enfrentamento da guerra contra a doença. 
Para a autora, o mundo tem vivido diferentes experiências, nas quais,
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A crise sanitária, o colapso da saúde pública e a inexistência de sis-
temas de saúde pública foram decisivos para aumentar a tragédia, 
com o alto índice de contaminação e de mortes. Tendo no isola-
mento social a única “arma” contra o vírus, os governos tiveram 
que deliberar sobre políticas públicas emergenciais, a fim de evitar 
uma calamidade maior (DRUCK, 2021, p. 11).

No caso brasileiro, no momento em que a pandemia chega ao 
país, o SUS encontra-se extremamente fragilizado e sob ameaça de pri-
vatização. Antecedendo a pandemia, a restrição orçamentária para os 
gastos sociais já estava sendo frequente, especialmente após a Emenda 
Constitucional no. 95/2016, a qual congelou os gastos sociais por 20 
anos. 

Nesse cenário de retrocessos, no que concerne à saúde do tra-
balhador da saúde, o que se evidenciou na pandemia da Covid-19 foi 
um alto índice de contaminação, sobretudo daquelas categorias profis-
sionais que atuam na linha de frente ao combate da doença, em espe-
cial os técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos. O 
atendimento direto aos pacientes contaminados, nem sempre fazendo 
uso correto e completo dos equipamentos de segurança individual e 
coletiva, seja pela ausência desses nas unidades de saúde ou ainda pela 
falta de informação e treinamento, foi, certamente, um elemento que 
favoreceu o elevado número de trabalhadores adoecidos e até mesmo 
de óbitos. É pertinente salientar que o adoecimento mental dos traba-
lhadores da saúde também foi agravado em função da pandemia da 
Covid-19, principalmente como consequência das situações vivencia-
das no ambiente de trabalho nas unidades de atendimento à saúde. 
Além disso, esses trabalhadores têm enfrentado dificuldades para a 
comprovação do adoecimento relacionado ao trabalho (em decorrên-
cia da Covid-19), dificuldades essas que têm impactos na amplitude da 
proteção do social do trabalhador. 

 Diante dessas situações, as entidades que norteiam a formação 
e o trabalho profissional na área de Serviço Social foram instigadas à 
promoção do debate e ainda à manifestação por meio de notas orien-
tadoras. O Serviço Social é uma área que se caracteriza pelo posiciona-
mento crítico diante da realidade, que tem um Projeto Ético-político 
que almeja a construção de uma sociedade marcada por justiça social. 
Nesse sentido, as notas cumprem um papel de grande relevância para 
o esclarecimento da sociedade e fortalecimento das lutas. 
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COMUNICAÇÃO E ARTE: PROCESSOS 
EMANCIPATÓRIOS POSSÍVEIS

Franciele Machado dos Santos 
Jéssica Degrandi Soares 

Thiana Orth

“Não há devassidão maior que o pensamento
Essa diabrura prolifera como erva daninha
Num canteiro demarcado para margaridas
Para aqueles que pensam, nada é sagrado”  

“É chocante em que posições, com  
 que escandalosa simplicidade um  

intelecto emprenha o outro!”
(Wislawa Szymborska, 2011, p.73)

INTRODUÇÃO

Marx e Engels (2009) evidenciam que o diferencial do ser hu-
mano em relação aos outros animais é a capacidade de trabalhar. No 
entanto, não se trabalha sozinho, dele (trabalho) nasce a necessidade 
de cooperação e interação entre os sujeitos, e com isso, a necessidade 
de comunicar (GROHMANN, 2018). Sendo uma atividade humana, 
portanto, a comunicação é relação que se desenvolve, não somente, 
mas sobretudo, mediante a linguagem.

Nessa direção, parte-se do pressuposto de que o ser humano é 
um ser social e que essa sociabilidade está diretamente relacionada com 
a comunicação, o que vai além da simples troca de informações, pois 
“como área pluridisciplinar, atravessada pelas ciências, a comunicação 
é um campo eminentemente do simbólico” (FIGARO, 2008, p. 112). 
Assim, compreende-se que, as relações provenientes dos processos co-
municacionais devem ser consideradas não como atividades isoladas, 
mas sim como constitutivas de realidades históricas, relacionadas às 
estruturas de poder e ao modo de produção capitalista em vigência na 
sociedade contemporânea. 

Grohmann (2018, p. 71) ressalta esse processo quando afirma 
que podemos pensar a comunicação a partir do marxismo como ativi-
dade humana, como relação e, portanto, sempre contraditória, envol-
vendo conflitos e disputas de poder. Ou seja, “por um lado, a comuni-
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cação é produção de sentido e, por outro, é mercadoria, se inserindo no 
modo de produção capitalista”. 

Para além dos meios tradicionais de comunicação como a tele-
visão e o rádio e, mais recentemente, as mídias digitais, entende-se que 
o processo de comunicar perpassa, também, por espaços como o da 
produção artística. A arte, em todas as suas manifestações, se apresenta 
enquanto um dos modos de se produzir cultura e está relacionada de 
maneira estrutural e conjuntural com a sociedade que a produz. Nesse 
sentido, as produções artísticas podem vir a ser elementos reveladores 
dos movimentos históricos e das experiências particulares de homens e 
mulheres, comunicando-se a partir de conteúdos, que também podem 
estar presentes no cotidiano de vida destes sujeitos. 

Dito isso, o presente capítulo tem como objetivo discorrer, de 
maneira introdutória, sobre a comunicação e a arte, buscando relacio-
nar os processos que delas decorrem com a possibilidade de constru-
ção de caminhos sociais emancipatórios na sociedade contemporânea. 

Para tanto, no primeiro item parte-se da comunicação enquanto 
processo, perpassando por elementos como a linguagem e a constru-
ção coletiva da classe trabalhadora. A partir disso, se entende que a de-
fesa dos direitos dessa classe está diretamente implicada com o modo 
como a comunicação é desenvolvida e que essa é fundamental na busca 
de processos emancipatórios. 

No segundo, avançamos sobre a questão de que para a cons-
trução e fortalecimento da autonomia e da cidadania se faz necessá-
rio constituir espaços reflexivos e de desocultamento dos fenômenos 
sociais. Nesse sentido, as produções artísticas são importantes instru-
mentos de desacomodação ao que está naturalizado. 

A COMUNICAÇÃO E O FORTALECIMENTO DA CLASSE 
TRABALHADORA

Compreender a comunicação como processo, bem como as 
dinâmicas culturais e sociais engendradas na construção desse lugar 
processual torna-se fundamental na atualidade. Parte-se, portanto, da 
ideia de comunicação não somente como um ato comunicativo, mas 
também como linguagem, como possibilidade de construção de co-
nhecimento, que se dá mediante a relação entre os sujeitos. 



- 235 -

Paulo Freire (1977, p. 66), em Extensão ou Comunicação? res-
salta que o mundo social e humano não existiria se não houvesse um 
mundo de comunicabilidade, fora do qual seria impossível dar-se o 
conhecimento humano. Para ele, o sujeito não pode pensar sem a co-
participação e o reconhecimento de outros, por isso afirma que “não há 
um penso, mas um pensamos que estabelece o penso e não o contrário”, 
destacando que essa coparticipação dos sujeitos no ato de pensar se dá 
na comunicação. 

Já Martino (2002) defende que o ser humano é um ser da co-
municação primeiro consigo e posteriormente com o mundo. Nos dois 
sentidos são entendidos como produto da comunicação com outrem, 
já que as coisas não se apresentam ao ser humano de forma direta, mas 
são construídas devido à mediação do desejo, conhecimento e reco-
nhecimento do outro. O autor afirma que só pode-se representar os 
elementos que expressam a comunicação humana através de relações, 
mais precisamente, através de processos comunicacionais. 

Berlo (1963) também traz a perspectiva de processo para a co-
municação, afirmando que quando há algo em processo, não há um 
começo ou um fim, nem mesmo uma sequência fixa de eventos. Para 
ele, os ingredientes do processo da comunicação agem uns sobre os 
outros, sendo que cada um influencia todos os demais, o que não quer 
dizer que não se pode dar ordem aos acontecimentos. 

Nesse sentido, Mattelart e Mattelart (2005) ressaltam que a es-
sência da comunicação reside em processos relacionais e interacionais, 
onde os elementos contam menos do que as relações que se constituem 
entre eles. A ideia de interação, dessa forma, é incorporada aos pro-
cessos comunicacionais como sendo o ideal da comunicação ou como 
meta da comunicação humana, que para efetivar-se necessita de uma 
relação de interdependência entre os sujeitos envolvidos. 

A relação de interdependência também é analisada por Beltrão 
(1980), que ressalta que nenhuma comunidade, grupo social ou siste-
ma de cooperação humana consegue realizar seus objetivos sem um 
entendimento mútuo. Para o autor, essa interação não resulta de uma 
simples aglomeração ou de um ocasional gregarismo, mas sim de uma 
troca efetiva entre sujeitos, a qual assegura a permanência no grupo e a 
participação na realização de propósitos definidos. 

A comunicação, diferentemente da informação, portanto, exi-
ge uma reciprocidade que não pode ser rompida. Freire (1977, p. 67) 
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acentua essa ideia, destacando que é indispensável ao ato comunicativo 
o acordo entre os sujeitos, isto é, “a expressão verbal de um dos sujeitos 
tem que ser percebida dentro de um quadro significativo comum ao 
outro sujeito”. Nessa direção, Martino (2002) traz:

O significado de comunicação também pode ser expresso na sim-
ples decomposição do termo comum+ação, de onde o significado 
“ação em comum”, desde que se tenha em conta que o “algo em 
comum” refere-se a um mesmo objeto de consciência e não a coisas 
materiais, ou à propriedade de coisas materiais. A “ação” realizada 
não é sobre a matéria, mas sobre outrem, justamente aquela cuja 
intenção é realizar o ato de duas (ou mais) consciências com obje-
tos comuns. Portanto, em sua acepção mais fundamental, o termo 
“comunicação” refere-se ao processo de compartilhar um mesmo 
objeto de consciência, ele exprime a relação entre consciências 
(MARTINO, 2002, p. 14).

Com isso, pode-se pensar acerca da “produção da consciência” 
em Marx e Engels (2009, p. 40). Para os autores, primeiramente, é pre-
ciso a garantia da vida dos sujeitos a partir das suas primeiras neces-
sidades, ou seja, “os homens têm de estar em condições de viver para 
poder ‘fazer história’. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, 
beber, ter moradia, vestir-se e algumas coisas mais”. Em outras pala-
vras, é basilar as condições de vida material para manter os sujeitos 
vivos. A partir da garantia das necessidades básicas de sobrevivência, 
surgirão novas, como as relações sociais entre os homens e a própria 
“produção da consciência” que é fruto da construção da história, em 
que “a linguagem é a consciência real”, e que essa nasce “[...] da ne-
cessidade orgânica do intercâmbio com outros homens” (MARX; EN-
GELS, 2009, p. 44). Dessa forma, a consciência é, para os autores, um 
produto social, e continuará sendo enquanto existirem homens e a re-
lação de intercâmbio entre eles. 

Com isso, a interação entre os sujeitos que compõem a classe 
trabalhadora deve ser considerada, bem como as expressões e os enten-
dimentos que possuem sobre suas próprias vidas, as quais são permea-
das por relações sociais capitalistas, evidenciando que a finalidade do 
sistema não é garantir a sobrevivência daqueles que produzem riqueza, 
mas sim transformar a vida desses e suas necessidades em mercado-
ria. Nesse sentido, o caminho para a tomada de consciência e a busca 
por processos emancipatórios decorre das trocas entre os indivíduos, 
o que se dá a partir da linguagem comum a esses, que se materializa 
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na comunicação, enquanto processo de intercâmbio de experiências 
vivenciadas pela classe trabalhadora. O que pode ocorrer de diversas 
formas, seja a partir de reuniões de coletivos, de produção de material 
audiovisual, de pinturas, de música, dentre tantas outras.

Destaca-se que, diferentemente da linguística e da pragmática, 
para os estudos da comunicação a linguagem é vista através de seu po-
tencial de compreensão de como se estabelecem as redes de relações, 
não somente identificando-as, como também buscando apreender 
como circulam os valores, as ideologias e os pontos de vistas nos quais 
se fundamentam a cultura na sociedade contemporânea (FIGARO, 
2018).

Ao citar Bakhtin, Figaro (2018, p. 125) afirma que a atividade de 
linguagem acompanha e projeta a atividade de trabalho, sendo a pri-
meira considerada como uma arena das lutas sociais, porque se forja 
na dialética entre o estabelecido e o vir a ser. As linguagens, portanto, 
que se formam através de palavras (não só delas, mas sobretudo) são 
sensíveis “à mais ínfima mudança social porque são como unha e carne 
da atividade de trabalho”. 

Grohmann (2018) corrobora com essa ideia, evidenciando que 
não há trabalho que também não mobilize a comunicação, considera-
da também a partir da linguagem. Nessa direção, o autor defende que 
tanto a comunicação quanto a linguagem podem ser pensadas como 
trabalho, no sentido que produzem palavras, livros, falas, argumentos, 
sentenças etc. Tais produções disputam narrativas em torno de proje-
tos de sociedades distintos, o que também pode vir a mobilizar a luta de 
classes, que está presente nas relações de comunicação e não fora delas, 
como evidencia o autor: 

A comunicação é, portanto, atividade humana, que tem seus pro-
cessos e se efetiva na relação, nas relações de comunicação. Ela é 
dialética e, assim como o trabalho, envolve também “expressão” 
e “expropriação” – como produção de sentido e na circulação do 
capital. Pois bem, a comunicação não é só um “agir em comum”, 
mas relação que também envolve conflitos. [...] As lutas de clas-
ses – bem como as próprias classes – dessa forma, estão presentes 
nas relações de comunicação, não fora delas. É o lugar onde elas se 
efetivam, e não foram inventadas por um governo ou indivíduo. As 
marcas das classes e das lutas de classes, por exemplo, se encontram 
nas relações de comunicação. O olhar do marxismo para a comu-
nicação, nesse sentido, envolve conceber a transformação social e a 
dialética como bases (GROHMANN, 2018, p. 71).
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É a partir da perspectiva de processo, portanto, que se busca re-
fletir acerca da comunicação e sua dimensão emancipatória. A liber-
dade de expressão, nesse sentido, não é considerada somente como 
um importante ponto de partida, mas também como direito, em que o 
diálogo e o debate de diferentes ideias, visões e perspectivas possam se 
expressar a partir de vozes e de sujeitos que ocupam distintos espaços 
sociais. Nesse contexto, é necessário compreender que “a luta pelos di-
reitos humanos como instância de emancipação política pode ser uma 
forma de criação de condições históricas para uma futura emancipação 
humana” (PAES e GUEDES, p. 322).  

Por outro lado, é preciso atentar para a totalidade em que essa 
“liberdade de expressão” defendida se funda. Com isso, compreender 
as relações que emergem no interior da sociabilidade capitalista são 
fundamentais para o entendimento dos limites da emancipação po-
lítica, enquanto tomada de consciência das condições dos sujeitos e, 
a partir dela, vislumbrar a emancipação humana, que se constitui na 
superação das relações capitalistas.

Considera-se, assim, que um dos caminhos possíveis para o 
desenvolvimento da emancipação política está localizado no proces-
so de conexão da própria classe trabalhadora com os sujeitos que a 
compõem. Ou seja, para que trabalhadores se reconheçam como classe 
trabalhadora e estreitem relações e objetivos comuns, a comunicação 
se apresenta como ponto chave deste movimento, o qual é permeado 
pela contradição e, muitas vezes, coagido pelas forças dominantes. 

Nessa direção, defende-se que a tomada de consciência coletiva 
em prol das necessidades da classe trabalhadora são fundamentais para 
um processo de desocultamento da realidade. Silva (2013, p. 38) abor-
da a temática da ideologia para Marx, indicando essa como uma “falsa 
consciência” ou “consciência social”, e que esse movimento ideológico 
“domina os homens sem que esses o saibam”. Ou seja, partindo de uma 
visão crítica da realidade, constata-se que “o que cada época pensava de 
si mesma não corresponde, quase nunca, ao que nessa época realmente 
ocorria” (SILVA, 2013, p. 40).

Marx e Engels apresentam elementos que auxiliam na com-
preensão do pensamento dominante afirmando que “com o rápido 
aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e o constante progres-
so dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da 
civilização todas as nações, até mesmo as mais bárbaras” (2010, p. 44). 
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Nesse sentido, o que é considerado “civilidade” acaba por atingir dire-
tamente as condições de vida (materiais e subjetivas) da classe traba-
lhadora, que se encontra alienada no processo de produção capitalista 
e do papel fundamental que exerce nesse sistema.

Por isso, a construção de processos comunicacionais eman-
cipatórios é fundamental para a classe trabalhadora direcionar suas 
forças para a defesa dos seus direitos, em que a tomada de cons-
ciência é parte dessa construção, assim como a emancipação po-
lítica está inserida na jornada para a busca da emancipação hu-
mana. Por fim, destaca-se que a comunicação é fruto da realidade 
social em que a linguagem, a cultura, as artes, o acesso aos direitos, 
dentre tantos outros elementos pode vir a possibilitar que ela (co-
municação) seja construída a partir de um direcionamento eman-
cipatório na busca pela garantia da vida da classe trabalhadora.  

A MEDIAÇÃO DA ARTE NO ENFRENTAMENTO DA ALIENA-
ÇÃO

No presente item pretende-se refletir sobre a função da arte 
na sociedade contemporânea, buscando analisar esta função dentro 
de uma sociedade em que os produtos do trabalho humano são con-
vertidos em mercadorias com objetivo de produzir lucro. No referido 
contexto de organização social, em que o processo de exploração da 
força de trabalho e a apropriação dos objetos produzidos pelos seres 
humanos constituem-se como componente inicial e central na produ-
ção e reprodução da alienação dos sujeitos, a arte aparece enquanto um 
elemento que apresenta limites e possibilidades na sua utilização como 
estratégia de desenvolvimento do pensamento crítico. 

Os limites são considerados com base no entendimento de que 
as produções artísticas se configuram enquanto unidades dialéticas, 
isto é, contém em si análises críticas sobre o real e, também, manifes-
tam níveis de alienação quando reproduzem concepções de vida, de 
sociedade e de sujeitos pautadas em valores morais como o machismo, 
o preconceito, a violência, o amor romântico, entre outros. Compreen-
de-se que essa relação de oposição pode se estabelecer em um mesmo 
objeto artístico, aparecendo em maior ou menor grau uma das tendên-
cias anteriormente mencionadas. A presença dessas formas distintas 
que ora coexistem ora disputam espaço em uma mesma produção de 
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arte está relacionada ao fato de que os produtos do trabalho humano 
possuem relação estrutural e conjuntural com as condições objetivas 
de produção da vida material. Dessa forma, não há como produzir uma 
arte totalmente crítica e desalienada se ainda não houve a superação 
total das relações capitalistas. Entretanto, é possível a existência de uma 
arte com maior aprofundamento crítico acerca das questões humanas, 
sociais, políticas e culturais vivenciadas pelos sujeitos nos diferentes 
períodos históricos em que a produção artística é materializada.

Já as possibilidades na mediação da arte no enfrentamento da 
alienação e no desenvolvimento de processos sociais emancipatórios 
se sustentam com base na ideia de que os conteúdos expressos na pin-
tura, na fotografia, na música, no cinema, entre tantas outras formas 
de produção artística existentes, podem vir a denunciar o sofrimento 
humano, a luta pela sobrevivência, um contexto político e econômico 
de avanço da fome, do desemprego, da precarização do trabalho e/ou a 
indignação diante da realidade. Tais denúncias podem acontecer atra-
vés das cores, dos tons, dos traços e das cenas escolhidas para preen-
cher a tela, pelas rimas, pelas batidas das músicas ou pela trajetória dos 
personagens. Nessa lógica, a arte apresenta potencial para mobilizar 
o pensamento no sentido de refletir sobre os múltiplos processos de 
opressão, desigualdade, violação de direitos e resistências presentes no 
cotidiano. 

Salienta-se que a arte não pode ser compreendida como uma 
solução para todos os processos que se originam da contradição entre 
capital e trabalho, conforme refere Scherer (2013):

[...] a arte é um elemento da vida humana que tem grandes possi-
bilidades, no que diz respeito aos processos de desalienação, bem 
como as possibilidades emancipatórias [...], entretanto, não resol-
verá todas as mazelas de uma sociedade como um bálsamo “má-
gico” para enfrentamento das expressões da questão social, uma 
vez que tais expressões são fruto de um sistema que se baseia na 
exploração e na desigualdade. Colocar a arte como um elemento de 
“salvação”, sacralizar a arte, constitui-se por uma ação que descon-
sidera a totalidade da realidade, analisando o real por um prisma 
ingênuo, carregado de um romantismo utópico (SCHERER, 2013, 
p. 86).

Entretanto, diante de um cenário de intensificação dos proces-
sos de alienação, é imprescindível desenvolver uma forma crítica de 
pensar a realidade. Afinal, o surgimento de processos sociais emanci-
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patórios está, também, intimamente articulado à existência de sujei-
tos que orientem suas ações práticas na vida cotidiana a partir de uma 
perspectiva crítica. 

Nesse sentido, à medida que a arte pode estimular os sentidos, 
provocando sensações, despertando a audição através de sons e ritmos, 
suscitando sentimentos de medo, tristeza, alegria, raiva, entre outras 
possibilidades emocionais e sensoriais, ela (arte) torna possível conhe-
cer e/ou aprofundar o conhecimento sobre as relações sociais estabe-
lecidas pelos sujeitos. Ao passo que a produção artística tem potencial 
para atiçar os sentidos daqueles que entram em contato com ela, o pro-
cesso de comunicação inclina-se a acontecer através de uma linguagem 
cognitiva. Ou seja, o raciocínio das pessoas tende a se mover no sentido 
de articular essas novas informações sensoriais com outras já experien-
ciadas anteriormente. 

Assim, a arte viabiliza o que Boal (2009) chama de conhecimen-
to sensível e de pensamento sensível. Isso significa que através da sen-
sibilidade os seres humanos podem perceber com mais profundidade 
os processos de injustiça, de crueldade e opressão intrínsecos ao modo 
de produção capitalista e que, muitas vezes, encontram-se ocultos na 
realidade. Esse mesmo processo pode estar mediado também pelo que 
o autor chama de conhecimento simbólico e de pensamento simbólico, 
isto é, acionam um acúmulo de informações que explicam e entendem 
o mundo a partir de conceitos ou simbologias, traços esses que carac-
terizam a linguagem informativa.

 Nesse sentido, há uma correlação entre essas duas formas de 
conhecimento e de pensamento que aparecem como modos distintos 
de funcionamento do sistema mental, mas que podem se complemen-
tar e/ou se rechaçar sem estarem subordinadas uma à outra (BOAL, 
2009). É justamente por essa forma privilegiada de comunicação in-
trínseca à arte, que Heller (1994) refere que ela subsidia o movimento 
de suspensão da prática cotidiana, podendo levar os sujeitos à reflexão 
acerca do contexto em que estão inseridos. Se apresentar enquanto um 
caminho possível para a construção de processos reflexivos mostra-se 
de suma importância, visto que a alienação se torna o imperativo de 
funcionamento das relações sociais estabelecidas na sociedade capita-
lista.

A alienação, por sua vez, se forja no processo pelo qual os sujei-
tos se separam de sua essência humana à medida em que os produtos 
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do seu trabalho são externalizados e apropriados por outrem, contra-
pondo-se a eles e sendo convertidos em capital (MARX, 2017). Sendo 
assim, a alienação aparece enquanto dinâmica fundamental no oculta-
mento do real, ou seja, conforme ela se intensifica cotidianamente mais 
encoberto se torna o movimento dialético, que constitui as relações 
sociais, fundamentalmente construídas pelos sujeitos.

Conforme Kosik (2002), para se realizar o desocultamento do 
real é necessário fazer sucessivas aproximações, por meio de um movi-
mento contínuo de aproximações com a realidade, abstrações e retor-
no novamente ao real, ir desocultando e apreendendo os processos que 
se encontram ocultos na imediaticidade dos fenômenos, construindo, 
assim, o conhecimento da realidade concreta. De acordo com o autor:

a realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o 
aspecto de um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender 
teoricamente [...] apresenta-se como o campo em que se exercita 
a sua atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento surgirá a 
imediata intuição prática da realidade (KOSIK, 2002, p. 13-14). 

 Isto é, na consciência humana, o mundo aparece a partir das 
representações das coisas, inicialmente separadas de suas conexões e 
inter-relações. Tais representações são elaboradas com base em expli-
cações que consideram a utilidade imediata das coisas para satisfazer 
as necessidades dos sujeitos. Desse modo, a realidade emerge apenas 
como um domínio em que o mais importante são os meios, os fins, os 
instrumentos e os esforços para suprir a necessidade prático-utilitária, 
gerando uma perspectiva de entendimento do real que se concentra 
apenas em seu aspecto fenomênico (KOSIK, 2002). Esse movimento 
que busca desocultar os fenômenos, estabelecendo as reais conexões 
entre as coisas, a partir da superação da aparência fenomênica, faz com 
que os sujeitos superem gradualmente níveis de alienação e penetrem 
na verdadeira essência da vida cotidiana, isto é, as relações sociais entre 
as pessoas.

 Como dito anteriormente, a arte materializa em suas produ-
ções opiniões, pensamentos, valores, comportamentos, formas de exis-
tência, sentidos e significados, que informam sobre o tempo histórico 
em que ela foi produzida. Dessa maneira, os processos reflexivos po-
dem ser impulsionados a partir de mediações com realidades similares, 
à medida que a arte, em todas as suas manifestações, evidencia o uso 
de drogas, a violência, a evasão escolar, os diferentes modos de vida, 
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os estigmas, as lutas por direitos, por igualdade, por liberdade, entre 
outros processos sociais (PRATES, 2007). Nessa direção, se considera 
que a arte contribui para o desocultamento dos fenômenos sociais, ao 
passo que estimula a produção de novas mediações, que tencionam o 
desenvolvimento do pensamento crítico sobre a vida cotidiana. 

 A arte, utilizada como meio para desenvolver formas críticas 
de pensar, se mostra como uma possibilidade por conter em si o que 
Konder (2009) chama de consciência artística. De acordo com o au-
tor, ao passo que o artista supera as limitações impostas pela sua cons-
ciência filosófica e política, ele está superando, também, a alienação 
na perspectiva de sujeito singular e cidadão. A consciência artística é 
que possibilita enxergar e captar fenômenos cuja essência não lhe é 
acessível por meio da observação científica ou da dedução (KONDER, 
2009). Dessa forma, a arte tem potencial para impulsionar a busca pela 
compreensão da realidade à medida que faz movimentar a reflexão. 

 As expressões artísticas, por se comunicarem em maior ou 
menor grau com a vida cotidiana, se caracterizam como um modo de 
expressão cultural privilegiado, pois se constituem como espaços em 
que o ser humano pode se reconhecer em sua totalidade. Ou seja, ao 
retratar experiências que poderiam estar sendo vivenciadas por aque-
les que se deparam com as produções artísticas, a arte potencializa o 
reconhecimento dos sujeitos em sua coletividade. Tal movimento, ao 
ser realizado em uma perspectiva crítica, viabiliza que a apreensão da 
realidade seja feita pelos sujeitos de “modo valorativo, indagando sobre 
as possibilidades de sua negação” (BARROCO, 2008, p. 82).

 Nesse sentido, o pensamento artístico, que gera processos de 
consciência, tende a movimentar o pensamento dos sujeitos de modo 
que esses se questionem acerca dos aspectos morais como o machismo, 
o individualismo, a intolerância religiosa, a homofobia, entre tantas 
outras formas de expressão da alienação moral, que se manifestam nas 
relações sociais estabelecidas cotidianamente. Desse modo, pode-se 
abrir espaço para a elaboração de novas sínteses, que superem gradual-
mente os níveis de alienação. 

Pensar a vida por essa perspectiva, através de um movimento 
mais dinâmico de reflexão sobre os aspectos morais da existência co-
tidiana, nos conduz por um caminho que aponta para o surgimento 
da ética, pois é ela (ética) que se propõe a compreender e responder 
os dilemas enfrentados pelos seres humanos. Nesse sentido, quando a 
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ética é tomada como o acúmulo de saberes construídos até o momen-
to presente, caracterizando-se como saber histórico, ela pode servir 
à crítica da moral cotidiana, contribuindo para o desocultamento da 
alienação moral. Desse modo, a reflexão crítica pode se desdobrar em 
agir consciente, que ultrapasse o “nível do ‘eu’ singular e adquirir uma 
amplitude coletiva, social, humana” (BARROCO, 2008, p. 83). 

É nessa direção que a arte traz consigo um potencial revolucio-
nário, uma vez que ela desacomoda o pensamento, podendo provo-
car uma reflexão mais aprofundada e impulsiona o rompimento com 
visões cristalizadas sobre a vida humana. A arte não se expressa de 
maneira independente do momento histórico, político e social, pois a 
realidade concreta se constitui como base para a criação artística. Por 
isso, a liberdade de criação artística é construída e alcançada à medida 
que se acirram as contradições entre as dimensões da vida humana, 
condicionadas pelo capitalismo e as realizações conquistadas histori-
camente pelos seres humanos. O acirramento das contradições é, tam-
bém, um ato de conquista diário, assim como a destruição da alienação 
enraizada no cotidiano, um ato de resistência a essas condicionalidades 
presentes na realidade. 

Assim como nos alerta Coutinho (1997), de que a cidadania não 
é dada aos sujeitos, a liberdade de criação artística e a superação da 
alienação, são, também, frutos de um ato de resistência às formas hos-
tis com que o capitalismo age sobre o trabalho humano. Diante desse 
contexto, a arte e todas as possibilidades que ela representa não deixam 
de ser o resultado de uma luta permanente, originada de um processo 
histórico de longa duração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A proposta deste capítulo foi trazer para o debate, de maneira 
preliminar, elementos e perspectivas da comunicação e da arte, relacio-
nando seus processos com a possibilidade de construção de caminhos 
sociais emancipatórios, isto porque ambas têm potencial para mobi-
lizar os sujeitos a pensar sobre a realidade. Essas duas manifestações 
sociais aqui destacadas realizam esse movimento de modo crítico e 
sensível. Assim, a arte e a comunicação, através dos processos comuni-
cacionais estabelecidos, seja por intermédio da linguagem ou por meio 
dos sentidos, mostram-se como elementos presentes em todos os seres 
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humanos, sendo expressados e construídos historicamente a partir das 
relações sociais entre homens e mulheres. 

 Diante disso, refletir acerca das formas e manifestações que 
impulsionam o desenvolvimento do pensamento crítico, se mostra de 
grande valia para a construção de processos de transformação, auxi-
liando os seres humanos a conhecer a si próprios e a sociedade da qual 
são parte e expressão. 

Contudo, não se deve deixar de considerar durante as análises 
que, muitas vezes, os processos comunicacionais, mobilizados através 
de produções artísticas, por exemplo, reproduzem o pensamento alie-
nado, uma vez que também são atividades condicionadas pelo modo 
de produção capitalista. Entretanto, elas (arte e comunicação) não se 
resumem a reprodução do pensamento burguês, que tende a esvaziar 
de criticidade das produções e do pensamento humano.

 Nesse sentido, é preciso olhar para os processos de resistência 
na produção de uma arte e de uma comunicação crítica que, mesmo 
dentro de uma lógica de sociedade em que a prioridade é a produção e 
reprodução do capital, preservem suas potencialidades provocadoras e 
sejam instrumentos que possam ser utilizados pelos sujeitos na cons-
trução e fortalecimento de processos coletivos. Articulando-se ao mo-
vimento histórico mais amplo de superação da exploração do trabalho 
pelo capital. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO, 
O DESEMPREGO E A PRECARIZAÇÃO DA 
VIDA DA CLASSE TRABALHADORA NO 

CAPITALISMO DE PLATAFORMAS
                                                                                                                    

Amanda Cabral Dias
Claudiomiro Ramos Moreira

Rodrigo dos Santos Nunes

INTRODUÇÃO

É inegável que, no decorrer do avanço, desenvolvimento e 
consolidação do capitalismo, houve significativas transformações no 
mundo do trabalho, principalmente sob o advento das tecnologias da 
informação e comunicação. Na contemporaneidade, isso ocorre sob o 
domínio dos algoritmos, da plataformização, que repercutem na “ube-
rização do trabalho” (DIAS, 2021) como modelo de gestão e produção 
dentro do sistema. Diante do atual estágio do capitalismo, com suas 
constantes metamorfoses, torna-se imperioso analisar o trabalho em 
seu caráter específico, ou seja, compreendê-lo inserido em um contex-
to determinado, com o recorte nesse modo de produção. Assim, o tra-
balho, especialmente a partir dos séculos XIX e XX, torna-se categoria 
basilar para a constituição da sociedade capitalista, que tem no regime 
de dominação-exploração da força de trabalho um de seus principais 
motores. Ancorado ainda na constituição do exército industrial de re-
serva (MARX, 2013), população em desemprego e na precarização da 
vida da classe trabalhadora em seu caráter existencial, que repercute 
nos níveis de adoecimento, na saúde e subjetividade, perpassadas pelo 
modo de vida “just in time” e na existência do fenômeno “vida reduzi-
da” (ALVES, 2015).

À vista disso e com objetivo de realizar uma análise crítica sobre 
esse complexo processo, o presente capítulo encontra-se dividido em 
três partes inter-relacionadas. No primeiro item será delineada uma 
crítica inicial sobre o caráter específico do trabalho e das relações so-
ciais no capitalismo. Partindo de Karl Marx e Moishe Postone, busca-
-se problematizar que, nesse sistema, o trabalho apresenta um caráter 
duplo: de um lado é atividade que produz produtos úteis e, de outro, é 
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atividade que possibilita a obtenção de produtos de outros trabalhos. 
Em tal sistema, os trabalhadores não consomem o que produzem e o 
trabalho torna-se uma mercadoria vendida para se obter as mercado-
rias que o trabalhador “realmente” necessita. Há, por fim, o crescimen-
to de relações sociais desenvolvidas como “dependência coisal”.

O segundo item versa sobre o desemprego “tecnologicamente” 
induzido, criticando o idílico pensamento que coloca as transforma-
ções, “modernizações” impostas às formas de trabalho como trabalhos 
flexíveis, intermitentes, que trariam o horizonte civilizatório de gera-
ção de empregos. Será demonstrado que há intensificação da explo-
ração da força de trabalho e ainda precarização, enquanto faz crescer 
o desemprego. É uma exigência do capital, para desvalorizar a força 
de trabalho, alimentando uma maior acumulação, utilizado para con-
trolar o trabalho e o trabalhador. O terceiro e último item realizará a 
análise sobre a precarização da vida humana por meio do trabalho, re-
lacionando-a não só ao cenário de desemprego, como ao avanço tecno-
lógico e informacional, bem como à introjeção dos preceitos burgueses 
por parte da classe trabalhadora. A precarização existencial será então 
evidenciada nos adoecimentos e enfermidades e também na transfor-
mação das capacidades propriamente humanas em mercadoria passí-
vel de ser vendida e explorada pelo capitalismo.

POR UMA CRÍTICA AO CARÁTER ESPECÍFICO DO TRABA-
LHO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA

O desenvolvimento de uma crítica ao caráter específico do tra-
balho no capitalismo perpassa por analisá-lo enquanto categoria his-
toricamente singular, restrita exclusivamente ao capitalismo, não se 
referindo à sociedade como um todo e em todas as épocas (ao analisar 
particularmente o trabalho nesse modo de produção). Moishe Postone, 
em sua obra Tempo, trabalho e dominação social (2014), baliza a pre-
sente discussão. Amplamente alicerçado no pensamento de Karl Marx, 
que nos Grundrisse (2011) evidencia que a produção dos “indivíduos”, 
no sentido mais amplo do termo, incluindo não apenas a riqueza em 
si, mas as relações sociais, políticas, culturais e econômicas contraídas 
nesta lógica, é socialmente determinada. Dessa forma, independem de 
sua vontade, representando uma etapa definida do desenvolvimento 
da sociedade, que incide sobre sua consciência, configurando-os como 
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“indivíduos” determinados. Nesse sentido, Postone (2014) refere que 
as categorias de Marx como valor, trabalho abstrato, mercadoria e ca-
pital, expressam formas de ser, determinações de existência dessa so-
ciedade que é a capitalista (MARX, 2011). A partir disso, a crítica dire-
cionada ao sistema capitalista permite apreender o caráter essencial de 
sua formação social e seu desenvolvimento histórico, com suas formas 
particulares de dominação social abstrata e reificada.

Disso resulta um entendimento diferente dessa sociedade, das 
relações sociais e suas formas de dominação e exploração que lhes são 
características. As quais extrapolam o limite dos termos de classe, en-
raizadas em relações de propriedade dos meios de produção e de seus 
produtos. Ao contrário, o capitalismo é compreendido em termos de 
uma forma historicamente específica de interdependência social, com 
caráter impessoal e aparentemente objetivo, em que relações sociais 
são constituídas por formas determinadas de prática social que, não 
obstante, tornam-se quase independentes das pessoas engajadas nesse 
sistema. Daí, resulta uma nova e crescente forma abstrata de domina-
ção, que constrange as pessoas a imperativos de coerção impessoais, 
que se automatizam, tornando-se independente deles (POSTONE, 
2014).

Na análise de Marx, a dominação social no capitalismo, no seu ní-
vel mais fundamental, não consiste na dominação das pessoas por 
outras pessoas, mas dominação das pessoas por estruturas sociais 
abstratas constituídas pelas próprias pessoas. [...]. Essa dominação 
abstrata não apenas determina o objetivo da produção no capitalis-
mo, de acordo com Marx, mas é também sua forma material (POS-
TONE, 2014, p. 46).

A forma de dominação, segundo Marx (2011), é determinada, 
baseada na forma de valor da riqueza em si, cuja forma social é contrá-
ria ao trabalho vivo, como poder estruturalmente hostil e dominante 
(POSTONE, 2014). No capitalismo, as relações sociais se desenvolvem 
como “dependência coisal”, em oposição a “antigas” formas de rela-
ções de “dependência pessoal”. Agora, em suas relações as pessoas são 
dominadas por abstrações e por coisas automatizadas em relação a sua 
vontade e poder. Portanto, Marx (2011) evidencia que, no capitalismo, 
a dominação social ocorre igualmente em forma abstrata e reificada. 
Naquilo que se refere ao trabalho, este ponto é igualmente válido. Seu 
produto tornou-se algo externo, estranhado, um corpo de valor que 
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confronta seu criador. Aqui, o trabalho é uma forma de mediação so-
cial historicamente específica, que serve como o fundamento social 
central das características essenciais da sociedade (POSTONE, 2014). 
Aliás, observa-se que no capitalismo o trabalhador não consome dire-
tamente o que produz. Ao contrário, é pela venda da força de trabalho 
que esse obtém (muitas vezes minimamente) os produtos de que pre-
cisa: “[...] as pessoas não consomem o que produzem, mas produzem 
e trocam mercadorias para adquirirem outras mercadorias” (POSTO-
NE, 2014, p. 174).

[...] para se tornar mercadoria, o produto não pode ser produzido 
como meio imediato de subsistência para o próprio produtor. Se 
tivéssemos avançado em nossa investigação e posto a questão “sob 
que circunstâncias todos os produtos – ou apenas a maioria deles – 
assumem a forma de mercadoria?”, teríamos descoberto que isso só 
ocorre sobre a base de um modo de produção específico, o modo de 
produção capitalista (MARX, 2013, p. 316, grifos nossos).

Não há apenas a indicação de um outro tipo de interdepen-
dência social, que passa a ocorrer entre “coisas”, mas, que tal forma é 
específica da sociedade capitalista: que determinada por mercadorias, 
os produtos do e o próprio trabalho, tornam-se, para quem trabalha, 
meios pelos quais se adquire os “reais” produtos de que necessita: as 
mercadorias produzidas por outros. Para quem produz, o produto é 
um meio de adquirir bens do trabalho de outras pessoas, enquanto 
aquilo que é produzido serve a um outro como um bem: valor de uso: 
“Cada possuidor de mercadoria, só quer alienar sua mercadoria em 
troca de outra mercadoria cujo valor de uso satisfaça sua necessidade” 
(MARX, 2013, p. 222). Este processo revela como um objeto se torna 
uma mercadoria, porque é, simultaneamente, valor de uso para outro e 
um meio de troca para o produtor (POSTONE, 2014), aliás, o mesmo 
pode ser dito do trabalho:

Isso quer dizer que o trabalho de alguém tem função dupla: de um 
lado, é um tipo específico de trabalho que produz bens particula-
res para outros, de outro, o trabalho, independentemente do seu 
conteúdo específico, serve ao produtor como o meio pelo qual os 
produtos de outros são adquiridos (POSTONE, 2014, p. 175).

A natureza dupla do trabalho revela-se na sociedade capitalista, 
de um lado, como mediação social, porque passa a agir na obtenção de 



- 255 -

produtos de outros trabalhos, tornando-se um meio “objetivo” desta 
obtenção, que possui duplo caráter (abstrato-concreto), que é histórico 
particular do capitalismo. De outro, a especificidade do trabalho é abs-
traída dos produtos adquiridos por tal atividade. Ao cabo, no capitalis-
mo as pessoas “adquirem” o que precisam por meio do trabalho: “Ao 
servir como esse meio, o trabalho e seus produtos cumprem aquela 
função em lugar de relações sociais manifestas” (POSTONE, 2014, p. 
176). Portanto, nesse modo de produção, o trabalho, em grande medi-
da, torna-se meio para se adquirir mercadorias (compra/venda), que 
paulatinamente tornam-se e consolidam-se como processo estruturan-
te da sociedade. A força de trabalho é uma mercadoria, que é troca-
da por um salário, que é trocado por outras mercadorias. E quando 
o capitalismo insere o trabalho e qualquer outra mercadoria como 
mediações sociais, este acaba por romper e impedir o desenvolvimen-
to de relações humanas de sociabilidade aberta, isto é, entre pessoas, 
deixando no lugar relações entre coisas: “Humanizam-se as coisas e 
coisificam-se as pessoas, em um processo de reificação sob o domínio 
de relações fetichizadas” (DIAS, 2021, p. 106). A mercadoria torna-se o 
núcleo socializador dessa forma de sociedade. Uma sociedade na qual 
o trabalhador é força de trabalho, vendida para comprar os produtos 
de que necessita. Vender para comprar torna-se cada vez mais fulcral, 
penetrando em todas as áreas da vida social. Assim, vai, progressiva-
mente, rompendo, destruindo as formas de relações abertas de sociabi-
lidade, presentes nas sociedades que precederam o capitalismo; nessa 
ordem social

[...] o trabalho por si só constitui uma mediação social no lugar 
dessa matriz de relações sociais. Isto quer dizer que as relações so-
ciais abertas não conferem ao trabalho caráter social; pelo contrá-
rio, uma vez que o trabalho medeia a si próprio, ele tanto constitui 
uma estrutura capaz de substituir os sistemas de relações sociais 
abertas quanto confere a si mesmo o caráter social. Esse momento 
reflexivo determina a natureza específica do caráter social autome-
diado do trabalho, bem como das relações sociais estruturadas por 
essa mediação social [...]. Em outras palavras, o trabalho funda-
menta o seu próprio caráter social no capitalismo em virtude da 
função historicamente específica como atividade socialmente me-
diante. Nesse sentido, o trabalho no capitalismo se torna seu próprio 
terreno social (POSTONE, 2014, p. 177; grifos do autor).

Como no capitalismo, o trabalho torna-se produtor de valores 
de uso particulares, que desempenham a função de mediação social, ele 
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é esvaziado de sua particularidade concreta, torna-se uma generalidade 
abstrata, que na figura do dinheiro, finalmente alcança um nível supe-
rior de autonomia. 

O dinheiro, em virtude da propriedade de tudo comprar, de se apro-
priar de todos os objectos, é, por conseguinte o objecto por exce-
lência. A universalidade da sua propriedade é a omnipotência da 
sua natureza; considera-se, portanto, como ser omnipotente... O 
dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e o objeto, entre a vida 
do homem e os meios de subsistência [...] (MARX, 1993, p. 230).

As relações qualitativamente particulares que, anteriormente 
existiam entre grupos e posições sociais, ainda permanecem, mas ago-
ra se realizam determinadas pela estrutura impessoal de “dependência 
coisal”, organizada a partir da mediação do trabalho. Isso paulatina-
mente se consolida como campo próprio de dominação social, ou, nas 
palavras de Marx (2011), as pessoas estão cada vez mais subsumidas à 
produção social, ou seja, são dominados pelo trabalho, em sua forma 
específica no capitalismo. As relações tornam-se progressivamente es-
tranhadas e reificadas, de modo que o comportamento das pessoas se 
torne gradualmente atomizado e fechado em si mesmo. Colocando-
-os numa situação, onde percebem a si mesmas como independente 
umas das outras: trabalho, inserção no mercado de trabalho, dinheiro 
etc. Constroem assim uma aparente relação de independência social, 
quando em verdade tais pessoas são dominadas por estruturas abstra-
tas e talvez resida nesse aspecto sua grande eficácia. Esse cenário incide 
sobre o desemprego no país nessa atual fase do capitalismo de plata-
formas, assim verifica-se como importante e necessária sua análise no 
presente estudo.  

DESEMPREGO “TECNOLOGICAMENTE” INDUZIDO NO 
CAPITALISMO

Seguindo a premissa básica da análise empreendida pelos auto-
res, torna-se primordial discutir o desemprego no capitalismo, consi-
derando o cenário atual. Neste presente momento, em que bilhões de 
pessoas se encontram sob o império da necessidade de trabalho para 
sobreviver, a realidade que não raro os confronta apenas com empre-
gos instáveis e precários, se não com o desemprego em massa. Diante 
de um cenário de infortúnio, o que resta ao sujeito senão ajustar-se 
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da melhor forma possível às vicissitudes impostas pelo capitalismo? 
(MÉSZÁROS, 2011)

Na medida em que a transformação predominante se dava na subs-
tituição do trabalho não qualificado pelo qualificado, envolvendo 
grandes dispêndios de capital para o desenvolvimento industrial, o 
assunto podia ser ignorado com relativa segurança, dada a atmos-
fera de euforia provocada pela “expansão” (MÉSZÁROS, 2011, p. 
1004, grifos do autor).

No caso do desemprego, buscam-se incessantemente “narrati-
vas” de falsas promessas de um futuro melhor para todos. Assentado na 
defesa de que as transformações, “modernizações” impostas às formas 
de trabalho, como os trabalhos flexíveis, intermitentes, (em verdade 
precarizados, aviltantes) trariam o horizonte civilizatório de geração 
de empregos. Porém, ao contrário, tem-se a perda massiva de direitos 
como, por exemplo, aqueles surrupiados com a Contrarreforma Tra-
balhista de 2017, que prejudicam e dificultam a vida dos trabalhadores 
e aprofundam processos de desigualdade, ainda repercutem em mais 
desemprego. Isso expressa o poder do Estado burguês como regulador 
da vida nessa sociedade, que tem os meios de coerção, tanto estrutural, 
como simbólico, com o uso da violência das leis, por exemplo, como 
controle social. 

A intensificação e a racionalização acabam por se converter em en-
grenagens do aumento da exploração do trabalho, que se apropria 
do valor criado pelo trabalhador e o descarta quando sua produti-
vidade já não acompanha o ritmo de produção (ANTUNES, 2018, 
p. 127). 

Isso reflete no dia a dia em pessoas descartáveis para o siste-
ma capitalista, que busca constantemente várias formas de diminuir 
os “coágulos de trabalho vivo”. O trabalho cada vez se converte em 
não valor, um desvalor, em uma exacerbação do desemprego em mas-
sa (ANTUNES, 2018). Não se trata de “[...] dispensar absolutamente 
o trabalho vivo, mas torná-lo efetivamente subalterno ao arcabouço 
tecnológico do capital, produto histórico da força social de produção 
do capital social total” (ALVES, 2018, s/p). Trata-se assim do processo 
de liofilização organizacional “[...] onde as substâncias vivas são eli-
minadas, como o trabalho vivo, sendo substituídas pelo maquinário 
tecno-informacional presente no trabalho morto” (ANTUNES, 2007, 
p. 16), o capital constante.



- 258 -

[...] individualização, a invisibilização e a eliminação completa dos 
direitos do trabalho enfeixam o sonho dourado do capital, agora que 
o mundo digital, on-line, robotizado e automatizado pode convi-
ver com o trabalho aviltado, desvertebrado, desorganizado, isolado, 
fragmentado e fraturado (ANTUNES, 2020, p. 379-384, grifos do 
autor). 

No atual cenário de grande inovação científica (tecno-informa-
cional-digital, de algoritmos) torna-se cada vez mais comum o traba-
lho remoto, em casa (home-office), em um processo que foi acelerado 
pela crise sanitária imposta pela pandemia de Covid-19. Tem-se com 
isso o controle à distância e direto pelos empregadores através de pro-
gramas (softwares), aplicativos, sistemas que monitoram a realização 
de atividades, jornada, intervalos e até tempo logado, é a plataformiza-
ção da superexploração tecnológica do trabalho (DIAS, 2021).

Este processo revela a existência de um fetiche pela tecnolo-
gia (HARVEY, 2016), não só pela defesa que ela seja a resposta para 
todos os problemas do mundo, inclusive o desemprego. Aqueles que 
perderam seus empregos para tecnologias inseridas no processo pro-
dutivo poderiam ser reabsorvidos pelo mercado de trabalho mediante 
uma requalificação. Resumo da cantilena, o desemprego causado pelas 
transformações tecnológicas seria paulatinamente resolvido mediante 
a qualificação dos desempregados. Sua forma ficaria a cargo ou do Es-
tado pela via de cursos profissionalizantes ou individual na busca de 
uma formação privada, reforçada pela teoria do capital humano.

[...] trata-se de uma clara tentativa de transferir riscos e responsa-
bilidades aos mais fracos, fazendo o trabalhador assumir a sua em-
pregabilidade, por meio de formação profissional, requalificação 
etc., Estado e empresas até podem destinar alguns recursos para 
tais cursos, importantes, mas absolutamente incapazes de gerar 
mais postos de trabalho. Uma contribuição, digamos, para o “sal-
ve-se quem puder” (MATTOSO, 1999, p. 20).  

Independente da saída tomada, essa relaciona a ideia idílica so-
bre o uso da tecnologia, como futura fonte de novos postos de trabalho: 
um remédio para o desemprego massivo. Ignorando com isso, que sua 
utilização, esteve e está aliada a formas de extrair ainda mais lucros do 
processo produtivo. Está vinculada a mudanças organizacionais e pela 
substituição parcial ou total do trabalhador por máquinas no processo 
produtivo (HARVEY, 2016; MARX, 2013). Logo, desde os primórdios 
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do capitalismo, o “emprego” de tecnologias no processo de produção 
impactou significativamente a forma como ocorrem as relações de tra-
balho e, consequentemente, no modo de vida das pessoas, principal-
mente em sua existência física e também mental, existencial. Pode-se 
inferir que, no capitalismo atual, a produtividade da forma específica 
do trabalho bem como o desemprego e a precarização da vida humana 
estão inclusive atrelados à tecnologia.

Apesar da aparente novidade, esse fenômeno fora constatado 
por Marx (2013): a utilização de máquinas no processo produtivo, que 
resultou não apenas em um acréscimo da produção como no rebaixa-
mento de uma grande parcela da população de trabalhadores a subem-
pregos e perda de postos de trabalho. Harvey (2016) denominou esse 
processo de desemprego “tecnologicamente” induzido, ao evidenciar 
com isso, o “desenvolvimento” de um exército industrial de reserva 
decorrente das adaptações tecnológicas capazes de poupar mão de 
obra. Portanto, a tecnologia não se restringe apenas a máquinas, fer-
ramentas, aparelhos etc., abarca igualmente as formas de organização 
das relações de trabalho. Logo, envolve o controle sobre o processo de 
trabalho e sobre o trabalhador, objetivo sempre presente no capitalis-
mo, como forma de sustentar sua lucratividade e a perpetuação da acu-
mulação de capital. Dito de outro modo, comumente o capitalismo vai 
aderir mais facilmente a demissões e a mudanças tecnológicas do que à 
criação de empregos. E o uso das tecnologias nesse processo evidencia 
esse projeto, e seu desenvolvimento está intrinsecamente relacionado 
ao futuro do trabalho e ao papel da mão de obra no capitalismo con-
temporâneo. Alcança-se um patamar tão complexo da ordem capita-
lista, no qual o trabalho perde cada vez mais espaço de ser explorado, 
em uma contradição não antes vista, em que pior que o “privilégio” da 
servidão é a tragédia do desemprego (ANTUNES, 2018).

A outra face do desemprego “tecnologicamente” induzido li-
gado a tal pensamento refere-se à fantasia capitalista do controle to-
tal sobre trabalhador e o trabalho (HARVEY, 2016) e diz respeito ao 
enfraquecimento do poder de barganha dos trabalhadores. O desem-
prego na maioria dos casos é utilizado como forma de disciplinar os 
trabalhadores, fazendo-os aceitar, não só uma taxa de salários menor, 
como formas e relações precárias e flexíveis de trabalho, cujo resultado 
mais imediato é uma maior submissão do trabalhador ao capitalismo e 
o aumento da precarização de sua vida. Isto porque, inerente ao capi-



- 260 -

talismo, está a distribuição desigual da riqueza social produzida. Tal di-
nâmica ancora-se em síntese na Lei Geral de Acumulação Capitalista, 
pois, para que em um polo exista acumulação de riqueza, é fundamen-
tal a miséria, o pauperismo no outro polo (MARX, 2013). A concentra-
ção de riqueza permite apenas ao capitalismo investir e criar empregos: 

Existe a crença de que, apesar de parecer injusta, a distribuição 
desigual de renda é vantajosa para o trabalho, porque o capital 
controla a criação de empregos, e quanto mais a classe capitalista 
possua, maior será a criação de empregos (HARVEY, 2016, s/p).

Nesse processo, a dominação pelo trabalho soma-se à exercida 
pelo desemprego. Esse último força as pessoas a contraírem relações 
trabalhistas cada vez mais precárias, reforçando o caráter de domina-
ção do trabalho, devido à impossibilidade de contrair uma atividade 
realmente emancipatória.

[...] quase um terço da força humana disponível para o trabalho, 
em escala global, ou se encontra exercendo trabalhos parciais, pre-
cários, temporários, ou já vivenciava a barbárie do desemprego. 
Mais de um bilhão de homens e mulheres padecem as vicissitudes 
do trabalho precarizado, instável, temporário, terceirizado, quase 
virtual, dos quais centenas de milhões têm seu cotidiano moldado 
pelo desemprego estrutural (ANTUNES, 2007, p. 13).

 As economias que integram o capitalismo mundial globaliza-
do articulam formas de exploração. No capitalismo dependente, como 
do Brasil de modalidade exportadora, os frutos de sua estrutura pro-
dutiva são afastados das necessidades das pessoas, dos trabalhadores. 
Nessa dependência, a desvantagem nas transferências de valor busca 
reposição a partir da superexploração, com extensão da jornada de tra-
balho e de intensificação do trabalho (MARINI, 2011). 

Para tanto, o Estado “burguês” é usado para a regulamentação 
do uso da força de trabalho e da manutenção de uma superpopulação 
relativa. No capitalismo, o desemprego não pode ser considerado se-
não uma exigência para manter “desvalorizada” a força de trabalho, 
de modo a alimentar uma maior acumulação. A tal sistema, fica a car-
go não só a criação de empregos, mas de desemprego como forma de 
manter um controle mais efetivo sobre as pessoas (HARVEY, 2016). 
Assim, “o desemprego causa sérios efeitos psicológicos e sociais. Aque-
les que sofrem com isso geralmente experimentam profunda insatisfa-
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ção existencial” (PÉREZ, 2018, s/p). Destarte, há precarização da vida 
da classe trabalhadora, precarização em seu caráter existencial, que re-
verbera em agravos à saúde e subjetividade dos trabalhadores, como 
será discutido a seguir.

PRECARIZAÇÃO DA VIDA HUMANA POR MEIO DO TRA-
BALHO: PONTOS INICIAIS DE UMA ANÁLISE MARXISTA

Se anteriormente foi colocada em questão a especificidade do 
trabalho no capitalismo, também do desemprego como estratégia do 
próprio sistema, torna-se necessário analisar esse mesmo caráter es-
pecífico na questão da precarização da vida humana, principalmente 
num contexto neoliberal agudizado pelo desemprego em um cenário 
de grandes avanços tecnológicos, informacionais. 

Nos últimos 40 anos, o capitalismo passou e ainda passa por 
transformações significativas, balizadas por modelos de gestão e produ-
ção que foram do taylorismo transitando para um predomínio do for-
dismo, chegando ao toyotismo e, mais recentemente, à uberização1..A 
produtividade cada vez mais se contrapõe ao desenvolvimento das ne-
cessidades e faculdades humanas, resultando na crescente dominação 
e exploração exercida sobre as pessoas. “A modernização que poderia 
ser para acesso em comum, coletivo, em benefício da humanidade, ao 
invés de servir as pessoas, se serve delas, as tornando substituíveis, ob-
soletas, descartáveis” (DIAS, 2018, p. 59, grifo nosso), o que repercute 
em desemprego estrutural, em massa. Percebe-se, dessa forma, a inten-
sificação da precarização da vida humana, a precarização existencial. 

Percorrendo o caminho imposto pela plataformização no capita-
lismo contemporâneo, como mais um instrumento ao encontro de formas 
de maior exploração da força de trabalho, que repercute em maiores níveis 
de desemprego e ainda pela via da internalização, da “captura da subjetivi-
dade” (ALVES, 2011), que reverbera em vários tipos de adoecimento, afeta 
a saúde da “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2007).

1 Conforme Abílio (2020), trata-se de um processo com transformações tecnopolíticas em curso 
há décadas no mundo do trabalho (principalmente desde 2009 em nível mundial e desde 2014 no 
Brasil). Sendo mais evidenciadas no cenário de pandemia, a fim de dispersar ainda mais a classe 
trabalhadora, ao fomentar mais individualização, fragmentação. Aumenta a extração de mais-valia 
por não ter vínculo empregatício formal com o trabalhador. Exaure mais direitos, pois usa o Estado 
burguês através das contrarreformas, transfere custos, riscos aos trabalhadores, incertezas de remu-
neração e carga horária. Isso que não se estende “somente” a entregadores e motoristas, mas a outras 
profissões que já estão com seus serviços sendo oferecidos através da plataformização, programas 
(softwares), aplicativos, inteligência artificial. Tem-se o autogerenciamento subordinado do traba-
lho com vistas à centralização do controle, mapeamento e gerenciamento algorítmico.
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A internalização dos valores neoliberais como próprios do sujeito, 
o consentimento condicionado para manipulação de seus desejos, 
prioridades e afetos, o alheamento político, a indiferença social e 
o rogo pela exploração, integram essa mixórdia complexa, consti-
tuindo evidências inequívocas da precariedade existencial porque 
atacam o indivíduo em sua formação primária, dada a elementari-
dade do trabalho para a constituição do ser social (VASCONCE-
LOS, 2020, p. 78-79).

A introjeção dos preceitos burgueses por parte da classe traba-
lhadora suscita uma espécie de “consciência empreendedora”, tão em 
voga no neoliberalismo, que instiga as pessoas a agirem e pensarem a 
si mesmas como empresas, desenvolvendo uma relação de autoexplo-
ração,  como por exemplo com o autoempreendedorismo, que é em 
realidade a própria informalidade –  o “empreendedor, empresário de 
si mesmo” (DARDOT; LAVAL, 2016) –, um conto de farsas, como por 
exemplo com a uberização, a pejotização, dentre outros (DIAS, 2021).  
Aliás, esse processo revela tanto a internalização do ethos capitalista, 
onde o risco e a insegurança advindas da desregulamentação e flexibi-
lização do trabalho, apesar de seus efeitos negativos, objetivos e subje-
tivos, são traduzidos como formas de libertação da potencialidade de 
construir-se como projetos livres. Como revela que, para seu funcio-
namento, o capitalismo “necessita” da internalização e disposição psí-
quica das pessoas a certo modo de conduta: “Enquanto maneira de ser 
do eu humano, a empresa de si mesmo constitui um modo de gover-
nar-se de acordo com valores e princípios” (DARDOT; LAVAL, 2016, 
p. 333). Dessa forma são ampliadas “[...] as relações entre trabalho e 
adoecimento, repercutindo na saúde física e mental dos trabalhadores, 
nas formas de objetivação e subjetivação do trabalho” (RAICHELIS, 
2011, p. 421).  

Neste sentido, a precarização da vida humana se espraia sob 
formas de adoecimento, enfermidades como: transtornos, ansiedade, 
depressão e ainda por problemas relativos ao desenvolvimento do pró-
prio trabalho, doenças ocupacionais: tendinite, lombalgia, mialgia, dis-
túrbios osteomusculares, dentre outros. 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho nas últimas décadas 
resultaram na constituição de um exército de trabalhadores mu-
tilados, lesionados, adoecidos física e mentalmente, muitos deles 
incapacitados de forma definitiva para o trabalho (ANTUNES, 
2018, p. 151). 
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A precarização existencial que se assinala como “[...] a preca-
rização das condições de existência da pessoa que trabalha tendo em 
vista a vigência do modo de vida just in time2 e a presença do fenômeno 
da ‘vida reduzida’” (ALVES, 2015, p. 247). Resulta dessa maneira em 
quadros de sofrimento e exaustão, não só física, mas também psíquica.

Diferente das formas mais rígidas de controle do trabalho e do 
trabalhador, tratado como mero apêndice da máquina que não per-
mitiam colocar a serviço da criação de valor as propriedades mais hu-
manas, como criatividade, sentimentos, honra etc., os novos métodos 
de controle, ao contrário, estão direcionados exatamente ao completo 
engajamento das pessoas à lógica do capitalismo. É por isso que o tra-
balho nessa ordem social, sua reconfiguração pela via da flexibiliza-
ção, da terceirização, da informalização, do desemprego estrutural, do 
imperativo do desempenho, da internalização do ideal empresarial de 
si, não pode ocorrer sem certo saldo patológico. Paradoxalmente, do 
ponto de vista do trabalho, esse mantém o caráter negativo, mas sua 
forma específica no capitalismo apresenta-se dotada de certa positivi-
dade. Sem as antigas formas rígidas de disciplinas, a produtividade do 
trabalho apoia-se menos sobre a obediência mecânica externa e mais 
na iniciativa, na responsabilidade, na capacidade de evoluir por conta 
própria, formar e realizar projetos: “O homem neoliberal é o homem 
competitivo, inteiramente imerso na competição mundial” (DAR-
DOT; LAVAL, 2016, p. 322, grifos dos autores). A precarização da vida 
humana por meio do trabalho no capitalismo, ocorre pela imposição 
de uma positividade que o guia e o estimula a uma dedicação, que não 
raro resulta na autoexploração, tal precarização não se resume apenas 
ao espaço de trabalho (quando tem), mas na vida do trabalhador em 
geral como precarização existencial.

É importante lembrar que, em Marx (2013), a força de trabalho 
é o complexo de capacidades físicas e mentais que existem na corpo-
reidade e na personalidade viva de uma pessoa logo, extrapola o mero 
âmbito produtivo. Contrapondo-se a ela, o capital em Marx (2013) 
é trabalho morto que, tal como um vampiro, vive apenas da sucção 
de trabalho vivo: “O tempo durante o qual o trabalhador trabalha é 
o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que 
comprou do trabalhador” (MARX, 2013, p. 393). O capitalismo não 
2 “[...] implica maior carga de pressão no plano psíquico do homem-que-trabalha, tendo em vista 
que ele opera o fenômeno da vida reduzida. Na medida em que a produção toyotista torna-se to-
talidade social, ele impregna a vida social de elementos valorativos do produtivismo capitalista” 
(ALVES, 2013, p. 240, grifo nosso).
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vilipendia tão “somente” o corpo do trabalhador ao sugar, explorar sua 
força de trabalho, como um “moinho satânico”, um moedor de carne 
(POLANYI, 2000). Afeta sua saúde mental, física, sua subjetividade. 
Na fase atual do capitalismo, a precarização da vida humana decor-
re da exploração do tempo das pessoas para a valorização do capital, 
a totalidade das relações sociais é inserida e subordinada à produção 
capitalista.

Daí decorre os processos de precarização que não se restringem 
apenas a esfera da venda da força de trabalho e do assalariamento, 
mas invadem a esfera da vida pessoal, articulando e subsumindo 
o tempo de vida ao tempo da jornada de trabalho. Convertendo, 
inclusive o tempo do ócio em tempo dedicado a reprodução das 
relações que constituem o emaranhado de mediações do sociome-
tabolismo do sistema do capital (RICHTER; SILVA, 2018, p. 72).

As relações que constituem esse emaranhado de mediações são 
produtos de uma atividade alienada, também alienada do seu ser ge-
nérico do outro, ou seja, da essência humana: “Tal como aliena de si a 
sua própria atividade, ele apropria para o alheio a atividade não própria 
deste” (MARX, 2004, p. 87). Todos esses são processos sociais que re-
percutem cotidianamente na vida dos trabalhadores em meio tanto ao 
trabalho, como ao desemprego. Inconteste, portanto, a necessidade do 
destaque dado no presente texto acerca das adversidades que trazem 
precarização à vida da classe trabalhadora, com impactos à sua saúde e 
à subjetividade em caráter existencial.

 
CONCLUSÃO

Vive-se contemporaneamente em uma sociedade que se movi-
menta a partir de um conflito material, onde de um lado há aqueles que 
exigem ampliação de mais valor e, de outro, aqueles que buscam prio-
ritariamente os meios de sobrevivência, capitalista e trabalhadores; do-
minadores e dominados. Assim, torna-se primordial analisar o traba-
lho em seu caráter específico, ou seja, no modo de produção capitalista. 

A fetichização das tecnologias enquanto facilitadoras da produ-
ção e da eficiência na produtividade torna homens e mulheres servos 
das ferramentas, onde o tempo livre provoca autoculpabilizações. Esse 
tempo acaba sendo preenchido com novas tarefas, competitividade e 
produtividade, o que pode repercutir em diversos tipos de adoecimen-
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to, afeta a saúde e a subjetividade das pessoas. Na atual fase do capita-
lismo das chamadas plataformas, o trabalhador é monitorado não mais 
propriamente por um patrão (capitalista) de carne e osso, mas por um 
aplicativo ou software, a lógica de individualização dos trabalhadores é 
fomentada, enfraquecendo, afetando a luta coletiva.

Assim, direitos como o trabalho são cada vez mais atacados 
com contrarreformas, como a trabalhista de 2017, acirrando as con-
tradições, desigualdades e em tempos de pandemia se é capturado pela 
máxima: “é impossível parar”. Tempos em que o sistema mostra com 
mais voracidade sua verdadeira essência de violência e expropriação, 
num jogo capitalista que individualiza a culpa pela pandemia, jogando 
a proteção para o âmbito particular ou da caridade.

Por fim, o que se verifica é a miséria de grandes contingentes da 
população superexplorada, quando não desempregada, um flagelo eco-
nômico e social. Estamos na era da barbárie social, com novas dimen-
sões que expõem os próprios limites do capital como força civilizatória.
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Carlos Nelson dos Reis
Pedro Alberto Samuel

Paulo Roberto Martins

INTRODUÇÃO

A presente reflexão tem como objetivo analisar os aspectos 
conjunturais de consolidação do texto trabalhista e de sua principal 
reforma ocorrida em 2017, bem como os reflexos com os quais a al-
teração legislativa contribuiu para o aumento do trabalho uberizado 
em segmentos da prestação de serviços realizado por intermédio de 
plataformas digitais.

O estudo se propõe a uma análise crítica a partir de uma revisão 
do processo histórico de formação e consolidação do direito do traba-
lho brasileiro e as respectivas contradições das disputas entre capital e 
trabalho. Busca apresentar a conjuntura sociopolítica da Reforma Tra-
balhista e como o Supremo Tribunal Federal interpretou a significativa 
alteração.

Para tanto, utiliza como aporte metodológico para a análise um 
enfoque misto, contemplando instrumentos quantitativos e qualita-
tivos que são complementados por procedimentos e técnicas de pes-
quisa como revisão bibliográfica e análise de documentos, tais como 
legislações e jurisprudências, buscando uma articulação com os dados. 

O texto está desenvolvido em três itens. No primeiro, trata a 
consolidação da legislação trabalhista brasileira, com ênfase no pro-
cesso de formação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e seu 
percurso político entre as principais alterações até a edição da Lei nº 
13.467/17. O segundo item aborda as principais reformas na legislação 
do trabalho, apresentando os principais pontos que sofreram altera-
ção legislativa e dando enfoque ao trabalho intermitente, bem como 
os impactos que tal mudança trouxe ao direito do trabalho e como 
o Superior Tribunal Federal (STF) vem interpretando o processo de 
1 O termo “uberização” é utilizado, nesta reflexão, como uma analogia ao processo de prestação 
de serviços de transporte de pessoas utilizado pela empresa Uber, que se proliferou por diferentes 
setores de prestação de serviços, daí a analogia.
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flexibilização legislativa. Já o terceiro item analisa o processo de ade-
quação do direito trabalhista à uberização do trabalho e os reflexos da 
reforma trabalhista no mercado de trabalho e sua contribuição para o 
crescimento do segmento. E, por fim, alguns comentários à guisa de 
considerações finais.

A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRA-
SILEIRA 

O surgimento da legislação trabalhista e, por conseguinte, do 
direito do trabalho no Brasil estão diretamente vinculados à busca de 
meios para a transição do modelo agrário-exportador para o urbano-
-industrial. Fatos que ocorrem e demarcam a primeira metade do sé-
culo XX, onde um ferrenho debate e arranjos políticos e institucionais 
buscaram materializar as condições para esta transição. 

Em realidade, do ponto de vista legislativo, após 1889, ano sub-
sequente à abolição da escravatura, iniciam-se discussões e a publica-
ção dos primeiros projetos de lei de regulamentação do trabalho, mas 
os debates e as proposituras se davam de forma regional e limitada a 
alguns segmentos laborais2. 

Com a publicação da Lei nº 3.0713, no ano de 1916, foi instituído 
o Código Civil Brasileiro, e o contrato de trabalho passou a ter natureza 
civilista, na medida em que o diploma dispôs a “locação de serviços” 
como forma de regulamentar o contrato de trabalho. Nesse momen-
to, a legislação não protegia o trabalhador e sim apresentava de forma 
ampla critérios contratuais da relação, e normas trabalhistas ainda fi-
cavam segmentadas a categorias específicas e regionais. Não por acaso, 
a locação de serviços foi colocada no capítulo IV do Código civilista ao 
lado da locação de coisa e imobiliária. 

Em 26 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assinou o Decreto 
nº 19.433 para a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Co-
mércio, passando esse a editar decretos e medidas protetivas para os 
trabalhadores. E, no ano de 1932, foram criadas as Comissões de Con-
ciliação, com funções conciliatórias, seguidas pelas Juntas de Concilia-
ção e Julgamento. 

2 Esse biênio 1888/89 demarca a passagem de uma economia mercantil de base agrário-exportadora 
para uma economia capitalista, mas ainda de base agrário-exportadora.
3 “Art. 1.216. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada 
mediante retribuição” (BRASIL, 1916).   
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A Constituição Brasileira de 19344 inovou ao assegurar direitos 
mínimos protetivos ao trabalho urbano e rural como a garantia e proi-
bição de diferença salarial, o salário-mínimo, a limitação de jornada 
diária de 8 horas, o repouso semanal remunerado, férias, dentre outras 
normas trabalhistas e previdenciárias. Ou seja, ali escreviam-se as dire-
trizes gerais de normatização.

Embora previsto na Constituição de 1934 e regulamentado pelo 
Decreto-Lei nº 399, de 1938, no ano de 1940 é que o salário-mínimo foi 
efetivamente implementado de maneira única e nacional. Antes dis-
so, cada Estado possuía valores e regulamentação próprios (BRASIL, 
2020).

Mas foi no ano de 1943 que as leis trabalhistas, até então espar-
sas, acabaram unificadas em um único diploma celetista, a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei nº 5.452/435. O momento 
histórico é marcado pela política desenvolvimentista de Getúlio Vargas 
que, ao mesmo tempo em que se buscava mudar a lógica da produção 
agrário-exportadora nacional para uma matriz urbano-industrial, ti-
nha-se o crescimento de novas reivindicações dos trabalhadores. De 
tal maneira que no Estado Novo6 é criada a Justiça do Trabalho, a qual, 
embora prevista na Constituição de 1934, sua regulamentação só veio 
a ocorrer em 1941. De 1934 a 1946 era um órgão fora do Poder Judiciá-
rio, de competência do Executivo e ligado ao Ministério, sendo a esse 
integrado somente a partir da Constituição de 1946. 

A disposição de direitos trabalhistas e sociais tinha como plano 
de fundo conter o avanço dos movimentos sindicais e operários7, prin-
cipalmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro8, que cresciam 
com a urbanização e industrialização do país. 

Esse avanço do trabalhismo no período Vargas foi

4 Cabe esclarecer que, no Brasil, a regulamentação trabalhista está inserida no texto constitucional 
desde a Constituição de 1824 e, ao longo do tempo, as garantias laborais seguiram a evolução da 
sociedade em cada período, acompanhando o contexto histórico de cada momento (MOREIRA, 
2019). Mas foi na Constituição de 1934 que ganharam maior proteção e concessão os direitos indi-
viduais e coletivos, como listados.
5 Cabe consignar que no ordenamento jurídico brasileiro não existe um código único que congloba 
toda a legislação referente à matéria trabalhista, como ocorre em outros ramos do direito, mas o 
grande mote celetista foi reunir a legislação geral esparsa, até então dispersa, e estabelecer as diretri-
zes bases aos mais variados segmentos profissionais. 
6 O Estado Novo foi o primeiro rompimento da democracia brasileira, instituído por Getúlio Vargas 
durante o período de 10 de novembro de 1937 até 31 de janeiro de 1946. 
7 Muitas vezes reprimidos pelo uso da força por parte do Estado.
8Desde o final do século XIX havia movimentos operários para garantir avanços protetivos no Es-
tado do Rio de Janeiro, como a Fundação da Liga Operária (TUROLA, 2017).
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[...] um projeto corporativista de organização das classes sociais 
sob a tutela estatal, fabricado pelos intelectuais vinculados ao pro-
jeto político de Vargas. Tinha como objetivo a contenção da luta de 
classes em favor da cooperação orgânica entre as classes, e, entre 
estas e o Estado. Na impossibilidade de extinguir a luta de classes, o 
Estado cuidou de fazer dela um poderoso auxiliar das estratégias de 
dominação que tinham por finalidade a subordinação política das 
classes trabalhadoras em nome da “colaboração de classes”. (CAS-
TRO, 2015, p. 80).

Desde então a legislação trabalhista vem sendo modificada con-
forme a composição governamental e a tensão entre capital e trabalho 
de cada período histórico. Destaca-se o controle e o desmonte traba-
lhista por parte do Estado durante a Ditadura Militar9, momento de 
forte repressão aos movimentos sindicais e formas de organização de 
trabalhadores (BABOIN, 2015), na medida em que 

[...] o fortalecimento dos sindicatos no período anterior ao golpe e 
consequente incremento no poder de barganha dos trabalhadores 
afrontava os interesses da elite brasileira, que viam no capital es-
trangeiro a força necessária para seu projeto de desenvolvimento 
nacional baseado na potencialização da acumulação de capital por 
meio da superexploração da mão de obra. (BABOIN, 2015, p. 124).

Superada a ditadura militar, em primeiro de fevereiro de 1987, 
institui-se a Assembleia Nacional Constituinte, presidida por Ulysses 
Guimarães e com grande participação política e popular, o que resul-
tou em uma Constituição que avançou bastante na proteção dos va-
lores sociais e do trabalho. Colocou os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa como um dos princípios fundamentais da República 
Brasileira, ao lado da dignidade da pessoa humana e da cidadania (art. 
1º, incisos II, III e IV da CF/88) (BRASIL, 1988). Trouxe como obje-
tivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa, solidá-
ria; e também a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais e o 
combate de todas as formas de discriminação10.

A Constituição também assegurou, no capítulo II, os direitos 
sociais, ao colocar o trabalho dentre o rol do art. 6º, bem como ao esta-
9 A ditadura militar no Brasil teve início em 1 de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985, 
sendo o segundo momento onde a democracia foi suspensa no país, período em que o Brasil foi 
governado pela sucessão de presidentes militares.
10 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa: I – construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a margina-
lização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).
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belecer inúmeros direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, junto ao 
art. 7º, entre os quais se destacam: proteção de emprego contra despe-
dida sem justa causa; seguro-desemprego; FGTS; salário-mínimo; piso 
salarial; irredutibilidade de salários; décimo terceiro salário; duração 
da jornada não superior a 8 horas diárias e quarenta e quatro semanais; 
repouso semanal remunerado; férias anuais; aviso prévio; aposentado-
ria; reconhecimento de acordos e convenções coletivas.

O que se percebe é que

[...] a Constituição brasileira preservou as bases do modelo capita-
lista: direito de propriedade, livre-iniciativa e direitos individuais. 
No entanto, não o faz a partir de uma ordem jurídica liberal. O 
sistema jurídico constitucional fixou como parâmetro a efetivação 
de valores que considera essenciais para a formação de um “de-
senvolvimento sustentável”, ou, em outras palavras, um capitalismo 
socialmente responsável a partir dos postulados do Direito Social. 
(SOUTO MAIOR, 2017, p. 355).

Portanto, a Constituição de 1988 foi um marco importante na fixa-
ção da proteção social e trabalhista brasileira ao proteger, constitu-
cionalmente, valores importantes para a classe trabalhadora. O que 
se percebe pela análise da evolução do direito do trabalhado é que, 
desde sua origem, a legislação trabalhista e a consequente conces-
são de direitos aos trabalhadores significou uma estratégia para a 
manutenção do sistema de exploração do trabalho alheio11. Consi-
derando a natureza obrigacional do ordenamento jurídico traba-
lhista, para fins de preservar o ser humano e integrá-lo à sociedade, 
a sua aplicabilidade busca preservar um pouco de humanidade a 
essa relação de trabalho (SOUTO MAIOR, 2007), ao mesmo tem-
po que a outorga de novos direitos trabalhistas quase sempre são 
impulsionados por momentos de tensão entre trabalhadores, go-
vernos e grandes corporações, ou seja, como forma de distensionar 
as disputas entre capital e trabalho (TUROLLA, 2017).

De tal maneira que, a partir da crise mundial de 2008,

[...] verifica-se no mundo uma nova ofensiva neoliberal sobre a 
regulação das relações de trabalho, que tem na flexibilização da 
legislação trabalhista e no ataque às instituições responsáveis pela 
regulação pública do trabalho duas de suas principais expressões. 
(DRUCK; JESUS, 2018, p. 19). 

11 “Embora tivessem feito forte oposição à legislação trabalhista, os patrões entendiam que a CLT 
garantia um canal institucional claro para a solução dos conflitos, o que deixava sob o controle das 
regras do jogo. E, finalmente, para o Estado, o papel de gestor do arbitramento dos conflitos era a 
garantia do seu controle e enquadramento. Nos dois casos, ruim com ela, mas possivelmente muito 
pior sem ela” (DUARTE, 2015, p. 70).
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Esse movimento faz com que, cada vez mais, seja proposta uma 
análise das relações de trabalho sob o paradigma das relações de direi-
to civil, ou seja, de cunho privado, remetendo à lógica de negociação 
pré-celetista, que tratava o trabalho como uma forma de locação e ne-
gociada entre partes iguais.

Por essa razão é importante o olhar histórico para compreender 
a evolução da legislação trabalhista pós-Constituição de 1988 e, espe-
cialmente, o contexto e valores sustentados pela Reforma12 Trabalhista 
de 2017, que acabou por desconfigurar pontos importantes de proteção 
do social e do trabalho, o que será analisado no próximo item.

AS PRINCIPAIS REFORMAS NA LEGISLAÇÃO DO TRABA-
LHO 

O contexto sociopolítico em que a Reforma Trabalhista (Lei nº 
13.467/17) foi aprovada pelo Congresso Nacional foi o afastamento da 
então Presidente Dilma Rousseff, e posse de seu vice Michel Temer, 
sendo a Reforma Trabalhista um dos pilares da chamada “Ponte para 
o Futuro”, conjunto de diretrizes apresentadas pelo Movimento Na-
cional Democrático (MDB) um ano antes da assunção do partido à 
Presidência. O período é marcado por um grande confronto político e 
de intensa polarização. 

O momento econômico também não era favorável, com infla-
ção na casa dos dois dígitos, chegando a 10% a.a. medida pelo INP-
CA/IBGE, desequilíbrio cambial e aumento do desemprego (BRASIL, 
2015), reverberando em insatisfação de parte da população e de setores 
do grande capital.

A reforma trouxe inúmeras alterações ao direito do trabalho o 
que acabou por alterar consubstancialmente sua estrutura. Citam-se 
alguns pontos: 

1. não obrigatoriedade de recolhimento do imposto sindical; 
2. preponderância do negociado sobre o legislado; 
3. flexibilização do intervalo intrajornada com a possibilidade 
de intervalo de 30 minutos em jornadas superiores a 6 horas; 

12 Após o afastamento da Presidente Dilma Rousseff houve uma mudança nos rumos políticos 
do país, com a aprovação da Emenda Constitucional do teto dos gastos que congelou as despesas 
públicas e investimentos em direitos sociais, a concessão a empresas estrangeiras da extração do pe-
tróleo junto à camada do pré-sal, bem como flexibilização da legislação ambiental protetiva, dentre 
outras medidas. 
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4. possibilidade de fracionamento das férias anuais em três pe-
ríodos; 
5. flexibilidade na jornada de trabalho diária de trabalho;
6. instituição do trabalho intermitente e do trabalho remoto 
(home office); 
7. possibilidade de rescisão contratual diretamente na empresa 
sem participação do sindicato; 
8. possibilidade de grávidas e lactantes trabalharem em am-
biente insalubre13; 
9. a necessidade de pagamento de custas e honorários de su-
cumbência mesmo para trabalhadores que litigam com assistên-
cia judiciária gratuita. 

Poucos meses antes da aprovação da Reforma Trabalhista, o 
Congresso Nacional publicou a Lei nº 13.429/2017, que reconheceu 
como legítima a terceirização em qualquer atividade da empresa, e não 
somente nas atividades meio, pela iniciativa pública e privada14. Consi-
derando a relevância e o quanto se aproxima com a figura do trabalho 
uberizado, irá se discorrer brevemente sobre o trabalho intermitente.

A reforma alterou a redação do artigo que disciplina o contrato 
de trabalho para fazer constar o trabalho intermitente ao lado daquele 
realizado por prazo determinado ou indeterminado15. A partir disso, 
trouxe o conceito dessa nova modalidade contratual (§ 3º do art. 443 
da CLT), sendo 
13 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 5.938/DF 
reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo da reforma. 
14 Até então o entendimento jurisprudencial, pela Súmula 331 do Tribunal Superior do Traba-
lho, estabelecia que seria possível a terceirização somente em atividade meio: Súmula 331: I. A 
contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador de serviços salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 3.1.1974). II. A 
contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego 
com os Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da Constitui-
ção da República). III. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços 
de vigilância (Lei n. 7.102, de 20.6.1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade meio do tomador dos serviços, desde que inexista a pessoalidade 
e a subordinação direta. IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do emprega-
dor, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, 
inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas e das 
sociedades de economia mista, desde que haja participado da relação processual e constem também 
do título executivo judicial (art. 71 da Lei n. 8.666/93). (Alterado pela Res. n. 96, de 11.9.2000, 
DJ 29.9.2000). Cabe destacar que, após a Reforma, o STF declarou a constitucionalidade da lei 
que permite a terceirização de atividades-fim (ADIs 5.735, 5.695, 5.687, 5.686 e 5.685) (BRASIL, 
2011, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e).  
15 “Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, ver-
balmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho 
intermitente (BRASIL, 1943).
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[...] o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de pe-
ríodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em 
horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do 
empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos 
por legislação própria. (BRASIL, 1943).

Tal figura jurídica tem como correspondente internacional o 
zero hour contract previsto no Reino Unido16 e o lavoro a chiamata 
italiano. A alteração brasileira inova ao criar a possibilidade de uma 
subordinação que não seja contínua, mudando a interpretação de um 
dos (se não o principal) requisito da relação de emprego, a própria su-
bordinação. 

A introdução do trabalho intermitente

[...] como uma terceira modalidade, ao lado do contrato de traba-
lho por prazo determinado ou indeterminado (art. 443), já revela 
atecnia. Isso porque o trabalho intermitente será necessariamen-
te indeterminado, regra geral para as relações de trabalho, não 
dispondo a lei de modo contrário. Mas, assim sendo, o contrato 
poderá ser mantido para sempre, sem que haja baixa na CTPS do 
trabalhador, nem pagamento das verbas rescisórias, pois não há 
nenhuma referência à obrigação de exigir trabalho por um deter-
minado número de horas por mês. Não se teria, pois, um vínculo 
jurídico, mas um estado perpétuo de submissão. Uma esdrúxula 
contratação de servidão. (SEVERO; SOUTO MAIOR, 2017, p. 68).

A intermitência do trabalho obreiro acaba por afastar os riscos 
da atividade pelo empregador, invertendo a lógica, desprotegendo o 
trabalhador, na medida em que somente o trabalho efetivamente pres-
tado é pago, muito similar ao trabalho “por peça”, mas, agora, “por 
dia”. Esse processo ocorre de tal maneira que nem o salário-mínimo 
acaba sendo garantido a esse tipo de trabalhador. Em 2019 a remune-
ração mensal média dos vínculos intermitentes foi de R$ 637, o que 
equivalia a 64% do valor do salário-mínimo no ano e 22% dos contra-
tos não pagaram qualquer valor (DUARTE, 2020).
16 Sobre essa modalidade onde os trabalhadores ficam esperando serem chamados “[...] eles e 
elas ficam à espera de uma chamada por smartphone e, quando a recebem, ganham estritamente 
pelo que fizeram, nada recebendo pelo tempo que ficaram esperando. Essa modalidade de traba-
lho abrange um universo imenso de trabalhadores e trabalhadoras, de que são exemplos médicos, 
enfermeiros, trabalhadoras do care (cuidadoras de idosos, crianças, doentes, portadores de necessi-
dades especiais etc.), motoristas, eletricistas, advogados, serviços de limpeza, consertos domésticos, 
entre outros. Tudo isso facilitado pela expansão do trabalho on-line e pela expansão dos ‘aplicativos’, 
que invisibilizam ao mesmo tempo que ampliam exponencialmente uma parte expressiva da classe 
trabalhadora, em especial, mas não só no setor de serviços” (ANTUNES, 2020, p. 12).
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Aqueles que defendem a reformulação legislativa no direito do 
trabalho17 justificam a necessidade de “modernização” da legislação 
obreira, pois a normatização de 1943 estaria “desatualizada” e não mais 
abrangeria as atuais relações de trabalho e também como uma forma 
de flexibilizar as normas para permitir um número maior de contrata-
ções (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016)18.

O próprio Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a cons-
titucionalidade da terceirização, lançou importantes fundamentos de 
como o Judiciário enfrenta a mudança legislativa. Disse o Tribunal que 
a flexibilização das normas trabalhista faz parte de um fenômeno glo-
bal, de forma que seria “temerário” isolar o Brasil desse movimento 
produtivo. O relator, Min. Gilmar Mendes, afirmou que não é uma 
escolha entre o trabalho formal e o informal, mas sim “[...] entre um 
modelo com trabalho e outro sem trabalho; entre um modelo social 
utópico, como tão frequentemente nos alertou Roberto Campos, e um 
modelo em que os ganhos sociais são contextualizados com a realida-
de” (MENDES, 2020). Para ele, a informalidade é um indicativo de que

[...] os agentes de mercado, não apenas empresas, mas também os 
trabalhadores, estão migrando para a margem do sistema super re-
gulado que construímos [...]. Se a Constituição Federal não impõe 
um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido man-
ter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão 
de um movimento global de descentralização. Isolar o Brasil desse 
contexto global seria condená-lo à segregação econômica. (MEN-
DES, 2020, p. 15).

Portanto, tanto o Legislativo quanto o Judiciário foram favorá-
veis à flexibilização das normas trabalhistas, modelo de reforma que 
mexeu em pontos centrais garantidos desde a redação original. Assim 

17 Mas a proposta de uma mudança significativa nas leis trabalhistas não é nova: “[...] o empresaria-
do brasileiro vem propondo de forma sistemática o fim da CLT há pelo menos 30 anos. As agendas 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) a partir dos anos 1990, o projeto de lei do Governo 
Fernando Henrique Cardoso que estabelecia o negociado sobre o legislado e a flexibilização da 
legislação realizada em seu governo foram passos nesta direção” (DRUCK; JESUS, 2018, p. 27).
18 “A alteração legal é justificada como argumento de que pode gerar novos postos de trabalho. 
A questão é justamente que tipo de vínculo seria criado, pois da forma como previsto, se aplicado 
sem a necessária contaminação pelas normas e princípios que orientam e justificam o Direito do 
Trabalho, exigiria dos empregados que mantivessem pelo menos quatro ou cinco vínculos, para 
que pudessem ter alguma previsibilidade de remuneração (e contribuição previdenciária) suficiente 
para sua subsistência física. Então, o que aparentemente é apontado como uma vantagem, concre-
tamente apresenta-se como a mágica da multiplicação dos postos de trabalho sem aumentar, de 
fato, o número de empregados, podendo até, ao contrário, provocar maior desemprego, no sentido 
da eliminação dos empregos efetivos, que se substituíram por esses precários” (SEVERO; SOUTO 
MAIOR, 2017, p. 69).
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sendo, importante analisar o quanto as reformas trabalhistas contribuí-
ram para a consolidação do modelo uberizado de trabalho.

ADEQUAÇÃO DO DIREITO TRABALHISTA À “UBERIZA-
ÇÃO” 

O processo de aumento da ociosidade de trabalho criado pela 
reforma trabalhista faz aumentar a disponibilidade ao trabalho precá-
rio e flexível, de tal maneira que cria um processo de adequação do 
direito do trabalho a uma forma cada vez mais autônoma e sem vínculo 
empregatício, impulsionado pelas novas tecnologias, principalmente 
as plataformas digitais, que se proliferam mundialmente, dando lugar 
ao chamado trabalho uberizado. Sendo, portanto, “[...] um processo no 
qual as relações de trabalho são crescentemente individualizadas e in-
visibilizadas, assumindo, assim, a aparência de ‘prestação de serviços’ e 
obliterando as relações de assalariamento e de exploração do trabalho” 
(ANTUNES, 2020, p. 12).

Em que pese a expressão uberização remeter-se à ou tomar por 
base a empresa Uber, dada a sua proeminência no trabalho de aplica-
tivo, a ela se aplica todo o trabalho realizado por meio de plataformas 
digitais. Esse processo ocorre de tal forma que o trabalho uberizado 
conta com o incremento tecnológico em forte expansão em todos os 
segmentos do trabalho produtivo, em especial o trabalho por plata-
forma. Esse maquinário digital, alicerçado pelas novas tecnologias e, 
principalmente, a internet 5G (também conhecida como “internet das 
coisas”19) faz com que haja uma ampliação das formas de extração de 
mais valor sem qualquer reconhecimento do vínculo de emprego ou 
garantia.

Percebe-se assim que a descontinuidade do trabalho intermi-
tente permite que o tempo “livre” possa ser preenchido com o trabalho 
uberizado. Em ambas as espécies de trabalho o obreiro não sabe quan-
do e se irá ser chamado e apenas tem mera expectativa ao trabalho. 
Contudo, pela plataforma, se tem uma situação ainda mais precária, 
19 O conceito foi dito pela primeira vez em um artigo de jornal em 1999 por Kevin Ashton onde es-
creveu: “Se tivéssemos computadores que soubessem tudo sobre as coisas em geral – usando dados 
que coletassem sem a nossa ajuda – seríamos capazes de rastrear e contar tudo, e reduzir bastante o 
desperdício, a perda e os custos. Nós saberíamos quando é necessário substituir, reparar ou fazer um 
recall de um produto, e se estão novos ou ultrapassados. Precisamos capacitar os computadores com 
seus próprios meios de coletar informações, para que possam ver, ouvir e cheirar o mundo sozinhos, 
com toda a sua glória aleatória. O RFID e a tecnologia de sensores capacitam os computadores a 
observar, identificar e entender o mundo sem as limitações dos dados inseridos pelos humanos” 
(ASHTON, 2009).
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porque aqui se “[...] consolida a redução do trabalhador a um trabalha-
dor just-in-time, a um autogerente subordinado, que arca com os ris-
cos e custos de sua própria produção, sendo utilizado na exata medida 
das demandas do mercado” (ABÍLIO, 2020, p. 112, grifo no original). 
Há, portanto, uma completa transferência dos riscos e custos de pro-
dução diretamente aos trabalhadores autônomos e disponíveis.

Esse crescimento é, em parte, reflexo do cenário do mercado 
de trabalho brasileiro. Em termos comparativos, o desemprego20 teve 
pequena redução a partir de 2017 até o ano de 2019, passando de 13,7% 
para 12,7%. Entretanto, a redução se justifica porque, no mesmo perío-
do, houve elevado aumento nos índices de subutilização, passando de 
19,3% para 25%, dados que confirmam que a força de trabalho no país, 
mesmo após a Reforma Trabalhista e com toda a flexibilização do tra-
balho, não propiciou o aumento de vagas formais em tempo integral. 
Os dados mostram que a ligeira redução do desemprego veio acompa-
nhada de um aumento do trabalho subutilizado, o que se justifica com 
o crescimento do trabalho intermitente21 que, após a reforma traba-
lhista, nos dois primeiros anos gerou 15% das novas vagas de emprego 
(CAVALLINI, 2019).

Em novembro de 2020, já apresentando os reflexos da pande-
mia de Covid-19, os dados mostram que a taxa de desocupação atingiu 
14,1% (referente aos meses de setembro a novembro) contra 11,2% no 
mesmo período do ano anterior, demonstrando uma elevação de 2,9 
pontos, mesmo período em que também apresentou variação negativa 
de 9,4% na taxa de ocupação e redução de 10,3% no número de traba-
lhadores, ao mesmo tempo em que houve um crescimento de 6,6% no 
número de trabalhadores por conta própria e aumento de 11,2% do 
número de trabalhadores que trabalham no setor privado sem carteira 
de trabalho assinada. Além disso, a taxa de subutilização foi estimada 
em 23,3% (IBGE, 2020), mantendo-se relativamente estável se com-
parado com o ano de 2019. Dados que contribuem para demonstrar o 
crescimento da subutilização da força de trabalho durante a pandemia, 
20 O mercado de trabalho brasileiro é historicamente marcado pela forte presença da informali-
dade, mas, entre os anos de 2003 e 2014, foi possível observar um crescimento do emprego e um 
processo de formalização do trabalho no país (MANZANO e KREIN, 2020). Do ponto de vista 
quantitativo, a partir de 2015 a geração dos postos de trabalho no país diminuiu, assim como a qua-
lidade das vagas piorou a partir desse ano, em análise dos rendimentos e informalidade do trabalho 
(IPEA, 2016).
21 O que há é “[...] um aumento das formas despadronizadas de contratação conforme o leque 
introduzido pela Reforma Trabalhista, o que não pode ser analisado friamente enquanto dado de 
redução do desemprego, mas de um aumento da precarização das condições de inserção no merca-
do de trabalho por parte dos trabalhadores” (SANTOS, 2019).
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o que se comprova com o aumento da contratação de trabalhadores 
intermitentes no período22. 

O cenário do mercado de trabalho brasileiro após a reforma 
trabalhista contribuiu para a consolidação e expansão do trabalho 
uberizado, na medida em que criou um terceiro gênero de trabalho, 
o intermitente, altamente flexível, pois não necessita ser diário e con-
tínuo, deixando ao trabalhador a concomitante disponibilidade a um 
trabalho intermitente, ao mesmo tempo que pode exercer um trabalho 
por plataforma, uberizado.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As regulamentações do mercado de trabalho brasileiro iniciam 
suas efetivações na primeira metade do século XX e vem no bojo das 
disputas que culminam com a criação das condições para a transição 
de um capitalismo agrário-exportador para uma versão urbano-indus-
trial, que era a convicção da época para superar o subdesenvolvimento 
e assim alcançar o estágio de desenvolvimento dos países centrais.

Em um primeiro momento, o contrato de trabalho passou a ter 
natureza civilista, obrigacional, como um contrato de locação de servi-
ços, junto ao Código Civil e ao lado da locação de bens, o que, de certa 
maneira, apresentou o trabalho como uma mercadoria.

Mas, com o crescimento de disputas e legislações específicas, em 
1943, as diretrizes e normas gerais trabalhistas foram reunidas em um 
texto único, a Consolidação das Leis do Trabalho. Anos antes a Justiça 
do Trabalho e o Ministério do Trabalho tinham sido criados.  A partir 
de então a legislação trabalhista foi sendo modificada conforme a con-
juntura sociopolítica e as disputas entre capital e trabalho, ora conce-
dendo mais direitos, ora suprimindo.

O ano de 2017, momento marcado por grande disputa política, 
instabilidade econômica, reivindicações sociais e polarização, foi o mo-
mento em que foi aprovada a Reforma Trabalhista. Dita reforma trou-
xe inúmeras alterações substanciais ao texto trabalhista, em especial a 
regulamentação do trabalho intermitente, um contrato onde a presta-
ção do trabalho não é contínua, podendo o empregado ser chamado 
quando o empregador entender necessário.

22 “[...] de janeiro a julho deste ano [2020] foram feitas 87,3 mil contratações intermitentes, com 
carteira assinada, mas menos direitos, e 59,8 mil demissões, deixando um saldo positivo de 27,5 
mil” (ROCHA, 2020).
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Tal modalidade trouxe insegurança aos profissionais que ficam 
à mercê do chamado ao trabalho, sem qualquer garantia de um salá-
rio-mínimo. Em paralelo, as reformas são aprovadas pelo Legislativo, 
reconhecidas pelo Executivo e chanceladas pelo Judiciário, sob o argu-
mento de que a legislação obreira necessitaria de uma “modernização”, 
não mais abrangendo as atuais relações. Inclusive com o argumento de 
que os trabalhadores estariam migrando de um sistema regulado para 
outro sistema onde teriam mais liberdade para trabalhar.

A insegurança e irregularidade do trabalho intermitente, ante 
a sua forma precária e flexível, favorece a consolidação e expansão do 
profissional por aplicativo, pois a própria descontinuidade permite o 
preenchimento com o trabalho uberizado. 

 O trabalhador, no processo de uberização do trabalho, passa a 
compor um segmento que também fica aguardando ser chamado ao 
trabalho, sem qualquer garantia.  Só que aqui há um ponto ainda mais 
prejudicial, qual seja, quando é chamado, o trabalhador é responsável 
pela quase totalidade das ferramentas utilizadas na execução da ativi-
dade, assumindo uma aparência de prestação de serviços, que oculta o 
assalariamento e a exploração.

O mercado de trabalho, por sua vez, apresenta o verdadeiro re-
flexo da reforma trabalhista que, ao invés de criar novos postos de tra-
balho, trouxe aumento significativo nos níveis de subutilização, o que 
justifica o crescimento do trabalho intermitente e o número de profis-
sionais que aderem ao trabalho por plataforma. Além disso, em razão 
da pandemia da Covid-19 o cenário do mercado de trabalho formal se 
agravou ainda mais, com o fechamento de postos de trabalho e o cres-
cimento do desemprego, ao mesmo tempo que aumentou o número de 
trabalhadores por conta própria e intermitentes.

Conclui-se, portanto, que a reforma teve o efeito contrário dos 
motivos públicos justificados, pois contribuiu para a expansão e conso-
lidação do trabalho sem vínculo e sem qualquer garantia, movimento 
esse que, caso não seja interrompido com uma nova reforma, inversa 
da que foi feita ao invés da sua expansão, fará com que haja um retorno 
à lógica de negociação pré-celetista, qual seja, o trabalho sobre o para-
digma de uma locação de natureza civilista.
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DIREITOS HUMANOS E DIREITO AO 
TRABALHO:

contradições e fetiches no âmbito da 
sociedade do capital

Giovane Antonio Scherer
Idilia Fernandes

Joana de Hamburgo

INTRODUÇÃO

A relação entre mundo do trabalho, seus rebatimentos na vida 
cotidiana de homens e mulheres e a perspectiva dos direitos humanos é 
evidentemente orgânica. A luta por melhores condições de trabalho se 
constitui como uma estratégia central na perspectiva do enfrentamen-
to à dinâmica perversa e cruel que constitui a lógica da acumulação de 
capital, em especial no atual momento histórico.

O presente capítulo busca analisar as contraditórias relações 
entre direitos humanos e trabalho no âmbito da sociedade do capital, 
procurando problematizar as concepções presentes no âmbito das po-
líticas públicas na perspectiva da garantia do direito ao trabalho. Em 
um primeiro momento, busca-se analisar as dimensões diversas e con-
traditórias dos Direitos Humanos no cotidiano histórico dos sujeitos 
sociais. A base conceitual dos direitos humanos é interpretada dentro 
dos limites emancipatórios de uma sociedade capitalista e de classe, 
evidenciando a análise acerca do trabalho como direito humano e suas 
contradições na sociedade capitalista, assim como as transformações 
no mundo do trabalho e impactos para a classe trabalhadora. As po-
líticas públicas e ações governamentais para ampliação dos postos de 
trabalho e a  flexibilização do trabalho serão analisadas no segundo 
item do presente capítulo, o qual propõe o debate sobre os fetiches do 
empreendedorismo nas políticas públicas, bem como analisa a falácia 
presente nos discursos acerca da redução de direitos como estratégias 
de fomento ao mercado de trabalho.

A sociabilidade humana se desenvolve em processos sociais per-
meados pelas consequências da relação entre capital e trabalho, muitas 
vezes em detrimento da sua própria condição humana, caracterizada 
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pela diversidade. Os direitos humanos buscam materializar novos con-
textos e territórios que compensem a perversidade histórica das ex-
pressões da questão social e preservem a vida humana, por dentro da 
própria dinâmica contraditória do capital.

DIREITOS HUMANOS E DO MUNDO DO TRABALHO NA 
SOCIEDADE DO CAPITAL 

Os direitos humanos, como campo de luta social, asseguram 
direitos de forma contraditória numa sociedade de luta de classes. A 
realidade de classe social da nossa contemporaneidade e a luta de clas-
ses são processos vivamente presentes no cotidiano da vida da socie-
dade moderna. Seguindo a orientação analítica do pensador do século 
XIX, Karl Marx, ainda é possível entender os movimentos da sociedade 
atual, na lógica perversa do capitalismo, que vem atravessando inú-
meras mudanças, mas mantém a estrutura de expropriação dos tra-
balhadores e trabalhadoras em um processo de rejeição das diferenças 
singulares.

O principal desafio contemporâneo para os Direitos Humanos 
é a preservação do seu sentido histórico e a materialização do signifi-
cado concreto diante da ofensiva conservadora e neoliberal e da forte 
onda reacionária, especialmente da última década do século XXI, que 
se desenvolve acirrada e com impacto cada vez maior na vida social das 
pessoas, desde o Golpe de 2016 no Estado brasileiro. Toda a construção 
dos Direitos Humanos é uma articulação e organização pela preserva-
ção da dignidade e da diversidade humana que se materializa em con-
textos de coletividades ativas e atentas aos processos sociais.

O que são mesmo os direitos humanos? A resposta mais co-
mum: são os direitos dos bandidos. Essa é uma resposta ainda muito 
utilizada que decorre, certamente por desinformação das pessoas, mas 
principalmente pela eficiente manipulação dos meios de comunicação 
de massa, voltada para a exploração da miséria humana e que se utiliza 
dela para mascarar o seu real significado. Tais concepções teleguiadas 
estão absolutamente alheias às condições de vida consideradas funda-
mentais a todos os seres humanos, sem distinção de gênero, raça/etnia, 
nacionalidade, faixa etária, classe social, orientação/identidade sexual, 
profissão, características físicas e intelectuais, espiritualidades, opinião 
política e julgamento moral.

Os direitos humanos se constituem como patrimônio ético, ju-
rídico e político construído pelas lutas libertárias e emancipatórias da 
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humanidade. As suas características fundamentais, nos seus diversos 
aspectos enquanto direitos civis, políticos, sociais, econômicos e cultu-
rais remetem ao aspecto transversal de universalidade, indivisibilidade 
e interdependência.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948 afirma que a condi-
ção de pessoa humana é o requisito único para a titularidade de Direi-
tos Humanos que são os direitos à vida com dignidade, respeito, liber-
dade e igualdade de acesso aos bens sociais. Os principais violadores 
de direitos humanos são o preconceito e a discriminação. Preconceito 
instala-se nas relações de poder que a sociedade estabelece, nas quais 
quem tem mais poder aquisitivo vai ter maior poder de decisão e in-
serção social. A discriminação separa um ser humano do outro esta-
belecendo o individualismo, a competição e o ódio. Juntos produzem 
muros, diversas barreiras de separação de uns e privilégios de outros, a 
desigualdade, a violência e consequentemente a morte.

A moralização das questões referentes ao corpo, às sexualida-
des e aos comportamentos a partir de um padrão de normalidade, de 
moral e religião dominante são forte alvo da violação da dignidade hu-
mana. É possível observar que o preconceito e a discriminação recaem, 
via de regra, nos itens pontuados acima, sobre pessoas ou grupos em 
situação de vulnerabilidade social. Além dessas situações, há inúmeras 
outras que ferem a nossa condição de diversidade humana e sua liber-
dade de expressão.

A partir de uma concepção relacional para interpretar, tanto o 
campo social quanto as pessoas que nesse se localizam, deparar-se-á 
com conceitos que não reduzem as explicações sobre os fatos da vida 
a uma perspectiva individual. O ser humano se constitui enquanto tal, 
no mundo das relações sociais e nessas refaz seu mundo e se reconstitui 
no mesmo. Para analisar a questão dos direitos humanos na socieda-
de de classes, ou seja, se é possível admitir que cada indivíduo possui 
inúmeras características que o diferenciam dos demais, que precisam 
ser preservadas, entende-se também que há uma multiplicidade de ex-
pressões da violência estrutural de um mundo padronizado, mediado 
por relações de exploração e desigualdades. Realidade enfrentada pela 
constituição e estrutura da criação dos Direitos Humanos. Por mais 
que haja uma dinâmica intensa na forma como as pessoas vivem a his-
tória dos povos, não é possível negar a tendência unificante que existe 
no social e na divisão entre as classes sociais.
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A consequência principal das relações sociais, mediada pela 
construção da sociedade do capital, é justamente a questão social. Isso 
significa dizer que a sociedade produz, em seu movimento humano e 
contraditório, o acirramento da luta de classes. De um lado o capitalis-
mo concentra riquezas e informações nas mãos de poucos privilegia-
dos da sociedade, ocasionando necessariamente miséria para muitos 
outros não privilegiados e que se tornam alheios aos bens produzidos 
socialmente. Por outro lado, esses seres humanos, apartados dos bens 
sociais, precisam produzir coletivamente formas estratégicas de en-
frentar toda a desigualdade construída em um sistema de expropria-
ções singulares e coletivas, injustiças sociais e segregações de determi-
nados segmentos da sociedade.

Compreender a questão social, na perspectiva de Iamamoto 
(2008), como consequência da relação entre capital e trabalho, é elu-
cidativo para compreender a realidade em uma dimensão social e não 
restrita às possibilidades e impossibilidades dos indivíduos na conquis-
ta dos bens para suas vidas. Significa, de outra forma, buscar uma aná-
lise que supere uma visão simplificada, fragmentária da vida social e 
perceba sua totalidade, permeada por inúmeras contradições, marcada 
por uma determinada historicidade, em um campo social determinado 
pelas relações de trabalho.

É importante que nossas consciências possam vislumbrar o 
entendimento sobre o significado da sociedade de classe ou da classe 
social. Essa divisão na estrutura de nossa sociedade esteve e ainda se 
faz presente se reproduzindo nas atribuições que cada trabalhadora e 
trabalhador construiu para si mesmo no processo de alienação. Esse 
contexto precisa ser demonstrado em suas particularidades. O proces-
so de alienação da negação da existência da classe social está na mesma 
engrenagem social na qual a relação entre capital e trabalho, o ser hu-
mano, sua subjetividade e a sua força física continuam sendo funda-
mentais para que o capital possa se bem desenvolver.

Assume-se a concepção de direitos humanos contrária à lógica 
evolucionista e ao legado liberal, ou seja, uma concepção que prevê a 
materialização desses direitos como caminho para outra sociabilidade 
e que abrange árduas lutas dos trabalhadores, as quais são ameaçadas 
cotidianamente (FORTI, 2012). O trabalho como direito caminha jun-
to com a discussão dos direitos humanos e precisa ser entendido como 
“direito ao trabalho decente, que deve se caracterizar pelo respeito à 
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liberdade, à igualdade e à segurança dos trabalhadores, bem como pela 
sua adequada remuneração, capaz de assegurar sua dignidade – in-
cluindo a de suas famílias” (CAMPOS, 2011, p. 11).

O conceito de trabalho decente foi estabelecido pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) em 1999 e prevê a noção de gera-
ção de empregos, enfrentamento do desemprego, superação de formas 
de trabalho perigosas, inseguras e degradantes e que geram renda insu-
ficiente para o trabalhador e suas famílias, proteção social e direitos do 
trabalhador, incluindo a associação e organização sindical (OIT, 2015). 
A profunda alteração da base técnica da produção, com a informática, 
a robótica e outras inovações tecnológicas e organizacionais que po-
tenciam os requisitos de produtividade e a intensificação do trabalho, 
atribuiu novos contornos ao mercado de trabalho, diversificando os 
espaços ocupacionais e fazendo emergir inéditas requisições e deman-
das profissionais, novas habilidades, competências e atribuições (IA-
MAMOTO, 2009).

Desde o final do século XX se discute o possível fim do traba-
lho e se questiona o trabalho como fundante da sociabilidade humana, 
como fundamento da reprodução da vida e das relações sociais des-
de as civilizações mais antigas (GRANEMANN, 2009). No entanto, o 
trabalho é um atributo unicamente humano, pois o homem é o único 
ser que planeja o produto do seu trabalho e que tem sua relação com 
o objeto (várias formas da natureza) mediada por meios de trabalho, 
criados pelo próprio homem (MARX, 2017).

Ao trabalhador resta vender a única mercadoria de que é pos-
suidor – a força de trabalho. O capitalista, detentor dos meios de pro-
dução, não se apropria apenas da força do trabalho, mas também do 
trabalho excedente e dos produtos construídos durante a jornada de 
trabalho (MARX, 2017). Por isso, o capital não pode eliminar o traba-
lho do seu processo de reprodução. Nem mesmo a intelectualização do 
trabalho manual e, em sentido inverso, a desqualificação e subproleta-
rização (trabalhadores precários, parciais, temporários etc.) permitem 
concluir que a categoria trabalho perderá sua centralidade (ANTU-
NES, 2009).

No mundo pós-guerra, a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos de 1948 inicia seu texto pelos direitos civis, passa aos políticos 
e, por fim, aos sociais, como se espelhasse a hierarquização entre os 
direitos. Todavia, a Declaração Universal significou um grande avanço 
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aos direitos humanos, incluindo o direito ao trabalho. A Declaração 
prevê em seus artigos 23, 24 e 25 o direito ao trabalho. Em especial, 
estabelece no art. 23:

Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, 
a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego. Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito 
a igual remuneração por igual trabalho. Todo o homem que tra-
balha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com 
a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, ou-
tros meios de proteção social. Todo o homem tem direito a orga-
nizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses 
(ONU, 1948).

Os direitos humanos e o direito ao trabalho buscam assegurar 
a dignidade humana. Nessa perspectiva, a OIT estabeleceu em 1998 
a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho, a 
qual possui quatro princípios: 

respeito à liberdade sindical e de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou obrigatório, a efetiva abolição do 
trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de 
emprego e ocupação (OIT, 2015).

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º, co-
loca o trabalho como direito social, juntamente com educação, saúde, 
moradia, lazer, entre outros. No entanto, as garantias previstas nos ar-
tigos subsequentes se reduzem ao trabalho assalariado. Tais garantias 
rumam a perspectiva do direito ao trabalho decente, mas não incluem 
grupos populacionais relevantes, tais como autônomos, informais, 
cooperativados, economias familiares e desempregados (CAMPOS, 
2011).

Apesar da luta dos trabalhadores, o trabalho na sociedade ca-
pitalista, conforme referido anteriormente, é reduzido ao seu caráter 
abstrato. Marx (2010) reconhece que a emancipação política reduz o 
homem a membro da sociedade burguesa e a cidadão, ao mesmo tem-
po que se trata de grande progresso, uma vez que é a derradeira etapa 
no contexto da sociabilidade capitalista, pois a emancipação humana 
somente será alcançada em outra sociabilidade.

Nesse sentido, o direito ao trabalho, enquanto direito funda-
mentado na dignidade humana, que compreende o acesso ao trabalho 
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e a um conjunto de proteções sociais ao trabalhador e a sua família e 
que abrange trabalhadores formais e informais integra o rol dos di-
reitos humanos e precisa ser alvo de políticas sociais voltadas a toda 
população, dentro das possibilidades e limites impostos pela sociabi-
lidade capitalista.

OS FETICHES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E 
RENDA: ENTRE A GARANTIA DE DIREITOS E O APROFUN-
DAMENTO DA SUBALTERNIZAÇÃO

As políticas sociais se constituem como instrumentos funda-
mentais para a materialização concreta de direitos na vida de todos 
os sujeitos, consolidando-se como um elemento eminentemente con-
traditório no que se refere aos limites emancipatórios presentes na so-
ciedade capitalista. Tais políticas, além de constituir uma estratégia do 
modo de produção capitalista para se legitimar, também são resultados 
das respostas às lutas históricas de segmentos sociais na busca pela am-
pliação de seus direitos: a classe burguesa amplia o Estado, levando a 
luta de classes, que estava somente na órbita econômica e da sociedade 
civil, para a esfera política e estatal (COUTO, 2009). Nesse contexto, 
as políticas sociais se configuram como instrumentos de legitimação e 
consolidação hegemônica que, contraditoriamente, são permeadas por 
conquistas da classe trabalhadora (MONTAÑO, 2007).

As políticas sociais que visam materializar o reconhecimento ao 
direito ao trabalho são frutos de uma longa e complexa trajetória da 
luta da classe trabalhadora por melhores condições laborais. As ma-
nifestações e greves de trabalhadores no cenário da Revolução Indus-
trial na Inglaterra no século XVIII, as greves históricas brasileiras do 
ABC Paulista na década de 1980 e as manifestações dos trabalhares de 
aplicativos em 2020 são apenas alguns exemplos das lutas que a classe 
trabalhadora vem travando ao longo dos séculos, dando visibilidade 
para as contradições gestadas no âmago das relações entre capital e 
trabalho. 

Nesse cenário, as políticas sociais de trabalho e renda se cons-
tituem resultantes das lutas históricas da classe trabalhadora, na pers-
pectiva do reconhecimento das demandas da população em cenário 
de crescente desemprego e precarização laboral, e, ao mesmo tempo, 
reproduzem concepções ideológicas que se relacionam aos processos 
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de subalternização típicas da sociedade do capital. O contexto con-
temporâneo cada vez mais torna evidente a dinâmica contraditória do 
complexo social que se constitui a sociedade do capital, especialmente 
diante do agravamento da crise estrutural do capital. 

A crise estrutural do capital é descrita por Mészáros (2011) 
como um processo com consequências nunca vistas na história da 
humanidade, possuindo como principais características o seu caráter 
universal, o seu escopo global, em contínua permanência, com desdo-
bramentos graduais. Os principais impactos dessa crise residem, além 
da destruição ambiental, na erosão dos postos de trabalho, provocan-
do uma ampliação da precarização das condições de trabalho da classe 
trabalhadora. No cenário de transformações no mundo do trabalho 
– concorrência em nível global, reestruturação produtiva, revoluções 
tecnológicas, entre outros –, a lógica atual do processo do sistema pro-
dutor de mercadorias vem convertendo a concorrência e a busca pela 
produtividade em um processo que tem gerado imensa precarização 
do trabalho e aumento monumental do número de desempregados 
(ANTUNES, 2009).

A pandemia de Covid-19 vem agravando, ainda mais, o cenário 
de desemprego e precarização laboral, sendo que no terceiro trimestre 
de 2020, o Brasil contava com 14,092 milhões de pessoas desempre-
gadas (IBGE, 2020). Dessa forma, observa-se que a crise estrutural do 
capital é ainda mais agudizada em um cenário de crise sanitária, em 
um país de desenvolvimento capitalista dependente e periférico, onde 
a superexploração da força de trabalho é marca central. Com um frá-
gil sistema de proteção social, o Brasil mantém e agudiza um proces-
so de precarização constante, agravado no contexto contemporâneo 
diante do avanço de um ideário neoliberal, com nítido direcionamento 
neoconservador. A trajetória letal do vírus possui traços determina-
dos “pela classe, gênero, cor e, insistimos pelas ausências de trabalho, 
alimentação, habitação, transporte, educação e proteção social (saúde, 
assistência e previdência) adequada ao provimento da vida” (GRANE-
MANN, 2021, p. 7).

As políticas sociais de trabalho e renda, diante desse contexto, 
mostram-se marcadas pelo direcionamento do Estado brasileiro, que 
se constitui sobre as bases do racismo estrutural, da dependência ao 
capital internacional e da precarização das condições de vida da po-
pulação. Tal direcionamento calca-se em uma perspectiva neoliberal 
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mantida intacta desde a década de 1990, apesar dos influxos da cha-
mada era neodesenvolvimentista1 ocorrida no Brasil, aproximadamen-
te, entre 2003 até 2016. O ideário neoliberal afirma a necessidade de 
enxugamento dos gastos sociais, tanto no âmbito do Estado (e assim 
redefinindo o papel do Estado interventor para regulador); quanto no 
âmbito das empresas, fomentando o processo de maior exploração 
com menos mão de obra (HOUTAR; POLET, 2002).  

Nos últimos anos assiste-se no Brasil o aprofundamento do di-
recionamento neoliberal, acompanhado de uma perspectiva neocon-
servadora, que se calca na repressão dos trabalhadores ou na crimi-
nalização dos movimentos sociais, da pobreza e da militarização da 
vida cotidiana (BARROCO, 2011). Nesse sentido, as políticas sociais 
desenvolvidas pelo Estado brasileiro, em um escopo neoliberal e neo-
conservador, carregam consigo as marcas de tal direcionamento, sen-
do esse aspecto nítido no âmbito das políticas de trabalho e renda na 
atual conjuntura. 

A análise das políticas sociais de trabalho e renda e dos discur-
sos relacionados ao fomento da empregabilidade no Brasil revelam, 
dentre outras, duas principais tendências fetichizadas com relação à 
“resolução” do desemprego na realidade contemporânea, sendo elas: 
a lógica do empreendedorismo no enfrentamento ao desemprego e a 
análise do direito ao trabalho como entrave para o crescimento do país 
e geração de mais postos de trabalho. Tais concepções aparecem como 
estratégias e discursos para a garantia do direito ao trabalho, mas em 
sua essência carregam consigo a lógica da subalternização, típica da ra-
cionalidade neoliberal. As políticas de trabalho e renda trazem consigo 
dimensões fetichizadas da realidade, que, ao surgirem, obscurecem as 
relações de subalternização e as contradições intrínsecas das relações 
entre capital e trabalho na sociedade atual. O fetiche constitui mera 
ilusão, uma construção artificial que disfarça as relações sociais cons-
tituídas por meio do processo de exploração intrínseca ao modo de 
produção capitalista (HARVEY, 2013).

O fetiche do empreendedorismo, muito difundido no âmbito 
midiático e presente nas políticas públicas voltadas para o fomento 
ao trabalho, se apresentam como formas alternativas ao desemprego, 

1 O neodesenvolvimentismo objetivava a integração da esfera nacional com a internacional, com o 
objetivo de promover o crescimento econômico com inclusão social, resgatando o fio da meada da 
versão nacionalpopular clássica. Apresentava as seguintes principais particularidades: intervenção 
estatal num contexto de estabilidade institucional e monetária, capacidade econômica, intento de 
projetar o país como potência emergente no marco do processo de globalização neoliberal, mas com 
resguardo de uma soberania relativa, e pretensão de liderança regional (PEREIRA, 2012).
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possibilitando aos sujeitos, por meio da exploração de “novas ideias”, 
criar possibilidades de trabalho e renda, frente ao contexto repleto de 
“oportunidades”. Dessa forma, basta que os sujeitos tenham compe-
tências para analisar o mercado e ferramentas de gestão de negócios 
para que possam se engajar no mercado e ter sucesso. Essa estratégia 
é uma tendência internacional, como revelam os documentos prove-
nientes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (UNESCO), no Projeto Regional de Educação para a 
América Latina e Caribe (PRELAC), aprovado em novembro de 2002 
em Havana, os quais possuem como pilar a noção de “aprender a em-
preender”, compreendida como uma alternativa para o desemprego. 
A concepção de empreendedorismo aparece como uma inserção via 
“formas alternativas” geradoras de renda e por si só demonstra um 
“desvio” do emprego formal, semeando a ideia de autonomia das ati-
vidades produtivas (SCHERER, 2017).

O empreendedorismo constitui mais um dos aspectos ideo-
lógicos que acarreta a ampliação do individualismo – enquanto ele-
mento fundamental para a manutenção do modo de produção ca-
pitalista –, uma vez que parte da falsa ideia de que é possível, por 
meio de ações individuais, resolver o problema do desemprego. A 
individualização das iniciativas empreendedoras consiste em jogar 
para o indivíduo a tarefa de sua autorrealização, visto que se trata de 
uma ideologia que serve para legitimar a ordem vigente e não tem 
poder explicativo da realidade, sendo útil para conformar os sujeitos 
perante as contradições do mundo do trabalho (COAN, 2012).

A lógica do empreendedorismo, ao difundir a ideia de que sujei-
tos individuais podem construir suas trajetórias laborais, descolados da 
ideia de sujeitos coletivos e sem perceber os limites estruturais, é de ex-
trema funcionalidade para o fortalecimento da racionalidade neolibe-
ral. Tal racionalidade, nos termos de Dardot e Laval (2016), forja uma 
individualidade que incorpora as aptidões demandadas pela lógica em-
presarial, absorvendo os ideários de competitividade e meritocracia, de 
modo que os indivíduos se autorresponsabilizem pelos seus sucessos e 
fracassos. Multiplica-se, assim, uma série de ações individuais na pers-
pectiva da flexibilização do trabalho, isso é, sem direitos trabalhistas ou 
qualquer perspectiva projetiva, sendo jogada unicamente para os indi-
víduos a responsabilidade, desconectando qualquer debate estrutural 
no horizonte das políticas de incentivo a tais políticas.
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A grande parte das políticas de incentivo ao empreendedoris-
mo, no século XXI, tende a estar relacionada à lógica da uberização 
do trabalho. Esse conceito pode ser compreendido como expressão 
de modos de ser do trabalho que se expandem nas plataformas di-
gitais, onde as relações de trabalho são cada vez mais individualiza-
das e invisibilizadas, de modo a assumir a aparência de prestação de 
serviços com formas diferenciadas de assalariamento, comportando 
tanto obtenção de lucro, exploração do mais valor e também espolia-
ção do trabalho, ao transferir os custos para seus/suas trabalhadores/
as que passam a depender diretamente do financiamento de suas des-
pesas, imprescindíveis para a realização de seu labor (FIGUEIRAS; 
ANTUNES, 2020). 

Outra tendência emergente nos debates contemporâneos 
acerca das estratégias para o fomento da empregabilidade diz respei-
to às concepções que se relacionam ao discurso do direito ao trabalho 
como entrave para a criação de novas ofertas de emprego. Embalado 
pela complexa, contraditória e simbiótica relação entre perspectivas 
neoliberais e neoconservadoras, tal discurso não é novo, mas ganhou 
força especialmente a partir da eleição do Presidente Bolsonaro, o 
qual, já em sua campanha anunciou, em entrevista concedida ao Jor-
nal Nacional (Rede Globo de Televisão) em 28 de agosto de 2018, que 
“o trabalhador terá que escolher entre mais direito e menos emprego, ou 
menos direito e mais emprego”.

O discurso de diminuir e flexibilizar direitos para ampliar a empre-
gabilidade foi acionado, também, para aprovação da Lei 13.467, de 13 de ju-
lho de 2017. Tal legislação, conhecida como “Reforma Trabalhista”, alterou 
a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com vistas à “modernização” 
e “flexibilização” das relações de trabalho no Brasil, e produziu impactos 
desfavoráveis aos trabalhadores e sindicatos, quando pela 

liberalidade concedida às partes possibilitou que o pactuado se so-
brepusesse a lei, acarretando a supressão de direitos e garantias le-
galmente previstos, bem como constituindo verdadeiro retrocesso 
a legislação trabalhista (ABDALA, LOOS, 2019, p. 29).

Os resultados dessa reforma não alteraram as taxas de desocu-
pação da população brasileira, como era a promessa de seus defenso-
res. Segundo informações da PNAD Contínua (IBGE, 2021), a taxa 
de desocupação era 12,4% no trimestre que a Lei 13.467 foi aprovada 
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(julho, agosto e setembro de 2017), mantendo-se estável em 12,7% em 
janeiro, fevereiro e março de 2019 (anterior à pandemia de Covid-19), 
isto é:  sem nenhum impacto considerável na empregabilidade no Bra-
sil. Observa-se um aumento considerável da desocupação da força de 
trabalho em julho, agosto e setembro de 2020, com taxas de 14,6% en-
tre os brasileiros. Se a reforma trabalhista não teve êxito no aumento 
da empregabilidade, foi exitosa no que diz respeito à prevalência do 
negociado entre patrão e empregado em detrimento da perda do poder 
dos sindicatos na proteção dos trabalhadores, sujeitando a classe traba-
lhadora e os sindicatos ao poderio capital pertencente aos empregado-
res (ABDALA; LOOS, 2019).

Os discursos da necessidade do trabalhador abrir mão de seus 
direitos para conquistar postos de trabalho são reavivados em tempos 
de aumento das taxas de desemprego e materializados na proposta da 
chamada “Carteira de Trabalho Verde e Amarela”. A proposta visa à 
criação de uma “nova modalidade” de contratação para trabalhado-
res jovens – segmento social que vivencia com maior intensidade o 
processo de desemprego e precarização do mundo do trabalho –, com 
vistas a “fomentar” novos postos, através de uma forma de contrata-
ção impenitente mais precarizada. A proposta da criação da “Cartei-
ra de Trabalho Verde e Amarela”, formalizada na Medida Provisória 
905/2019, se constitui na materialização do discurso que, com menos 
direitos, haverá maior empregabilidade, sendo que  

os trabalhadores submetidos [...] terão contratos de 24 meses 
(independentemente da finalidade da contratação), com recolhi-
mentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em 
alíquotas inferiores (2%, e não 8%), multa por rescisão contratual 
equivalente à metade da devida aos demais empregados (20% dos 
depósitos de FGTS, e não 40%), e esvaziamento da importância 
social do direito de férias e 13º salário, cujas remunerações serão 
feitas de forma parcelada, a cada mês trabalhado. [...] os empre-
gadores que contratem nessa modalidade terão plena isenção em 
relação às contribuições previdenciárias, o que é completamente 
contraditório com o suposto cenário de crise de arrecadação previ-
denciária sustentado pelo governo (DUTRA, JESUS, 2019, p. 57). 

A “Carteira de Trabalho Verde e Amarela” se constitui na ex-
pressão mais nítida da racionalidade neoliberal, escancarando a per-
versidade de um sistema que, para manter os níveis de superexploração 
da força de trabalho, constrói falácias que visam estabelecer consensos 
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entre os trabalhadores para apoiarem a retirada de direitos. A erosão 
do direito ao trabalho, pilar central da lógica neoliberal, se apresenta, 
muitas vezes, sob a feição da garantia do direito ao trabalho, por meio 
de políticas e discursos emanados por um Estado, com nítidos interes-
ses na acumulação do grande capital, ampliando as formas de subalter-
nização da classe trabalhadora.      

As estratégias empreendedoras e as propostas que prometem 
ampliar postos de trabalho ao retirar direitos são apenas dois exem-
plos da forma pela qual o Estado age para construir projetos societários 
para o fortalecimento da acumulação de capital, por meio da superex-
ploração da força de trabalho. O resultado desse processo pode ser per-
cebido pelos dados divulgados pela OFXAM, os quais revelam que, em 
todo o mundo, a riqueza dos bilionários aumentou em US$ 3,9 trilhões 
entre 18 de março e 31 de dezembro de 2020, acumulando uma riqueza 
total de US$ 11,95 trilhões. Os dez bilionários mais ricos do mundo 
viram sua riqueza aumentar em US$ 540 bilhões, enquanto estima-se 
que o total de pessoas que vivem na pobreza pode ter aumentado entre 
200 milhões e 500 milhões em 2020 (OXFAM, 2021).

A luta por melhores condições de trabalho se constitui como 
estratégia central na perspectiva do enfrentamento à dinâmica perver-
sa e cruel que se constitui a lógica da acumulação do capital no atual 
momento histórico. Um dos elementos nessa luta está na dissolução 
das dimensões fetichizadas presentes nos discursos que buscam captu-
rar a classe trabalhadora para projetos societários que visam concreti-
zar a ampliação da sua subalternização. Assim como em outras épocas 
históricas, tais lutas só podem ser travadas por sujeitos coletivos, fa-
zendo enfrentamento à racionalidade neoliberal em todos os âmbitos, 
em especial na individualização dos trabalhadores. Mais do que nunca, 
torna-se necessário o clamor eternizado por Marx e Engels em 1848: 
Trabalhadores do mundo, uni-vos!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda a construção dos direitos humanos é uma articulação e or-
ganização pela preservação da dignidade e da diversidade humana que 
se materializa em contextos de coletividades ativas e atentas aos pro-
cessos sociais. O avanço neoliberal e neoconservador vai consolidando 
o terreno no qual os direitos humanos historicamente se movem e vão 



- 300 -

reformulando seus pressupostos, demandas sociais e respostas para o 
enfrentamento do risco que corremos numa sociedade com brutal de-
sigualdade.

A partir de um processo criativo e organizativo, pautado em 
ações de participação e deliberações de grupos organizados com ampla 
análise politizada do desenvolvimento econômico, histórico e cultural 
dos povos e suas vivências e inserções no social, há processos severos 
de segregação e aniquilamento das diferenças singulares. O enfrenta-
mento pelo reverso desse processo é o que poderá enfrentar e ultra-
passar as barreiras históricas que separam os seres humanos uns dos 
outros em função da sua própria condição humana, caracterizada pela 
diversidade.

A sociabilidade humana se desenvolve em processos sociais per-
meados pelas consequências da relação entre capital e trabalho, muitas 
vezes em detrimento da diversidade da condição humana. Os direitos 
humanos buscam materializar novos contextos e territórios que com-
pensem a perversidade histórica das expressões da questão social e pre-
servem a vida humana, por dentro da própria dinâmica contraditória 
do capital.

O direito ao trabalho, enquanto direito humano, é alvo de lutas 
históricas e marcado por avanços e retrocessos dentro da sociabilidade 
capitalista, a qual não pode eliminar o trabalho da sua reprodução e 
transforma suas formas de exploração. As normas jurídicas e as orga-
nizações políticas são conquistas que precisam ser defendidas e rumam 
para a ampliação da concepção das determinações que englobam o di-
reito ao trabalho.

Evidentemente, as múltiplas transformações societárias altera-
ram significativamente a forma pela qual as relações entre as classes são 
estabelecidas. Da exploração das grandes indústrias movidas a vapor 
do século XVIII para os aplicativos de celulares do século XXI é pos-
sível observar enormes alterações nas relações de trabalho, sendo que, 
mesmo diante de mudanças, mantém-se intacta a essência central no 
que se refere à produção de capital por meio da exploração da força de 
trabalho.

O empreendedorismo como forma de enfrentamento ao de-
semprego e os possíveis entraves causados pelo direito ao trabalho 
são os alvos das políticas sociais oferecidas no contexto neoliberal e 
neoconservador. O empreendedorismo tenta difundir a ideia de que 
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há oportunidades e possibilidade de sucesso a todos que assim dese-
jam, mas acaba por aprofundar o individualismo, essencial ao modo 
de produção capitalista. A lógica do empreendedorismo, presente em 
muitas ações governamentais para o enfrentamento do desemprego, 
que busca ocultar a raiz produtora do desemprego e precarização no 
mundo do trabalho, se constitui em um fetiche funcional à dinâmica 
do capital por se constituir como uma medida que dialoga diretamente 
com a flexibilização das relações de produção e desresponsabilização 
do Estado, na direção da racionalidade neoliberal.

Outra frente se trata da falácia da necessidade da classe traba-
lhadora abrir mão de seus direitos para poder ampliar seus postos de 
trabalho. Esse discurso ancorou a reforma trabalhista, a qual não alte-
rou a empregabilidade da classe trabalhadora no país, e programas que 
resultaram no aumento da precarização do trabalho e da exploração 
dos trabalhadores.

Apesar da ofensiva neoliberal e conservadora, que tentam des-
mobilizar os trabalhadores e aprofundar o individualismo, é preciso 
manter a finalidade das lutas defendidas nas diferentes áreas dos di-
reitos humanos, guiada para preservação da dignidade e da diversi-
dade humana. A direção seguida nesse horizonte de embates só pode 
se materializar num contexto de coletividade e no processo criativo e 
organizativo dos seres humanos na sociedade em que vivem suas vidas.
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INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem por objetivo analisar os impactos da 
múltipla crise vivenciada no Brasil, cujas expressões se fazem presentes 
nas esferas social, política e econômica, aprofundadas em 2020/21 com 
a Epidemia do Coronavírus, relacionando as medidas governamentais 
implementadas, com as suas consequências diretas no genocídio im-
posto à classe trabalhadora, sobretudo nas zonas periféricas da cidade 
formal.

Um ano após o início da transmissão pandêmica no país, ob-
serva-se um cenário ainda mais grave, com o alastramento massivo da 
doença. Até meados de abril de 2021 mais de trezentas mil mortes são 
contabilizadas pelo Ministério da Saúde (2021). As tentativas de justi-
ficar o não controle deste fenômeno são inaceitáveis, considerando-se 
o histórico desprezo pela gravidade da pandemia por parte do governo 
federal e atingem, no caso brasileiro, “requintes” de perversidade no 
discurso governamental. Soma-se a esta trágica constatação a verifi-
cação de outras posturas de diferentes governos em outros países que 
vêm obtendo relativos avanços no enfrentamento da doença. 

A banalização da morte, com baixas significativamente focadas 
na classe trabalhadora, como já referido, desoculta no Brasil, a letalida-
de das políticas da burguesia, que somada ao pré-existente projeto de 
extermínio, recorrente nos países capitalistas é acentuada naqueles de 
categoria dependente. 

O Brasil emerge nesse cenário como exemplo ímpar de um mas-
sacre coletivo de trabalhadores vulnerabilizados e de todos os segmen-
tos sociais historicamente silenciados pelo poder coercitivo do capital. 
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Essa conjuntura é explicitada concretamente, com base no des-
cumprimento das mínimas condições de satisfação definidas pela OMS 
em 1948, que conceitua a saúde como um conjunto de fatores biopsi-
cossociais. Neste sentido, constatamos que vivemos em uma Sindemia1 
(SINGER, 1990), ou seja, se verifica a simbiose de múltiplos fatores, 
dentre os quais o desemprego, a miséria, a ausência de leitos em hospi-
tais, entre outros, que não apenas agravam os impactos da pandemia, 
como determinam a (não)gestão da pólis no Brasil, principalmente no 
âmbito federal. 

A inoperância criminosa do governo de Jair Messias Bolsonaro, 
pautada no negacionismo científico e em disputas descontextualizadas 
de poder em um cenário de crise sanitária de escala global, operam de-
liberadamente para a disseminação da Covid-19, levando ao genocídio 
massivo da população trabalhadora. 

Partindo dessas constatações, procura-se neste capítulo abordar 
a crise pandêmica enquanto política de Estado e a repercussão nas polí-
ticas sociais, em especial na Saúde.  Em seguida, trataremos da inegável 
desigualdade dos impactos da pandemia no centro e na periferia das 
cidades, de modo a contradizer o discurso que preconiza ser a “Covid 
uma doença democrática”, que atingiria de forma equânime a toda a 
população. 

Finalmente, à guisa de conclusão parcial, busca-se nesta breve 
análise, estabelecer a relação dialética que opera o momento históri-
co de crise sanitária somada à crise cíclica do capitalismo, produto e 
produtor de um panorama devastador que coloca em risco a própria 
manutenção da vida planetária.

 
CRISE PANDÊMICA COMO POLÍTICA DE ESTADO

O Brasil vive o caos da pandemia mundial do Covid-19 com 
sérios agravantes vindos da postura do Governo Bolsonaro. O nega-
cionismo do discurso do Presidente, alinhado aos ditames do capital, 
claramente posiciona-se a serviço de “salvar a economia”, materiali-
zando-se no plano neoliberal aplicado à política econômica, cujas pau-
tas se efetivam pela via de reformas neoliberais.

1 O termo “sindemia” foi cunhado pelo antropólogo médico Merrill Singer na década de 1990 para 
explicar uma situação em que “duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos 
maiores do que a mera soma dessas duas doenças” (FIOCRUZ, 2020) ou seja, a totalidade dialética 
se comprova nas ciências da saúde.
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 O Presidente opera em uma relação praticamente simbiótica2 
com o vírus, em que dois organismos de espécies distintas agem em 
conjunto para proveito mútuo, resultando na continuidade do auste-
ricídio da classe trabalhadora brasileira. Se “Deus está acima de tudo”, 
no Brasil cada vez mais descortina-se a premissa do “lucro acima de 
todos”.

O ajuste neoliberal não começou com a pandemia, nem mesmo 
no governo de Jair Bolsonaro. Ele vem impondo-se enquanto dinâmi-
ca, pelo menos desde a redemocratização e nascimento da “Nova Re-
pública” com sucessivas contrarreformas nos campos que compreen-
dem a Seguridade Social e o Fundo Público. Hoje a República enfrenta 
na sua crise orgânica, a incapacidade de cumprir o programa social 
prometido em sua carta magna.

Detendo-se na especificidade do atual momento, Eith (2021) 
elenca que o Poder Executivo Federal adotou uma estratégia focada em 
“atrapalhar aqueles que estão tentando reduzir ou minimizar os male-
fícios que essa pandemia está causando à coletividade e aos indivíduos 
particularmente”, ao boicotar com falas, ações, omissões e normativas 
contramedidas essenciais, tais como: o distanciamento social, o auxílio 
emergencial, o uso de máscaras e a vacinação.

Neste interregno, o Presidente, em conjunto com os setores 
mais retrógrados da sociedade contemporânea brasileira, aprofunda 
um ajuste fiscal permanente com requintes autoritários. A pandemia 
escancarou esta desproteção, na qual a classe trabalhadora se vê com-
pelida a se arriscar nas ruas apesar das orientações de distanciamento 
social. Esse período evidencia as desigualdades sociais produzidas pelo 
modo de produção capitalista, cujos desdobramentos se expressam na 
ausência de condições básicas de moradia, saneamento e renda de mi-
lhões de pessoas, que em nome da própria sobrevivência e com incenti-
vo do Presidente da República, acabam por se expor à precariedade do 
transporte público, à falta de equipamentos de segurança do trabalho, 
ou ainda, na insegurança inerente ao ingresso ao mundo informal do 
trabalho.

Essa é a chamada necropolítica deste governo, que tem lança-
do as populações mais vulneráveis ao risco, retirando direitos sociais e 
2 Ghiraldelli (2020) faz uma alegoria com a ficção científica de Stan Lee, em que o vírus opera como 
uma “força cósmica” que busca a todos consumir, e na analogia teria encontrado no Chefe de Estado 
o hospedeiro ideal para sua disseminação, “O corpo do presidente passou a funcionar sob ordem do 
vírus, procurando contaminar outros e criar um combate à política de isolamento que, enfim, era o 
único modo de conter a expansão da doença” (GHIRALDELLI, 2020, p. 10).
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trabalhistas em favor do capital financeiro. A relação capital-trabalho 
amplia-se e se acentua, explicitamente, para o conflito capital-vida. 

Corroborando esta perspectiva, representantes da Fiocruz 
(2020) identificam a hipótese de que não vivemos apenas uma pande-
mia, mas sim uma Sindemia, na qual a interação com o aspecto social 
é o que faz com que não seja apenas uma comorbidade, mas um fator 
combinado, que amplificou o dano causado. Ainda nesta perspectiva, 
o editor da revista Lancet, Horton (2020), é conclusivo: “Não importa 
quão eficaz seja um tratamento ou quão protetora seja uma vacina, a 
busca por uma solução puramente biomédica contra a Covid-19 vai 
falhar”. E conclui: “mesmo com a elaboração de políticas e progra-
mas para reverter as profundas disparidades sociais, nossas sociedades 
nunca estarão verdadeiramente protegidas da Covid-19, uma vez que 
as bases constitutivas da produção e reprodução das desigualdades, 
permanecem íntegras”. 

 O desenrolar do momento crítico que atravessa o país, tem 
uma série de episódios que merecem ser destacados. Ainda em 2020, 
com forte pressão social e da oposição parlamentar ao governo federal, 
foi aprovado o chamado Auxílio Emergencial. Nesse desenho de trans-
ferência de renda, de viés essencialmente emergencial, o valor de 600 
reais foi destinado para a população desempregada e/ou trabalhadores 
informais, bem como a mulheres responsáveis pelo sustento da famí-
lia vinculadas a demais programas governamentais, entre eles o Bolsa 
Família.  Porém, a medida não foi acompanhada por um conjunto ar-
ticulado de ações ao enfrentamento dos impactos da Covid-19. 

A negligência sanguinária representada pelo “presidente/ geno-
cida” levou-nos ao atraso na compra das vacinas, ao colapso do siste-
ma de saúde, à ausência nos estoques de oxigênio, medicamentos para 
sedação, entre tantos outros. Importa, portanto, destacar: de forma al-
guma as mortes de brasileiros e brasileiras pelo Covid-19 podem ser 
atribuídas a uma possível falta de recursos financeiros. Essas mortes 
se deram e prosseguem ocorrendo devido às políticas ineficazes e cla-
ramente voltadas às prioridades financeiras, características de todo o 
regime capitalista. 

Atualmente, o governo continua priorizando a continuidade 
da agenda do capital   financeiro, fortalecido pela impossibilidade de 
mobilização popular.  Literalmente está “passando a boiada” com à 
aprovação da Autonomia do Banco Central e a Proposta de Emenda à 
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Constituição (PEC 186/2019) criando “gatilhos fiscais” para o Fundo 
Público, mediante a proibição de concursos públicos e reajustes sala-
riais para servidores. Tudo isso para preservar o “teto de gastos” e a 
remuneração de juros e amortizações da dívida pública. Neste contexto 
que se situa os impactos da Covid-19 associados às medidas de auste-
ridade econômica deflagradas por Michel Temer (2016-2018) e agudi-
zadas pela inoperância perversa de Jair Messias Bolsonaro nas políticas 
públicas e sociais. 

Covid-19 E OS IMPACTOS NAS POLÍTICAS DA SEGURIDADE 
SOCIAL 

Considerada como uma das expressões da crise estrutural do 
capital, os impactos da sindemia por Covid-19 têm desvelado as con-
tradições engendradas pelas particularidades do capitalismo brasileiro, 
sobretudo no que tange às condições objetivas de vida da classe tra-
balhadora num contexto de regressão dos direitos sociais (YAZBEK; 
SILVA; BRAVO; MARTINELLI, 2021). 

Diante do alto nível de desemprego associado ao ingresso precá-
rio e informal ao mundo do trabalho, brasileiros e brasileiras vivenciam 
cotidianamente a incidência de inúmeros determinantes econômicos, 
políticos, culturais e sociais que emergem no cenário urbano enquanto 
refrações da questão social. Segundo as autoras:

Em uma sociedade marcada por profundas disparidades de classe, 
raça/etnia e de gênero, é evidente que essa crise não atingirá to-
dos(as) da mesma maneira: novamente, os segmentos mais paupe-
rizados da classe trabalhadora, em geral negros e negras, LGBTQI 
+, serão aqueles que pagarão o preço mais alto. Para muitos, cus-
tou a própria vida ou a de seus familiares, mortos pela Covid-19, 
pela fome ou pela violência decorrente desse caótico quadro social. 
(YAZBEK; SILVA; BRAVO; MARTINELLI, 2021, p. 8)

Nesta seara, pensar o isolamento social e a materialidade das 
orientações sanitárias (OMS, 2020) tornou-se um desafio. Uma vez 
que a precariedade habitacional, a situação de insegurança alimentar, 
a ausência de saneamento básico entre outras são nuances das desi-
gualdades presentes na realidade das populações expulsas dos grandes 
centros e, portanto, em condições desiguais de acesso a equipamentos 
sociais e políticas públicas.
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Em um cenário de destruição dos já anteriormente fragilizados 
direitos da cidadania, cujas intervenções governamentais de viés eco-
nomicista e mercadológico, marcados por intensos processos de au-
toritarismo e negacionismo científico, presenciamos o genocídio da 
população brasileira, sobretudo aquelas marcadas pelo estigma do ra-
cismo, gênero, pobreza e violência3 (BOSCHETTI; BEHRING, 2021).

Segundo Salvador (2020), sob a égide do capital financeiro, a 
classe dos rentistas vem progressivamente avançando sobre os recur-
sos do fundo público, reverberando as contradições presentes entre as 
classes sociais, bem como as funções do Estado no modo de produção 
capitalista. Nesse sentido, a partir da “transferência de recursos sob a 
forma de juros e amortização da dívida pública para o capital financei-
ro” (SALVADOR, 2020, p. 2) temos 39,8% do orçamento público des-
tinados a bancos e investidores nacionais e internacionais, conforme as 
análises de Fatorelli, Ávila e Muller (2021). Tais medidas repercutem 
diretamente no fortalecimento, qualidade e ampliação do escopo de 
ações decorrentes das políticas públicas e sociais, sobretudo aquelas 
que são constitutivas do sistema de seguridade social (saúde, previdên-
cia e assistência social).

Os impactos das medidas de austeridade econômica de cunho 
neoliberal, aprofundados pela gestão do ex-presidente Michel Temer 
(2016/2018), como a Emenda Constitucional 95/16, já evidenciam seus 
rebatimentos através da escassez de recursos públicos destinados à saú-
de em uma conjuntura na qual contabilizamos 3,251 mil mortes diárias 
por Coronavírus no país (CONASS, 2021).

Não obstante a ausência de ações efetivas do Estado na conten-
ção às chagas abertas pelo vírus, o atual presidente Jair Messias Bolso-
naro, com amplo apoio dos segmentos reacionários da sociedade bra-
sileira, tem promovido uma verdadeira catástrofe, fragilizando ainda 
mais o Sistema Único de Saúde (SUS). Para além dos ataques destina-
dos à comunidade científica e acadêmica, observamos a inoperância 
do governo federal na proposição de intervenções coordenadas de en-
frentamento à Covid-19, relegando a estados e municípios a responsa-
bilidade por mitigar seus efeitos (SOARES; CORREA; SANTOS, 2021). 

Nessa perspectiva, podemos inferir que tais discrepâncias pre-
sentes na condução da maior crise sanitária globalizada, também ocul-

3 Segundo Fornari, Santos e Fonseca (2021) as denúncias de violência domésticas relatadas à Cen-
tral de Atendimento à Mulher tiveram de “17,9% em março e 37,6% em abril de 2020, e os feminicí-
dios cresceram 22% em 12 estados” (FORNARI; SANTOS; FONSECA, 2021, p. 2).



- 311 -

tam o rápido e acelerado processo de precarização dos serviços de saú-
de pública, bem como a privatização do SUS como expressão de um 
projeto societário de viés ultraneoliberal no qual: 

[...] o Estado capitalista tem desempenhado o papel-chave para 
assegurar contratendências à queda da lucratividade do setor pro-
dutivo, resultando em ajustes fiscais permanentes, materializando 
um processo de avalanche de perda de direitos sociais, inclusive o 
direito à saúde. [...] O Estado revela claramente sua forma de ma-
nifestar-se na relação com o capital, por meio de uma blindagem 
democrática que aponta para um vindouro regime de legitimidade 
restrita. (MENDES; CARNUT, 2020, p. 28-29) 

No horizonte de contrarreforma do Estado, os direitos sociais 
decorrentes do trabalho também vivenciam os impactos da crise. Se 
por um lado os vínculos formais de emprego determinam o acesso aos 
recursos financeiros provenientes da Previdência Social, tais como se-
guro-desemprego, auxílio-doença, auxílio reclusão, aposentadoria e 
pensões, em um país com índice recorde de desemprego e informali-
dade, atingindo o equivalente a 14 milhões de pessoas (PNAD, 2020), 
como a classe trabalhadora resiste aos infortúnios da miséria? Para 
além das ações ditas “empreendedoras”, da administração do pouco 
ou quase nada do que se ganha, o que lhes resta a não ser os parcos 
recursos destinados à Assistência Social para a mínima viabilidade de 
sobrevivência?

Não bastasse a situação dramática de desemprego, perda e/ou 
diminuição de renda, aos trabalhadores e trabalhadoras é incutida in-
dividualmente a responsabilidade por enquadrar-se às condicionalida-
des dos programas de transferência de renda, entre eles Bolsa Família e 
Auxílio Emergencial. Importante ressaltar que apesar de “necessárias”, 
tais alternativas respondem a interesses antagônicos, sobretudo em 
uma conjuntura de crise econômica, política e social. Dessa maneira, se 
torna evidente a proteção destinada ao capital, sobretudo no que tange: 

A substituição de empregos estáveis e com direitos por programas 
assistenciais de “transferência de renda” clientelistas revela a mais 
brutal forma de subsunção do trabalho ao capital: além de manter 
a classe trabalhadora sem trabalho a baixo custo, nos limites da 
sobrevida, também age para rebaixar o valor dos salários, transfere 
para o Estado a quase totalidade dos custos da reprodução da força 
de trabalho, já que desonera o capital, e cria um ciclo de repro-
dução de desigualdades ainda mais perene, pois interdita o acesso 
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de homens e mulheres a possibilidades de trabalho com direitos. 
(BOSCHETTI; BEHRING, 2021, p. 81) 

Nesse desenho, as ações estatais destinadas a mitigar os impac-
tos econômicos, políticos e sociais amplificados pelo avanço descon-
trolado do contágio e disseminação da Covid-19, evidenciam, mais 
uma vez, o caráter assistencialista/clientelista com que são tratadas as 
refrações da questão social sob a ótica de um Estado comprometido 
com as necessidades do capital em detrimento às demandas da classe 
trabalhadora. 

Sendo assim, é preciso compreender que: as soluções apresen-
tadas por esse mesmo Estado, ainda que possam incorporar demandas 
e necessidades sociais amenizando as expressões de desigualdades pre-
sentes na conjuntura contemporânea – de maneira isolada e pontual 
– não logram transformações substanciais no que tange à abolição da 
propriedade privada e a socialização dos meios de produção, manten-
do intacta a gênese produtora e reprodutora das desigualdades sociais. 

Respostas focalizadas, discrepantes da realidade em que vivem 
milhões de brasileiros e brasileiras servem preferencialmente à manu-
tenção da ordem burguesa, permitindo a reprodução da classe traba-
lhadora em condições degradantes de acesso à moradia, saúde, alimen-
tação, trabalho e lazer. Além disso: adentram a todas as dimensões da 
vida cotidiana, incutindo valores societários substanciais à consolida-
ção da sociabilidade burguesa e, portanto, avessos aos interesses mate-
riais e espirituais de trabalhadores e trabalhadoras. 

Não resta dúvida que a sindemia tem dado visibilidade ao re-
crudescimento das expressões da questão social, porém é preciso es-
tar atento ao fato de que, essas mesmas desigualdades – antes e ainda, 
parcialmente ocultas para amplos segmentos da classe trabalhadora – 
sempre estiveram arraigadas às estruturas fundamentais do modo de 
produção capitalista e, portanto, não se apresentam como ineditismo. 
Historicamente, tem-se denunciado a falência desse modo de produ-
ção e a maneira como ocorre a apropriação da riqueza socialmente 
produzida, mostrando os limites de um sistema pautado na exploração 
do trabalho humano e nos recursos naturais. 

Dessa maneira, é possível verificar que as expressões de desi-
gualdades atingem de maneira mais intensa as populações em maior 
grau de vulnerabilidade social, mostrando as discrepantes realidades 
de acesso a bens e serviços, bem como a divergência do número de óbi-
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tos é mediada pela localização territorial nos grandes centros urbanos 
e periferias. 

NÃO ESTAMOS NO MESMO BARCO: A Covid-19 NO CEN-
TRO E NA PERIFERIA

As sociedades capitalistas constituem espaços de força, territórios 
nos quais se criam e se movem forças sociais, resultado da presença 
de classes sociais, para ações e setores que estão em disputa e se 
confrontam. A base da política está formada pelas inúmeras ativi-
dades que podem gerar e acumular forças para exercer e manter o 
poder político ou para resistir, disputá-lo e alcançá-lo. 
(Jaime Osório, 2019).

Foto 1 - Benedito Barbosa em um protesto, no Centro de São Paulo, pela 
suspensão dos despejos durante a pandemia. 

Foto Reprodução do Facebook

 Analisar a dinâmica da cidade brasileira contemporânea só é 
possível por meio de uma profunda inserção nas dicotomias causadas 
pela desigualdade social. O Brasil é o país com uma das maiores taxas 
de desigualdade do mundo.

 Em tempos de coronavírus, essa análise deve ser ainda mais 
profunda, pois acompanhar a dinâmica daqueles que constroem e fa-
zem a cidade funcionar é uma tarefa de observação contínua sobre as 
características da sociedade, bem como da sua dinâmica nos seus ter-
ritórios. 
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É em um contexto de barreiras invisíveis que a Covid-19 ins-
taura-se sobre os territórios que constituem as cidades brasileiras. Um 
vírus que mata “sob a supervisão do Estado brasileiro”, sem causar in-
cômodo significativo às classes abastadas.

A desigualdade que impacta aquilo que podemos de forma sim-
plificada definir como centralidade e periferia, recrudesce as suas im-
plicações. Habitar “o centro” significa ter acesso a serviços e tratamen-
tos exclusivos, acesso a equipamentos urbanos básicos que se tornam 
privilégios em tempos de crise. Por outro lado, habitar a periferia é 
viver às margens da cidade formal, fato este agudizado em tempos de 
crise pandêmica, como a atual sindemia por Covid-19. 

Segundo a OMS (2020), é recomendado o uso de máscaras e, 
principalmente, o isolamento social como medidas para evitar o avan-
ço das infecções pelo vírus, ou seja, precisamos estar distantes uns dos 
outros. Porém, tendo em vista as precárias políticas de gestão de crise 
postas em prática pelo Estado brasileiro, é possível para a maior parte 
da população estar em isolamento? A resposta é simples: para o “cen-
tro” sim, para a “periferia” não. Para habitantes do centro, essa é uma 
tarefa possível, já que as políticas públicas são guiadas para privilegiar 
essas classes. Para a periferia essa é uma tarefa impossível, já que é ne-
cessário manter-se trabalhando, para evitar a fome; é necessário estar 
em contato no transporte público lotado, sem controle, com horários 
reduzidos, sem contar com o alto preço das passagens; é necessário 
estar em contato direto com a família, já que os lares nas periferias 
guardam um grande número de pessoas. Como isolar-se assim? A “pe-
riferia” morre para que o “centro” viva, este é o retrato do Brasil pan-
dêmico.

São nesses momentos que o papel do Estado Burguês é eviden-
ciado, não mais como organizador e administrador do excedente de 
poder criado pelo convívio social e sim, como administrador dos inte-
resses da classe dominante (OSÓRIO, 2019). O Estado mostra-se ine-
ficiente e incapaz de garantir a segurança daqueles precarizados e são 
somente os tensionamentos da classe burguesa em busca do lucro que 
norteiam as suas atividades. 

Enfim, o Estado burguês neoliberal nega o direito de viver, con-
dena à morte centenas de milhares de trabalhadoras e trabalhadores 
deste país, deixando nas mãos de uma população desamparada, com 
fome, desabrigada e sem perspectivas o manejo sanitário de suas vidas 
no pior momento de crise sanitária do século.
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 Deve-se aqui destacar que coube às lideranças e organizações 
comunitárias garantirem o mínimo de segurança para as comunida-
des menos favorecidas economicamente. Temos diversos exemplos no 
Brasil onde comunidades inteiras se uniram para conter o avanço do 
coronavírus, como foi o caso da Favela de Paraisópolis, em São Paulo, 
onde a organização popular estabeleceu métodos e protocolos para au-
xiliar os moradores na luta contra a Covid-19. Mesmo existindo exem-
plos como esse segue sendo inadmissível o descaso do poder público 
perante as precárias condições de vida da periferia, que foram agrava-
das e agravadoras na pandemia. 

No contexto de exploração em que vive o/a trabalhador/a na so-
ciedade capitalista, é na superação das muralhas invisíveis que cercam 
as nossas cidades que se pode avançar. O direito à cidade, confunde-se, 
nesse contexto, com o direito à emancipação humana de forma gene-
ralizada.

Deve-se observar que a pandemia, causada pela Covid-19, trou-
xe (uso de máscaras, distanciamento e álcool em gel), e a sua eclosão 
evidenciou a calamidade social/urbana ditada por cidades segregadas.

Como o território é o foco dessa seção ressalta-se que a Sinde-
mia Covid-19 expõe a precariedade com que a periferia vive, como a 
naturalização da falta de saneamento, más condições habitacionais, 
sub-habitações, superlotação habitacional, afastamento das pessoas em 
situação de vulnerabilidade dos centros urbanos dotados de estruturas 
de apoio e de seus postos de trabalho. Essas são questões que se mos-
tram fruto de uma sociabilidade excludente, agravada pelo quadro de 
infecções por Covid junto às comunidades periféricas. 

Para além das comunidades consolidadas, tem-se ainda as co-
munidades de ocupação e assentamentos que vivem em um cenário 
de maior insegurança e que, até mesmo durante o momento pandê-
mico, após a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto na 
lei 14.010/2020 proibindo despejos coletivos, ainda assim, segundo o 
Observatório Nacional de Despejos/Campanha Despejo Zero, teriam 
ocorrido 79 casos de despejos coletivos urbanos ou rurais4. 

Segundo esse levantamento, estão ameaçadas de despejo, atual-
mente, quase 65 mil famílias em todos os estados brasileiros. Essa rea-
lidade desoladora de despejos no Brasil é uma realidade que coexiste 
com a superexploração luxuosa imobiliária dos grandes centros do 
4 Número de despejos ocorridos entre o início da pandemia no Brasil (março de 2019) até a edição 
final deste capítulo (novembro de 2021).
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país, os quais estão cada vez mais vendidos ao poder do capital através 
de reformas nos planos diretores de ordenamento urbano, de modo 
não participativo, em meio à pandemia.

Um exemplo ilustrativo deste momento  é a Ocupação Cascata 
Alta-RS. Na semana dos dias 15/03 a 22/03/21, a Ocupação Cascata 
Alta em Santa Rosa-RS, uma ocupação formada por trabalhadores de-
sempregados devido à pandemia que não mais tiveram condições de 
pagar aluguel, ocuparam um terreno do Governo do Estado neste mu-
nicípio e estavam para ser despejados, porém através da organização 
do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) esta comu-
nidade conseguiu na justiça o adiamento do despejo devido a situação 
sanitária atual. Com a continuidade de ações como essas e através dos 
relatos de despejos em meio a pandemia por todo país a face mais per-
versa da sociabilidade neoliberal é escancarada pela Covid, no momen-
to de maior alta do número de mortes e internações, uma ocupação 
de trabalhadores inteira seria despejada, sendo essa localizada em um 
terreno público.

O projeto de Estado da Morte foi acelerado pela pandemia. Os 
trabalhadores e trabalhadoras não têm trabalho, não podem trabalhar, 
não devem trabalhar para evitar infecções por Covid, não tem auxí-
lio emergencial digno, não tem moradia, nem alimento, tem apenas 
o desamparo da sociedade capitalista. Aos trabalhadores e cidadãos, 
homens e mulheres, resta a potencialidade de classe para mudar este 
modelo de sociedade.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta breve análise, procurou-se fazer um percur-
so para abordar a crise pandêmica como política de Estado, os seus 
impactos específicos na seguridade social e as suas consequências nas 
diferentes pandemias urbanas: “centro x periferia”. Evidenciou-se ao 
longo das análises que as políticas do governo federal não apenas dei-
xaram de enfrentar a pandemia, mas deliberadamente promoveram o 
seu agravamento no Brasil. 

 Verificou-se ainda que os impactos na seguridade social são de-
letérios à classe trabalhadora, mesmo considerando os parcos avanços 
concretos da Carta Constitucional de 1988 e, finalmente, observou-
-se que a pandemia deve ser inserida em seus diferentes “lugares” na 
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cidade, a saber: aquela que atinge a cidade dotada de equipamentos 
públicos, onde habita a classe de poder aquisitivo mais alto e outra, a 
pandemia da periferia, enfrentada sem água potável, com esgoto a céu 
aberto e moradias e urbanização precária.

Foi tensionada ao longo desta análise a incapacidade (provavel-
mente no caso brasileiro de maneira proposital) do Estado gerir a sua 
própria crise, que antes de ser sanitária é mais uma crise do capitalis-
mo. Observou-se, da mesma forma, a condição de país dependente do 
Brasil, portanto submetido à égide de dominação do capital interna-
cional, com todas as implicações que disso decorrem, tais como o não 
acesso à tecnologia, a falta de insumos médicos, a urbanização segrega-
da sócio espacialmente, entre outros tantos.

Conclui-se, portanto, que a pandemia sanitária auxiliou no des-
nudamento da pandemia da economia política. A irracionalidade capi-
talista é a tônica deste cenário.

O interregno está, mais do que nunca, posto à prova. Se o modo 
de produção e reprodução do capital parece ter esgotado as suas capa-
cidades de reinvenção, a sua superação encontra-se ainda incipiente.

A assertiva de Rosa Luxemburgo: socialismo ou barbárie adqui-
re, na atualidade, um status de emergência histórica.

A luta pela pátria grande e livre na América Latina e no mundo 
passa por resistências às reformas burguesas, porém não só. Exige a 
articulação de um projeto claro, concreto e objetivo de superação do 
capital e implementação do socialismo, para a plena emancipação do 
ser humano. 

A aposta no mundo novo, livre da exploração do homem pelo 
homem, dramatiza-se em sua limitação temporal, sobretudo com pan-
demias sanitárias geradas por um sistema que historicamente priori-
zou o lucro em detrimento da vida. 

O desafio que se coloca é o de encontrar a linguagem que de-
nuncie toda essa falta de liberdade. A única classe que pode respondê-
-lo concretamente é aquela que “tudo produz e nada possui”.

Na luta de classes não existe inexorabilidade, porém é urgente 
tomar partido. O partido da vida necessita urgentemente engrossar as 
suas fileiras militantes, antes que seja tarde demais.
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TRABALHO, ALIENAÇÃO E SUBJETIVIDADE

Gissele Carraro
Monique Bronzoni Damascena

Luisa Fernandes Cordeiro

INTRODUÇÃO

A finalidade desta produção é traçar um horizonte teórico-ana-
lítico acerca do trabalho, da alienação e da subjetividade. O trabalho, 
na dimensão ontológica e do modo de produção capitalista, reafirma 
sua centralidade enquanto base da sociabilidade humana, fundante do 
ser social. Por meio dele ocorre a interação entre homens e mulheres 
com a natureza, que atuam sobre ela para transformá-la, de forma a 
produzir os meios necessários para garantir sua existência e sobrevi-
vência. Nessa ótica, a produção da vida material condiciona o processo 
de vida social, política e intelectual (MARX, 2008), determinando seu 
ser, formas de agir e interagir dos seres humanos.

Essa perspectiva de análise das dimensões do trabalho tem como 
pressuposto que “[...] na produção social da própria existência, os ho-
mens entram em relações determinadas, necessárias, independentes 
de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau 
determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais”. 
(MARX, 2008, p.  47). Dessa forma, a dinâmica histórica de desenvol-
vimento das forças produtivas e das relações de produção, assentadas 
na divisão do trabalho, coincide com o processo de individualização de 
homens e mulheres.

O desenvolvimento social traz a divisão do trabalho, que se tor-
na mais social, em que se adensa a dimensão de universalidade do ho-
mem como ente genérico, ou seja, social e histórico. De outra parte, a 
divisão do trabalho e junto a emergência da propriedade privada têm 
como consequência a repartição desigual do trabalho e de seus pro-
dutos (IAMAMOTO, 2012). Ou seja, o sujeito que não tem acesso aos 
produtos não consegue ter domínio sobre as objetivações, que são as 
atividades, os produtos e os meios de trabalho.

No advento da contemporaneidade, a centralidade do trabalho 
implica considerar as modificações não somente técnicas, mas sobre-
tudo ontológicas, das quais a “captura” é um processo marcado pelo 
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desenvolvimento sócio-histórico do trabalho. Esteticamente é causa do 
trabalho desenvolvido, que modifica a condição subjetiva desse traba-
lhador. Sobretudo retarda as condições de mobilização e resistência ao 
modo de produção capitalista subsidiada pelo pilar do avanço tecnoló-
gico. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas nem sempre 
significa desenvolvimento genérico-humano. 

O capítulo está composto pelas seguintes partes: primeiramente 
por uma introdução das dimensões do trabalho, no sentido ontológico 
e do modo de produção capitalista; a alienação nos seus níveis; a subje-
tividade versada pelo modo de produção. Por fim, são tecidas algumas 
considerações, mas que não têm como objetivo esgotar a discussão e 
sim introduzir as temáticas trabalho, alienação e subjetividade. 

DIMENSÕES DO TRABALHO: ONTOLÓGICA E DO MODO 
DE PRODUÇÃO CAPITALISTA

O trabalho, na perspectiva marxiana, expressa-se em duas di-
mensões complementares para a análise. Conforme alerta Montaño e 
Duriguetto (2011), há a dimensão do trabalho como categoria ontoló-
gica do ser social e o dimensão pelo qual o trabalho é apreendido no 
modo de produção capitalista.

Nessa primeira dimensão, do trabalho como categoria ontológi-
ca, o trabalho apresenta-se como atividade criadora teleologicamente 
orientada “em que o ser social escolhe o resultado desejado, e a partir 
da avaliação das condições (causalidades) escolhe por um caminho de-
terminado, o trabalho constitui o fundamento da liberdade” (MON-
TAÑO; DURIGUETO, 2011, p. 80).

O trabalho, portanto, emerge da necessidade da manutenção 
da vida do homem na produção de condições que satisfaçam as suas 
necessidades básicas, ou seja, colhendo da natureza ou produzindo as 
suas próprias condições de sobrevivência. Parte-se da relação do ho-
mem interagindo com a natureza na criação desses objetos úteis, que 
ao decorrer do tempo foram intitulados como mercadorias. “Isso é tra-
balho, ou seja, uma transformação intencional da natureza [...] que im-
plica a fabricação de instrumentos necessários a essa tarefa” (MARX; 
ENGELS, 2009, p.13). É a atividade que transforma de maneira pro-
posital a natureza, com o objetivo de extrair dela os meios para a ma-
nutenção da vida e a satisfação de desejos. Assim, o trabalho reside na 
transformação intencional e necessária.
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Define-se o trabalho como sendo uma categoria fundante do 
mundo dos homens e que expressa, portanto, as suas condições de exis-
tência no seu caráter originário. Na sua inter-relação com a natureza, 
na produção de objetos úteis para a manutenção das suas necessidades 
materiais e sociais, o trabalho se transforma e se autoproduz na relação 
com outros homens. “[...] ao transformar a natureza, os homens não 
produzem apenas os bens materiais necessários à sua existência, mas 
também a si mesmos e às suas relações sociais. São eles que se criam 
inteiramente a si mesmos e a toda realidade social, através da atividade 
coletiva” (MARX; ENGELS, 2009, p. 13).

Os elementos essenciais do trabalho, aqueles que o caracteri-
zam, são o seu poder de transformação e autoatividade. Parte daí a sua 
essência: “[...] a essência do trabalho humano consiste no fato de que, 
em primeiro lugar, ele nasce em meio à luta pela existência e, em se-
gundo lugar, todos os seus estágios são produto de sua autoatividade” 
(LUKÁCS, 2013, p. 34). Da luta pela existência advém a transforma-
ção da natureza em bens para a sua existência, e ao elaborar essa base 
material desvinculada de processos alienantes do produto final de seu 
trabalho, constroem-se os pressupostos para a sua subjetividade indi-
vidual e coletiva.

O processo de transformação da natureza culminou na efetiva-
ção do caráter de transição do homem, o salto ontológico, que o retirou 
das determinações meramente biológicas e o transformou em um ser 
social. Advindo da inter-relação homem-natureza com sua atividade 
coletiva, recriou, portanto, a si mesmo e as relações sociais com outros 
trabalhadores, mantendo uma constante mudança na realidade social.

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro 
caráter de transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação en-
tre homem (sociedade) e natureza, tanto inorgânica (ferramenta, 
matéria-prima, objeto do trabalho, etc.) como orgânica, inter-re-
lação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que 
nos referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem 
que trabalha, do ser meramente biológico ao ser social (LUKÁCS, 
2013, p. 35).

Esse caráter do trabalho é de fundamental importância, pois de-
monstra seu aprimoramento e complexificação. O salto ontológico está 
na passagem do trabalho, voltado para a manutenção das necessidades 
biológicas, para o trabalho enquanto mercadoria, que passa a desenvol-



- 324 -

ver uma relação mais complexa, no âmbito das relações sociais, ou seja, 
“ao mesmo tempo em que cumpre sua finalidade laborativa de maneira 
objetiva, o ser humano também processa as etapas de formação de sua 
subjetividade” (SANTOS, 2009, p. 98).

Na segunda dimensão, a apreensão necessária parte do trabalho 
expresso no modo de produção capitalista, na perspectiva da explora-
ção e da alienação. O processo de trabalho, nesse sentido, está subme-
tido a Lei geral da acumulação capitalista, que tem como resultados a 
desigualdade e pobreza, (MONTAÑO; DURIGUETO, 2011).

Quanto maior desenvolvimento, maior acumulação de capital. 
“O desenvolvimento no capitalismo não promove maior distribuição 
de riqueza, mas maior concentração de capital, portanto, maior empo-
brecimento (absoluto e relativo), ou seja, maior desigualdade” (MON-
TAÑO, DURIGUETO, 2011, p. 81). A acumulação, em um contexto 
de centralização, possibilita ao capitalista circular com o mesmo dis-
pêndio de capital variável (parte do capital constituído pela força de 
trabalho), mas, com mais exploração extensiva ou intensiva da mão de 
obra. Contudo, para que isso ocorra, há o imperativo de algumas ações 
sobre os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, dos quais se 
destacam: instabilidade no mercado de trabalho (que gera insegurança 
sobre o salário e o posto de mão de obra), manutenção de trabalhado-
res sem emprego fixo (exército industrial de reserva) e pobreza (lum-
pemproletariado) (MARX, 2013). 

Por ser o trabalho comercializável dentro do modo de produ-
ção capitalista e fonte de geração de riqueza, o objetivo último dessa 
compra é ser meio de valorização do capital. Para isso, “o mecanis-
mo da produção e acumulação capitalistas ajusta constantemente esse 
número [trabalhadores] a essas necessidades de valorização” (MARX, 
2013, p. 875). Esses ajustes estão condicionados à competição entre os 
trabalhadores: os que conseguiram vender por um tempo determinado 
a sua força de trabalho, com aqueles que se encontram à margem do 
mercado de trabalho, em uma situação supérflua ou subsidiária.

Gera-se, portanto, uma situação de acessibilidade a essa força 
de trabalho, a partir da necessidade do capitalista ou das necessidades 
que o próprio sistema econômico exige para a sua manutenção. Isso 
ocasiona um consequente empobrecimento da população de trabalha-
dores, pois a existência de mão de obra disponível às necessidades do 
capital compreenderia, de um lado, uma reserva efetiva e imediata de 
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trabalhadores desempregados (exército industrial de reserva), que con-
corre para rebaixar o custo do trabalho, evitando possível compressão 
dos lucros. (POCHMANN, 2008).

A maioria desses trabalhadores não será absorvida, ou melhor, 
a sua força de trabalho não será comprada de imediato pelos donos 
dos fatores de produção. Em diferentes circunstâncias poderá vir a ser 
empregada, mas logo desestabilizada e/ou suprimida por diferentes fa-
tores (estratégias de gestão, tecnologia, maquinário, crise econômica). 
Essa situação é chamada de exército industrial de reserva ou população 
relativa (trabalhadores desempregados). 

No processo de acumulação capitalista a esfera da produção é 
compreendida como núcleo de onde emerge os processos que emer-
gem da ordem do capital. Sendo assim, tratar-se-á do fenômeno aliena-
ção que emerge da esfera da produção que dá sustentabilidade a repro-
dução social na esfera do modo de produção capitalista. Cabe a esses 
que compõem o exército de reserva a reprodução do modo de produ-
ção capitalista, ou seja, a manutenção da engrenagem da expropriação 
e exploração da força de trabalho. 

O abismo histórico entre a potencialidade genérico-social do 
homem e a existência de um indivíduo único pode ser compreendido 
através do fenômeno da alienação. Isto porque, a partir da divisão so-
cial do trabalho, o conflito presente entre os interesses são expressões 
da contradição entre o pensamento do indivíduo único e o interesse 
coletivo que adere a todos os homens. Desse modo, a coletividade bus-
ca formas superiores e independentes, aos indivíduos e que não repre-
sentam os seus interesses e individualidades. Assim, compreende-se 
que o interesse coletivo toma uma forma ilusória, ou seja,

é precisamente por essa contradição do interesse particular e do 
interesse comunitário que o interesse comunitário assume uma 
organização [Gestaltung] autônoma como Estado, separado dos 
interesses reais dos indivíduos e do todo, e ao mesmo tempo como 
comunidade ilusória, mas sempre sobre a base real dos lações 
existentes em todos os conglomerados [...] de divisão do trabalho 
numa escala maior e de mais interesses – e, especialmente, [...] das 
classes desde logo condicionadas pela divisão do trabalho e que 
se diferenciam em todas essas massas de homens e das quais uma 
domina todas as outras  (MARX; ENGELS, 2009, p. 47).

 Através do trabalho, o sujeito manifesta-se como ser genérico, 
suplanta a atividade muda dos animais, produz sua existência, cria a 
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consciência de que é um ser social e, assim, atinge a existência de um 
ser universal e livre. Por isso, o sujeito só se constitui como ser univer-
sal e livre à medida que é sujeito de uma atividade livre e consciente. 
Contudo, o que fundamenta o ser genérico do sujeito é, precisamente, 
o trabalho, que, nas condições da sociedade capitalista, se torna estra-
nhado.

Ou seja, culminam em processos e fenômenos característicos 
do modo de produção e reprodução dos indivíduos e da sociedade em 
relações sociais baseados em processos de alienação. Portanto, esse fe-
nômeno alienação, típico da sociedade burguesa, não é um ato singular 
é inerente à totalidade humana, ao passo que produz cisão entre meio 
e fim, vida pública e vida privada, entre ser e ter, entre fazer e pensar. 
(MÉSZÁROS, 2016) Desse modo, a alienação se expressa em diferentes 
níveis, como será tratado a seguir.

ALIENAÇÃO E SEUS NÍVEIS

A categoria alienação é central para a compreensão do processo 
de sujeição total1 de homens e mulheres aos imperativos socioeconô-
micos e políticos do modo de produção capitalista regente na socieda-
de contemporânea, e para a construção de propostas alternativas para 
sua superação e edificação da pretensa emancipação humana. Dessa 
forma, o conceito marxiano e marxista2 do termo e, os aspectos que o 
constituem são cruciais para explicar como a alienação é determinante 
para manutenção, hoje mais do que nunca, da dominação e ampliação 
da exploração da força de trabalho. Configura-se, pois, como condição 
essencial para a acumulação de capital, a apropriação privada da rique-
za produzida coletivamente e, ao mesmo tempo, para o empobreci-
mento das qualidades e dos sentidos humanos em larga escala.

A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história 
do mundo até aqui. O sentido constrangido à carência prática rude 
também tem apenas um sentido tacanho. Para o homem faminto 
não existe a forma humana da comida, mas somente a sua existên-
cia abstrata como alimento [...]. O homem carente, cheio de preo-
cupações, não tem nenhum sentido para o mais belo espetáculo; o 
comerciante de minerais vê apenas o valor mercantil, mas não a 
beleza e a natureza peculiar do mineral; ele não tem sentido mine-

1  Termo utilizado por István Mészáros (2016) para se referir à universalização da alienação em 
todos os âmbitos da vida em sociedade.
2 Conceito marxiano refere-se ao conjunto de obras de Karl Marx e conceito marxista diz respeito 
ao que foi produzido e publicado por autores que, inspirados nele, desenvolveram estudos que apro-
fundaram e ampliaram suas discussões.
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ralógico algum; portanto, a objetivação da essência humana, tanto 
do ponto de vista teórico quanto prático, é necessária tanto para 
fazer humanos os sentidos do homem quanto para criar sentido hu-
mano correspondente à riqueza inteira do ser humano e natural. 
(MARX, 2009, p. 110-111).

Dessa forma, a alienação e, com ela a desumanização e o em-
pobrecimento de todos os sentidos humanos comprometem o pleno 
desenvolvimento de homens e mulheres enquanto seres sociais capazes 
de agir de maneira crítica, consciente e autônoma. Reduz estritamen-
te sua existência às necessidades corporais, a ponto de fazer com que 
percam o controle sobre sua própria vida, que é constantemente domi-
nada e manipulada pela difusão de formas ideológicas específicas, que 
lhes fornece conhecimento e interpretação invertida e falsa de si mes-
mos e da realidade, apresentada como única possibilidade a ser con-
cebida. Nesse sentido, a ideologia cumpre com um papel fundamental 
nos “processos alienantes expressos na reificação e no fetichismo, pe-
netram na totalidade das relações de produção social e nas relações que 
viabilizam a sua reprodução”. (ALVES, 2018, p. 74).  

A alienação do trabalho, apesar de ser uma categoria transversal 
ao conjunto de obras de Karl Marx (1818-1883), ganhou destaque nos 
Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, em que o autor se de-
bruçou, de forma pormenorizada, para conceituá-la e situá-la às ques-
tões concretas à época. Outros estudos foram realizados por autores 
marxistas contemporâneos, como István Mészáros (1930-2017), que 
publicou “A teoria da alienação em Marx”, em 1970, quando “buscou 
recuperar a riqueza, a densidade, a complexidade da temática e para 
demonstrar ad nauseam os inúmeros traços de continuidade na obra 
marxiana.” (ANTUNES, 2016, orelha de livro). Isso posto, a alienação 
será abordada a partir de quatro dimensões: 1) a alienação dos seres 
humanos em relação à natureza; 2) a alienação à sua própria atividade 
(trabalho); 3) a alienação à sua espécie, como membro do gênero hu-
mano; e 4) a alienação de uns em relação aos outros seres humanos. 
Dimensões estas empregadas por Karl Marx e István Mészáros.

No que diz respeito à alienação dos seres humanos em relação à 
natureza, trata-se da dicotomia efetivada entre homens/mulheres com 
o meio, nas condições concretas em que o trabalho é desenvolvido na 
sociedade capitalista. Nega-se, com isso, o pressuposto da existência 
humana e reprodução da sociedade, que requer o intercâmbio material 
entre o ser social e a natureza, visto que
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[...] antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o 
homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua pró-
pria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material 
com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas 
forças.  Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – bra-
ços e pernas, cabeça e mãos –, a fim de apropriar-se dos recursos 
da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando 
assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo 
modifica sua própria natureza. (MARX, 2008, p. 211).

 
Outrossim, homens e mulheres, enquanto membros da socie-

dade, seres da natureza da espécie humana, através do trabalho trans-
formam matérias naturais em produtos necessários ao atendimento de 
suas necessidades ao mesmo temo em que se transformam a si mesmos, 
já que são parte da natureza. (MARX, 2008). No entanto, nas relações 
de produção capitalista o trabalho não reunifica as forças produtivas, 
compostas por meios de produção, objetos e força de trabalho, ao in-
vés disso converte em propriedade privada de outro, tornam-se “forças 
exteriores hostis, que esmagam o produtor” (MANDEL, 1967, p. 23) e 
criam uma cisão entre sujeito, trabalho e produto.

Nessa ótica, a alienação do trabalhador em relação à sua pró-
pria atividade, ocorre quando homens e mulheres não têm autonomia 
de decidir sobre o que produzir e como (os meios) fazê-lo, restando 
apenas a própria força de trabalho, que é tratada como mercadoria a 
ser vendida no mercado de trabalho. É o que Marx (2008) chama de 
auto estranhamento, ou seja, quando a relação do trabalhador com sua 
própria atividade é percebida como atividade alheia, não oferece sa-
tisfação em si e por si mesma, apenas pelo ato de vendê-la a outrem. 
(MÉSZÁROS, 2008).

Por sua vez, produz a alienação do trabalhador em relação ao 
produto de seu trabalho, pois, “[...] quanto mais objetos o trabalhador 
produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do 
seu produto, do capital” (MARX, 2009, p. 81), tornando-se proprieda-
de privada de outrem. O objeto representa o produto derivado da força 
humana em ação que, por sua vez, denota um “[...] tempo de trabalho 
– o dia de trabalho, a jornada de trabalho – [...] [que se constitui] pela 
soma do trabalho necessário e do trabalho excedente” (MARX, 2008, 
p. 266), o qual não se faz conhecer, sendo obscurecido pelas relações 
sociais fetichizadas ou coisificadas pelo capital, naturalizando a própria 
exploração.
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Consequentemente, aliena-se em relação aos demais trabalha-
dores, mesmo trabalhando juntos não se reconhecem como seres da 
mesma espécie (humana) e passam não mais a cooperar entre si, mas a 
competir. À medida em que o trabalhador “se desgasta [...] trabalhan-
do, tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo, alheio [...] que ele 
cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo in-
terior, [e], tanto menos [o trabalhador] pertence a si mesmo.” (MARX, 
2009, p. 81). O trabalho se torna sacrifício, martírio, fazendo com que 
o trabalhador não se reconheça na atividade que realiza.  

Desse modo, “[...] a relação do trabalhador com o trabalho en-
gendra a relação do capitalista com o trabalho” (MARX, 2009, p. 81), 
este último sujeito como não trabalhador e fora do processo de tra-
balho, mas como aquele que expropria massivamente o trabalhador 
do produto da atividade por ele desenvolvida, mediante um processo 
generalizado de alienação. O resultado inevitável, decorrente disso, é 
a propriedade privada capitalista. A acumulação de capital, através da 
mais-valia, extraída às custas da exploração do trabalho assalariado, 
constitui-se na fonte de ingresso das classes exploradoras na socieda-
de capitalista. Esse processo se desdobra à proporção que “o capital 
expropria para si o tesouro de todo o conhecimento humano e, arbi-
trariamente, atribui legitimidade somente às suas partes passíveis de 
explorar lucrativamente – ainda que da maneira mais destrutiva – por 
seu próprio modo fetichista de reprodução” (MÉSZÁROS, 2007, p. 
52), que se impõe por meio da ideologia dominante e na forma de alie-
nação.

O trabalho e o produto dele resultante geram estranhamento 
em quem o efetiva, como algo independente. Assim, no trabalho alie-
nado, ao invés de se reconhecer como sujeito, o trabalhador “[...] se 
desconhece; ao invés de se realizar, ele se perde” (BARROCO, 2008, p. 
33). Isso impossibilita qualquer controle sobre os objetos criados e sua 
autonomização, reiterando a sujeição, afastando-os do credo de que 
são agentes capazes de alterar tal condição e assumir o comando do 
processo produtivo. 

A alienação reforçada institucionalmente dos meios e do material 
de trabalho do trabalhador constitui apenas a precondição mate-
rial da articulação capitalista fragmentadora e homogeneizadora 
do processo de trabalho e da completa subjugação do trabalhador 
ao comando do capital como “trabalhador avulso”, preso ao contro-
le das funções produtivas infinitesimais, e sem qualquer controle 
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sobre a distribuição do produto social total. (MÉSZÁROS, 2011, 
p. 628).

 Nessa direção, a institucionalização constante dos meios e do 
material alienados do trabalho como propriedade das classes deten-
toras do capital instaura a total desumanização dos trabalhadores, à 
medida que aspirações, necessidades, sentidos e capacidades humanas 
adquirem o sentido do ter. Da mesma forma, essa condição de aliena-
ção também “[...] se mostra na medida em que produz, por um lado, 
o refinamento das carências e dos seus meios; por outro, a degrada-
ção brutal, a completa simplicidade rude abstrata da carência [...]”. 
(MARX, 2009, p. 108). Com efeito, as relações sociais passam a ser de 
estranhamento, indivíduos sociais aparecem segregados, apartados, di-
vorciados da coletividade, indiferentes em relação aos demais.

Engendra-se, assim, implicações para os modos de ser dos sujei-
tos e suas formas de agir na sociedade, induzindo-os a um processo de 
individualização humana crescente, com a clara intenção de fragmen-
tá-los no coletivo, negligenciando-os em sua inserção classista e ocul-
tando as desigualdades e a luta de classes. Nessa direção, se instauram 
alterações na conformação do sistema de socialização do trabalhador, 
na organização do processo de trabalho na sociedade capitalista, que 
aprofundam a alienação. Assim, como forma de tornar mais “consen-
sual”, “envolvente” e “participativo” no desenvolvimento do labor, o 
capital articula um novo tipo de operação, a “captura” da subjetividade 
do trabalhador, que será tratada no próximo item deste capítulo.

A SUBJETIVIDADE VERSADA PELO MODO DE PRODUÇÃO 
CAPITALISTA

Compreende-se a subjetividade tendo como raiz as relações so-
ciais e também as condições objetivas de vida, as quais vão determinar 
sua formação. Assim, as transformações no modo de produzir impac-
tam o conjunto das relações humanas, as quais passam a se configurar 
a partir de fenômenos e processos que transformam o modo em que 
ocorrem as relações sociais, e incidem sobre o modo e a condição de 
vida da classe trabalhadora.
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Esse modo da produção não deve ser considerado no seu mero as-
pecto de reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se 
já, isto sim, de uma forma determinada da atividade desses indiví-
duos, de uma forma determinada de exteriorizarem a sua vida, de 
um determinado modo de vida dos mesmos. Como exteriorizam 
a sua vida, assim os indivíduos o são. Aquilo que eles são coinci-
de, portanto, com a sua produção, com o que produzem e também 
com o como. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das 
condições materiais da sua produção (MARX; ENGELS, 2009, p. 
24-25).

 
O processo de “capturar a subjetividade” dos sujeitos que ocorre 

a partir da ideologia que compõe o modo de produção capitalista, se 
sustenta na fragmentação, por exemplo, da razão e da sensibilidade, e 
sobretudo, está baseado na diferença entre as necessidades verdadeira-
mente importantes e as necessidades criadas, que se tornam mais im-
portantes do que as reais. Assim, compreende-se que a ideologia possui 
papel determinante, porque à medida que se captura o pensamento dos 
sujeitos isso leva a crer que o modo de vida criado através do modo de 
produção capitalista é o único possível. O único sonho passível de se 
tornar realidade está demarcado pelos limites impostos pela ideologia 
burguesa e pelo modo de produzir, pois “a quantidade de dinheiro se 
torna cada vez mais seu único atributo poderoso; assim como ele reduz 
todo o ser à sua abstração, reduz-se ele em seu próprio movimento a 
ser quantitativo; a imoderação e o descomedimento tornaram-se a sua 
verdadeira medida [...]” (MARX, 2010a, p. 139).

Desse modo, a construção às avessas de categorias fundamen-
talmente importantes para o movimento de resistência, tendo como 
exemplo a emancipação e a solidariedade, sofrem o processo da des-
politização, e a naturalização da miséria, da desigualdade social, e da 
meritocracia aparecem como inerentes à vida humana.

Ao se afirmar que o ser social é quem determina a subjetivida-
de, ou seja, sua consciência, como visto no prefácio da Contribuição 
à crítica da economia política, não se quer dizer que a subjetividade 
é secundária nessa ligação, afinal o que se entende é que, com base 
nas circunstâncias do cotidiano e tomada a sua consciência, a vida é 
produzida, e a partir de então o sujeito pode superar, transformar e 
compreender o mundo, e então sua liberdade.
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A superestrutura3 estabelece-se sobre a visão de mundo de uma 
classe, ou seja, o seu modo de viver, que é determinado por suas con-
dições materiais de vida.

 
A social-democracia acredita, antes, que as condições específicas 
da sua libertação constituem as condições gerais, as únicas nas 
quais a sociedade moderna pode ser salva e a luta de classes evita-
da. Tampouco se deve imaginar que os representantes democratas 
eram todos shopkeepers [os lojistas] ou os seus defensores entusiás-
ticos. Por sua formação e situação individual, mundos podem es-
tar separando os dois. O que os transforma em representantes do 
pequeno-burguês é o fato de não conseguirem transpor em suas 
cabeças os limites que este não consegue ultrapassar na vida real 
e, em consequência, serem impelidos teoricamente para as mes-
mas tarefas e soluções para as quais ele é impelido na prática pelo 
interesse material e pela condição social (MARX, 2011b, p. 63-64).
  

Assim, compreende-se, que os pequenos e grandes burgueses 
saem em defesa de ideias que não rompem com o modo de produção 
capitalista. E no momento em que alguma transformação é desejada, 
ela ocorre através das vias democráticas, porém burguesas, ou seja, há 
um limite do capital que esbarra na possibilidade da realização de algu-
ma ação que esteja para além do capital.

Entende-se, portanto, que o sujeito que está imerso no mundo 
do trabalho demonstra limitações para compreender que sua vida não 
condiz com sua realidade, e isso se deve ao fato de que a sua represen-
tatividade está ligada ao sonho burguês, portanto, uma visão de mundo 
submerso na lógica da sociabilidade burguesa.

 
E justamente quando parecem estar empenhados em transformar 
a si mesmo e as coisas, em criar algo novo nunca antes visto, exata-
mente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram teme-
rosamente a ajuda dos espíritos do passado, tomam emprestados os 
seus nomes, as suas palavras [...] a fim de representar, com essa ve-
nerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada de emprés-
timo, as novas cenas da história mundial (MARX, 2011b, p. 25-26).

  Ou seja, para uma transformação social e do seu modo de pro-
duzir, além das condições objetivas necessárias para esse rompimento, 
é preciso que aconteça uma transformação da subjetividade humana, 

3 Sobre as mais variadas formas de propriedade, sobre as condições sociais de existência levanta-se 
toda uma superestrutura de sensações, ilusões, modos de pensar e visões de vida diferentes e sin-
gulares formadas. A classe enquanto unidade cria-os e forma-os partindo de suas bases materiais 
objetivas e das relações sociais que lhe correspondem (MARX, 2011a).
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fruto das relações sociais, para que se revolucione e se emancipe do 
mundo que captura radicalmente o sujeito; é preciso que se renuncie 
às imagens do passado que estão limitadas nas barreiras impostas pela 
ordem social do capitalismo.

Os movimentos que permeiam as novas formas de gestão da 
força de trabalho ainda possuem manifestações a serem dimensiona-
das. Sabe-se que essas atingem não somente a condição material do tra-
balhador, mas sobretudo “capturam sua subjetividade”, o que abrange 
sua representatividade coletiva.

É importante destacar que, ao dizermos “captura” da subjetividade, 
colocamos “captura” entre aspas para salientar o caráter problemá-
tico da operação de captura, ou seja, não se tem uma captura real, 
de fato como o termo poderia supor. Estamos lidando com uma 
operação de produção de consentimento ou unidade orgânica en-
tre pensamento e ação que não se desenvolve de modo perene, sem 
resistência e lutas cotidianas.  (ALVES, 2011, p. 114).

E ainda:

O processo de “captura” da subjetividade do trabalho vivo é um 
processo intrinsecamente contraditório e densamente complexo, 
que articula mecanismos de coerção/consentimento e de manipu-
lação não apenas no local de trabalho, por meio da administração, 
pelo olhar, mas nas instâncias sociorreprodutivas, com a pletora de 
valores-fetiche e emulação, pelo medo que mobiliza as instâncias 
da pré-consciência/inconsciência do psiquismo humano (ALVES, 
2011, p. 114).

   
O movimento da “captura da subjetividade” do trabalhador, que 

ocorre a partir das novas formas de gestão da força de trabalho e da 
difusão de ideias mercadológicas e individualistas, intensificam esse 
processo de manipulação social, portanto não são restritas à esfera das 
relações sociais, pois esse movimento de captura também ocorre no 
interior das indústrias, impactam, diretamente, a organização, resis-
tência e luta da classe trabalhadora.

Neste sentido, a precarização do trabalho, que se constitui como 
um traço estrutural, típico do modo de produção capitalista em tempos 
de flexibilização, se expõe de duas formas. A primeira está relacionada 
à crise estrutural do valor, o que remete a uma precariedade do salário, 
mas que não se reduz a ela, tendo também impacto nas condições de 
trabalho, no plano de carreira e na jornada de trabalho. A segunda ex-
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pressão da precarização aparece na esfera existencial, ou seja, no modo 
de produção capitalista, em que a relação ontológica entre homem e 
natureza não é a mesma, e muito menos está abalizada na sua trans-
formação relativa ao seu desenvolvimento pleno. Essa está qualitativa-
mente pior; o sujeito possui uma nova relação com o trabalho, ou seja, 
resulta em um estilo de vida que tem em suas bases a qualificação da 
força de trabalho e, principalmente, a pressão ideológica sobre o sujei-
to, baseado em metas, produtividade e tempo.

A manipulação social, não se restringe ao comportamento do 
trabalhador para com o trabalho. Esse processo está amplamente ligado 
às relações sociais que vêm se modificando e, nesse contexto, condu-
zindo os homens a uma vida sem sentido, preenchida de necessidades 
criadas, aliás, aqui, com esse processo impede o homem de desenvolver 
sua personalidade real, sua verdadeira autonomia, acaba por consti-
tuir a “subjetividade pelo avesso”, ou seja, a formação da subjetividade 
atingida pelo estresse, que é fruto da relação torturante e contraditória 
relação-capital-trabalho. 

O núcleo humano da subjetividade do trabalho é atingido por 
uma das principais contradições da sociedade capitalista, nessa etapa 
do desenvolvimento histórico a que se faz referência. Isto é, a contra-
dição que existe entre o grande desenvolvimento das forças produtivas 
do trabalho social, que poderia ser base para um processo que libertasse 
o homem do trabalho heterônomo, transformando seu tempo livre em 
possibilidade de fazer outras atividades, entre as quais contribuir para 
o aperfeiçoamento de suas habilidades físicas e espirituais, e do outro 
lado dessa contradição aparecem as relações capitalistas de produção 
da vida social, que são grades aprisionadoras do ser social seja através 
da transformação do tempo de vida em tempo de trabalho estranhado; 
ou através da transformação do tempo de vida em tempo de consumo 
fetichizado (ALVES, 2011).

Desse modo, visualiza-se a importância que o cariz individual 
assume nesse cenário, trazendo para o centro da análise o comporta-
mento solitário que o trabalhador vem assumindo na atualidade. Isso 
decorre do fato de que, na nova organização técnica do trabalho, pos-
sui, em seu núcleo, o desempenho e “recompensas” para cada trabalha-
dor, de acordo com seu empenho, esforço, polivalência e criatividade. 
Fragmenta-se a possibilidade de uma análise sobre o modo de produ-
ção e a sociabilidade burguesa que, corrobora para a criação de um 
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abismo entre esse trabalhador individual e solitário e o trabalhador que 
possui múltiplas potencialidades, mas não as desenvolve. Portanto não 
se questiona o capitalismo enquanto um modo de produção como ge-
rador das desigualdades sociais, mas tenta-se justificá-las tendo como 
ponto de partida as diferenças pessoais e a liberdade individual.

Por fim, a partir da necessidade de realizar o impossível, o tem-
po é imprescindível, o que culmina em relações, pensamentos e ações 
que se baseiam na imediaticidade. Portanto, o tempo se torna um re-
presentante apenas do presente, e isso, em determinado aspecto, fra-
giliza os vínculos, as histórias e os movimentos de resistência que se 
realizaram ao longo da história e que ainda serão realizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da apreensão das dimensões do trabalho como catego-
ria ontológica do ser social e o dimensão pelo qual o trabalho é apreen-
dido no modo de produção capitalista, observou-se que, a essência do 
trabalho foi apartada do ser social. Esse processo acabou por deixar em 
profunda desvantagem o desenvolvimento da personalidade humana, 
uma vez que a elaboração da base material se mostra desvinculada dos 
sujeitos que trabalham no modo de produção capitalista, são alienados 
do produto final de seu trabalho, desse modo constroem-se os pressu-
postos para a sua subjetividade individual e coletiva. Sua constituição 
ocorre de forma invertida na relação entre coisas, incapacitando a au-
totransformação do trabalho e do trabalhador.

Todavia, os aspectos ontológicos do trabalho reforçam a apreen-
são da autoatividade e liberdade desse processo. As transformações nas 
características do processo de trabalho, que inicialmente e de forma 
originaria se encontra como um ato de transformação da natureza e 
do próprio homem, voltado para a manutenção das necessidades bio-
lógicas e do desenvolvimento humano, transforma-se diante do modo 
de produção capitalista em um trabalho que, ao perpassar por relações 
mais complexas e alienantes no âmbito das relações sociais no modo de 
produção capitalista, em um trabalho vazio de sentido e que portanto, 
irá conformar a subjetividade individual e coletiva dos seres sociais de 
forma adversa. 

Nessa direção, em condições sócio-históricas de produção e re-
produção da vida de homens e mulheres, postas na realidade e geradas 
por sua própria atividade na sociedade capitalista, também instauram-
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-se alterações na conformação do sistema de socialização do trabalha-
dor, na organização de processos de trabalho, que contribuem para o 
aprofundamento da alienação e acabam por escravizar os trabalhado-
res a “coisas e circunstâncias” socialmente e politicamente criadas pe-
los próprios seres humanos (FROMM, 1983). Ou seja, o capital articula 
operações que culminam na “captura” da subjetividade do trabalhador. 

Diante dos processos e movimentos que atravessam o mundo 
do trabalho na contemporaneidade, que culminam em uma subjetivi-
dade às avessas do trabalhador, e, portanto, impactam em suas relações 
sociais e em seu modo de vida, é possível que se entenda a visão distor-
cida criada em torno da realidade na qual o trabalhador está inserido. 
Visto que o trabalho, fonte de realização do ser social, está preenchido 
por fenômenos e valores que, não condizem e não favorecem ao seu de-
senvolvimento pleno. À medida que há o desenvolvimento das forças 
produtivas, se estabelece uma diferença entre:  as verdadeiras necessi-
dades humanas que acabam por ser minimizadas, afinal estas não estão 
relacionadas a sua sobrevivência, apenas, mas certamente relacionadas 
ao desenvolvimento integral — e o homem que está preenchido por 
fenômenos e movimentos típicos do modo de produção capitalista.   
 Desse modo, a captura da subjetividade do trabalhador se 
manifesta na forma como homens e mulheres se organizam enquanto 
classe, e impõe diversos desafios às suas unidades representativas, por 
exemplo, os sindicatos. É importante destacar que, as transformações 
estruturais no mundo do trabalho trouxeram consigo não só modifica-
ções na forma da organização técnica do trabalho, mas também a des-
politização acerca dos direitos dos trabalhadores, e o comportamento 
sindical, teve de agir para assegurar pelo menos o trabalho. 
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Graduação em Ciências Econômicas (PUC-RS), Especializa-Graduação em Ciências Econômicas (PUC-RS), Especializa-

ção em História do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestrado em Teoria ção em História do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestrado em Teoria 
Econômica (UFRGS), doutorado em Política Econômica – Unicamp e Econômica (UFRGS), doutorado em Política Econômica – Unicamp e 
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Pós-Doutorado na Universidade de Paris 13 Nord. Atualmente é pes-Pós-Doutorado na Universidade de Paris 13 Nord. Atualmente é pes-
quisador e professor titular permanente da PUC-RS. Tem experiên-quisador e professor titular permanente da PUC-RS. Tem experiên-
cia na área de Economia, com ênfase em Economia dos Programas de cia na área de Economia, com ênfase em Economia dos Programas de 
Bem-Estar Social. E-mail: Bem-Estar Social. E-mail: cnelson@pucrs.brcnelson@pucrs.br  

CHARLES MACHADO HOEPNERCHARLES MACHADO HOEPNER
Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Pampa Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa). Especialista em Serviço Social e Direitos Humanos pela (Unipampa). Especialista em Serviço Social e Direitos Humanos pela 
Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Mestre e Doutor em Ser-Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Mestre e Doutor em Ser-
viço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul viço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS). Atualmente é assistente social na Prefeitura Municipal de (PUC-RS). Atualmente é assistente social na Prefeitura Municipal de 
Farroupilha. E-mail: Farroupilha. E-mail: charles19922009@hotmail.comcharles19922009@hotmail.com

CLAUDIO LARA CORTESCLAUDIO LARA CORTES
Economista Universidad de Gales y cuenta con Maestrías en la Economista Universidad de Gales y cuenta con Maestrías en la 

Universidad de Gales y Middlessex, Reino Unido. Docente en la Uni-Universidad de Gales y Middlessex, Reino Unido. Docente en la Uni-
versidad Católica del Maule (UCM). Director e investigador del Cen-versidad Católica del Maule (UCM). Director e investigador del Cen-
tro de Estudios MEGA II. Investigador asociado al Grupo de Trabajo tro de Estudios MEGA II. Investigador asociado al Grupo de Trabajo 
Integración Regional y Unidad Latinoamericana de CLACSO. Especia-Integración Regional y Unidad Latinoamericana de CLACSO. Especia-
lista en economía mundial, en temas monetario – financieros y crisis. lista en economía mundial, en temas monetario – financieros y crisis. 
E-mail: claudio_lara@vtr.netE-mail: claudio_lara@vtr.net

CLAUDIOMIRO RAMOS MOREIRACLAUDIOMIRO RAMOS MOREIRA
Bacharel em Serviço Social, pela Universidade Federal do Pam-Bacharel em Serviço Social, pela Universidade Federal do Pam-

pa – Unipampa, campus São Borja, Mestre em Serviço Social pela Pon-pa – Unipampa, campus São Borja, Mestre em Serviço Social pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Bolsista Capes. tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Bolsista Capes. 
E-mail: E-mail: crmclaudiomoreiracrm@gmail.comcrmclaudiomoreiracrm@gmail.com

CONSUELO SILVA FLORESCONSUELO SILVA FLORES
Ingeniero Comercial – Licenciada en Ciencias Económicas, Ingeniero Comercial – Licenciada en Ciencias Económicas, 

Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), Magister en Econo-Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), Magister en Econo-
mía, Escuela Latinoamericana de Postgrados – ELAP. Investigadora mía, Escuela Latinoamericana de Postgrados – ELAP. Investigadora 
asociada a Flacso Chile y MEGA II. Coordinadora del Grupo de Tra-asociada a Flacso Chile y MEGA II. Coordinadora del Grupo de Tra-
bajo de Integración Regional y Unidad Latinoamericana de CLACSO. bajo de Integración Regional y Unidad Latinoamericana de CLACSO. 
Especialista en integración regional y financiamiento del desarrollo. Especialista en integración regional y financiamiento del desarrollo. 
E-mail: consuelo1silva@gmail.comE-mail: consuelo1silva@gmail.com
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EDEMAR ROTTA EDEMAR ROTTA 
Doutor, com Estágio Pós-Doutoral, em Serviço Social (PU-Doutor, com Estágio Pós-Doutoral, em Serviço Social (PU-

C-RS), Mestre em Sociologia (UFRGS). Especialista em Educação e C-RS), Mestre em Sociologia (UFRGS). Especialista em Educação e 
em Filosofia (FAFI/Dom Bosco). Professor Permanente do PPG em em Filosofia (FAFI/Dom Bosco). Professor Permanente do PPG em 
Desenvolvimento e Políticas Públicas – Mestrado (UFFS). Grupos de Desenvolvimento e Políticas Públicas – Mestrado (UFFS). Grupos de 
Pesquisa CNPq: Teorias e Processos de Desenvolvimento; Economia Pesquisa CNPq: Teorias e Processos de Desenvolvimento; Economia 
do Bem-Estar Social; Estado, Sociedade e Políticas Públicas. E-mail: do Bem-Estar Social; Estado, Sociedade e Políticas Públicas. E-mail: 
erotta@uffs.edu.brerotta@uffs.edu.br  

EDUARDO CIDADE CARNIELOEDUARDO CIDADE CARNIELO
Arquiteto e Urbanista formado pela Pontifícia Universidade Arquiteto e Urbanista formado pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Mestrando em Serviço So-Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Mestrando em Serviço So-
cial pela PUC-RS. Membro do Núcleo de Estudos em Políticas e Eco-cial pela PUC-RS. Membro do Núcleo de Estudos em Políticas e Eco-
nomia Social (NEPES). E-mail: nomia Social (NEPES). E-mail: cidadecarniello@gmail.comcidadecarniello@gmail.com

ERICA BOMFIM BORDINERICA BOMFIM BORDIN
Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC-Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC-

-RS. Realiza Pós-doutorado no PPGSS PUC-RS como bolsista PNPD. -RS. Realiza Pós-doutorado no PPGSS PUC-RS como bolsista PNPD. 
Professora colaboradora do PPGSS e pesquisadora do Núcleo de Estu-Professora colaboradora do PPGSS e pesquisadora do Núcleo de Estu-
dos em Políticas e Economia Social (NEPES). E-mail: dos em Políticas e Economia Social (NEPES). E-mail: ebordin@pucrs.ebordin@pucrs.
brbr  

FRANCIELE MACHADO DOS SANTOS FRANCIELE MACHADO DOS SANTOS 
Assistente social graduada em Serviço Social pela Unipampa. Assistente social graduada em Serviço Social pela Unipampa. 

Mestra em Serviço Social pela PUC-RS. Doutoranda no Programa de Mestra em Serviço Social pela PUC-RS. Doutoranda no Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RS e integrante do Núcleo Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RS e integrante do Núcleo 
de Estudos em Políticas e Economia Social. E-mail: de Estudos em Políticas e Economia Social. E-mail: fran__santos@hot-fran__santos@hot-
mail.commail.com  

GIOVANE ANTONIO SCHERERGIOVANE ANTONIO SCHERER
Doutor em Serviço Social. Professor do Departamento de Ser-Doutor em Serviço Social. Professor do Departamento de Ser-

viço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, viço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 
junto à graduação e do Programa de Pós-graduação em Política Social junto à graduação e do Programa de Pós-graduação em Política Social 
e Serviço Social/UFRGS. Coordenador do Grupo de Estudos em Ju-e Serviço Social/UFRGS. Coordenador do Grupo de Estudos em Ju-
ventudes e Políticas Sociais – GEJUP/UFRGS. Bolsista Produtividade ventudes e Políticas Sociais – GEJUP/UFRGS. Bolsista Produtividade 
CNPq. E-mail: giovaneantonioscherer@gmail.comCNPq. E-mail: giovaneantonioscherer@gmail.com
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GISSELE CARRAROGISSELE CARRARO
Assistente Social, Mestre e Doutora em Serviço Social pela Pon-Assistente Social, Mestre e Doutora em Serviço Social pela Pon-

tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Coor-tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Coor-
denadora e Docente do Programa de Pós-Graduação em Políticas denadora e Docente do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas e Desenvolvimento Local da Escola Superior de Ciências da Públicas e Desenvolvimento Local da Escola Superior de Ciências da 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). Líder do Grupo Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). Líder do Grupo 
de Líder do Grupo de Estudos Capitalismo, Estado e Políticas Públicas de Líder do Grupo de Estudos Capitalismo, Estado e Políticas Públicas 
na Sociedade Contemporânea – GECEPP – Emescam. E-mail: gissele.na Sociedade Contemporânea – GECEPP – Emescam. E-mail: gissele.
carraro@emescam.brcarraro@emescam.br

HAMIDA ASSUNÇÃO PINHEIROHAMIDA ASSUNÇÃO PINHEIRO
Assistente Social. Professora do Curso de Graduação e de Pós-Assistente Social. Professora do Curso de Graduação e de Pós-

-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Amazo--graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Amazo-
nas – UFAM. Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade nas – UFAM. Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade 
na Amazônia pela UFAM. É líder do grupo de Pesquisa “Estudos de na Amazônia pela UFAM. É líder do grupo de Pesquisa “Estudos de 
Sustentabilidade, Trabalho e Direitos na Amazônia” – ESTRADAS. Sustentabilidade, Trabalho e Direitos na Amazônia” – ESTRADAS. 
E-mail: E-mail: hamida.assuncao@gmail.comhamida.assuncao@gmail.com; hamida@ufam.edu.br.; hamida@ufam.edu.br.

IDILIA FERNANDESIDILIA FERNANDES
Doutora em Serviço Social. Atua nos temas: diversidade hu-Doutora em Serviço Social. Atua nos temas: diversidade hu-

mana, acessibilidade universal, direitos das pessoas com deficiência, mana, acessibilidade universal, direitos das pessoas com deficiência, 
direitos humanos, políticas públicas e serviço social. Assistente Social direitos humanos, políticas públicas e serviço social. Assistente Social 
da FADERS. Articuladora dos movimentos sociais, especialmente do da FADERS. Articuladora dos movimentos sociais, especialmente do 
Movimento Gaúcho das Pessoas com Deficiência e Frente Humberto Movimento Gaúcho das Pessoas com Deficiência e Frente Humberto 
Lippo em defesa dos Direitos Humanos. E-mail: idilia-fernandes@fa-Lippo em defesa dos Direitos Humanos. E-mail: idilia-fernandes@fa-
ders.rs.gov.brders.rs.gov.br

INEZ ROCHA ZACARIASINEZ ROCHA ZACARIAS
Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PU-Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PU-

C-RS. É autora dos livros “Marxismo e Serviço Social: o trabalho do C-RS. É autora dos livros “Marxismo e Serviço Social: o trabalho do 
assistente social em questão” e “O Lugar do Marxismo na Formação assistente social em questão” e “O Lugar do Marxismo na Formação 
Profissional em Serviço Social”. Atualmente, é professora adjunta do Profissional em Serviço Social”. Atualmente, é professora adjunta do 
Departamento de Serviço Social da UFSC. E-mail: Departamento de Serviço Social da UFSC. E-mail: inezpoa@yahoo.inezpoa@yahoo.
com.brcom.br

JANE CRUZ PRATESJANE CRUZ PRATES
Doutora em Serviço Social pela PUC-RS (2003) e Pós-doutora Doutora em Serviço Social pela PUC-RS (2003) e Pós-doutora 

em Serviço Social pela PUC-SP (2016). É coordenadora do Programa em Serviço Social pela PUC-SP (2016). É coordenadora do Programa 
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de Pós-graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Cató-de Pós-graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul – PUC-RS desde 2010. Coordenadora do lica do Rio Grande do Sul – PUC-RS desde 2010. Coordenadora do 
Núcleo de Pesquisa em Políticas e Economia Social – NEPES (a partir Núcleo de Pesquisa em Políticas e Economia Social – NEPES (a partir 
de 2019). Líder do Grupo de Estudos sobre Teoria Marxiana, Ensino e de 2019). Líder do Grupo de Estudos sobre Teoria Marxiana, Ensino e 
Políticas Públicas – GETEMPP (desde 2008).  E-mail: Políticas Públicas – GETEMPP (desde 2008).  E-mail: jprates@pucrs.jprates@pucrs.
brbr..

JÉSSICA DEGRANDI SOARES JÉSSICA DEGRANDI SOARES 
Assistente social graduada pela UFSM. Mestra em Política So-Assistente social graduada pela UFSM. Mestra em Política So-

cial e Serviço Social pela UFRGS. Doutoranda no Programa de Pós-cial e Serviço Social pela UFRGS. Doutoranda no Programa de Pós-
-Graduação em Serviço Social da PUC-RS e integrante do Núcleo de -Graduação em Serviço Social da PUC-RS e integrante do Núcleo de 
Estudos em Políticas e Economia Social. E-mail: Estudos em Políticas e Economia Social. E-mail: jessica.soares92@edu.jessica.soares92@edu.
pucrs.brpucrs.br  

JOANA DE HAMBURGOJOANA DE HAMBURGO
Assistente Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assistente Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Mestranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Mestranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS) e integrante do Núcleo de Estudos em Po-Rio Grande do Sul (PUCRS) e integrante do Núcleo de Estudos em Po-
líticas e Economia Social (NEPES/PUCRS). E-mail: líticas e Economia Social (NEPES/PUCRS). E-mail: joana.hamburgo@joana.hamburgo@
edu.pucrs.bredu.pucrs.br

JUANITA NATASHA GARCIA DE OLIVEIRAJUANITA NATASHA GARCIA DE OLIVEIRA
Assistente Social Sanitarista, graduada pela Pontifícia Univer-Assistente Social Sanitarista, graduada pela Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Especialista em Re-sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Especialista em Re-
sidência Integrada Multiprofissional em Saúde Coletiva pela Univer-sidência Integrada Multiprofissional em Saúde Coletiva pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestrado em Política sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestrado em Política 
Social e Serviço Social pela UFRGS e Doutoranda do Programa de Social e Serviço Social pela UFRGS e Doutoranda do Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RS. E-mail: juanitapucrs@Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RS. E-mail: juanitapucrs@
gmail.comgmail.com

LAÍS DUARTE CORRÊALAÍS DUARTE CORRÊA
Assistente Social (UCS). Mestre em Política Social e Serviço Assistente Social (UCS). Mestre em Política Social e Serviço 

Social (UFRGS). Doutoranda em Serviço Social (PUC-RS), bolsista/Social (UFRGS). Doutoranda em Serviço Social (PUC-RS), bolsista/
CNPq. Integrante do Núcleo de Pesquisa em Políticas e Economia So-CNPq. Integrante do Núcleo de Pesquisa em Políticas e Economia So-
cial /NEPES – Grupo de Estudos sobre Teoria Marxiana, Ensino e Po-cial /NEPES – Grupo de Estudos sobre Teoria Marxiana, Ensino e Po-
líticas Públicas/GTEMPP/PUC-RS. E-mail: duarte.lais@hotmail.comlíticas Públicas/GTEMPP/PUC-RS. E-mail: duarte.lais@hotmail.com
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LISIANE BESUTTILISIANE BESUTTI
Assistente social no Centro de Referência Especializado de As-Assistente social no Centro de Referência Especializado de As-

sistência Social no município de Gramado/RS. Possui Pós-graduação sistência Social no município de Gramado/RS. Possui Pós-graduação 
em Gestão Participativa e Política Pública de Saúde pela UCS. Realiza em Gestão Participativa e Política Pública de Saúde pela UCS. Realiza 
Mestrado em Serviço Social no PPGSS PUCRS. E-mail: Mestrado em Serviço Social no PPGSS PUCRS. E-mail: lisiane.besut-lisiane.besut-
ti@edu.pucrs.brti@edu.pucrs.br

LUISA FERNANDES CORDEIROLUISA FERNANDES CORDEIRO
Assistente Social. Graduada em Serviço Social pela Universi-Assistente Social. Graduada em Serviço Social pela Universi-

dade Federal de Ouro Preto – UFOP. Mestra em Serviço Social pela dade Federal de Ouro Preto – UFOP. Mestra em Serviço Social pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS. 
Atualmente é Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Atualmente é Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social na Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católi-Social na Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio Grande do Sul – PUC-RS. Integra o Núcleo de estudos de ca do Rio Grande do Sul – PUC-RS. Integra o Núcleo de estudos de 
política e economia social – NEPES e o Grupo de Estudos sobre Teo-política e economia social – NEPES e o Grupo de Estudos sobre Teo-
ria Marxiana, Ensino e Políticas Públicas – GETEMPP. Avaliadora na ria Marxiana, Ensino e Políticas Públicas – GETEMPP. Avaliadora na 
Revista Sociais & Humanas, publicação do Centro de Ciências Sociais Revista Sociais & Humanas, publicação do Centro de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: 
lusebraefg@hotmail.comlusebraefg@hotmail.com

MARCOS DILIGENTIMARCOS DILIGENTI
Professor do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Professor do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo/PUC-RS. Graduado em En-do Curso de Arquitetura e Urbanismo/PUC-RS. Graduado em En-
genharia Civil (UFRGS), Mestre em Educação (UFRGS), Doutor em genharia Civil (UFRGS), Mestre em Educação (UFRGS), Doutor em 
Educação (UFRGS), Pós-doutor em Habitação social IST (Lisboa) e Educação (UFRGS), Pós-doutor em Habitação social IST (Lisboa) e 
Pós-doutor em Viviendas Sociales PUC/Chile. Membro do Núcleo de Pós-doutor em Viviendas Sociales PUC/Chile. Membro do Núcleo de 
Estudos em Políticas e Economia Social. E-mail: mdilig@pucrs.br.Estudos em Políticas e Economia Social. E-mail: mdilig@pucrs.br.

MARIA LÚCIA MARTINELLIMARIA LÚCIA MARTINELLI
Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela Pon-Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela Pon-

tifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pós-doutora tifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pós-doutora 
em Fundamentos Políticos das Ideias Contemporâneas pelo Instituto em Fundamentos Políticos das Ideias Contemporâneas pelo Instituto 
de Estudos Avançados pela PUC-SP, professora de pós-graduação em de Estudos Avançados pela PUC-SP, professora de pós-graduação em 
Serviço Social na PUC-SP e na Universidade Nacional de La Plata (Ar-Serviço Social na PUC-SP e na Universidade Nacional de La Plata (Ar-
gentina), Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Iden-gentina), Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Iden-
tidade da PUC-SP, professora emérita da PUCRS. E-mail: mlmartinel-tidade da PUC-SP, professora emérita da PUCRS. E-mail: mlmartinel-
li@terra.com.brli@terra.com.br
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MARINEZ GIL NOGUEIRA CUNHAMARINEZ GIL NOGUEIRA CUNHA
Doutora em Gestão da Inovação em Biotecnologia pela UFAM/Doutora em Gestão da Inovação em Biotecnologia pela UFAM/

INPA (2007). Mestre em Ciências Sociais na área de Desenvolvimento INPA (2007). Mestre em Ciências Sociais na área de Desenvolvimento 
Regional pela UFRN (1998). Docente vinculada ao Departamento de Regional pela UFRN (1998). Docente vinculada ao Departamento de 
Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas – UFAM (desde Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas – UFAM (desde 
1992). Docente permanente do Programa de Pós-graduação em Ser-1992). Docente permanente do Programa de Pós-graduação em Ser-
viço Social e Sustentabilidade na Amazônia da UFAM (desde 2008). viço Social e Sustentabilidade na Amazônia da UFAM (desde 2008). 
Líder do grupo de pesquisa em Gestão Social, Direitos Humanos e Sus-Líder do grupo de pesquisa em Gestão Social, Direitos Humanos e Sus-
tentabilidade na Amazônia – GEDIHSAM (desde 2012). E-mail: tentabilidade na Amazônia – GEDIHSAM (desde 2012). E-mail: mari-mari-
nezufam@gmail.comnezufam@gmail.com..

MONIQUE BRONZONI DAMASCENA MONIQUE BRONZONI DAMASCENA 
Assistente social, graduada em Serviço Social pela Universidade Assistente social, graduada em Serviço Social pela Universidade 

Federal do Pampa – Unipampa. Mestra e doutora em Serviço Social Federal do Pampa – Unipampa. Mestra e doutora em Serviço Social 
pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS/PUC-pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS/PUC-
-RS, tendo realizado estágio pós-doutoral no mesmo programa. Atual--RS, tendo realizado estágio pós-doutoral no mesmo programa. Atual-
mente é professora do curso de Serviço Social na Unipampa/Campus mente é professora do curso de Serviço Social na Unipampa/Campus 
São Borja e integrante do Grupo de Pesquisa em Economia do Bem-Es-São Borja e integrante do Grupo de Pesquisa em Economia do Bem-Es-
tar Social/PUC-RS, do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação Profis-tar Social/PUC-RS, do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação Profis-
sional em Serviço Social – GTFOPPS/Unipampa e Grupo de Estudos sional em Serviço Social – GTFOPPS/Unipampa e Grupo de Estudos 
Capitalismo, Estado e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea Capitalismo, Estado e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea 
– GECEPP – Emescam. E-mail: moniquedamascena@gmail.com– GECEPP – Emescam. E-mail: moniquedamascena@gmail.com

OLGA PEREZ SOTO OLGA PEREZ SOTO 
Profesora de la Universidad de La Habana desde 1988 y hasta Profesora de la Universidad de La Habana desde 1988 y hasta 

la fecha. Licenciada  en Economía  Política 1988 en Universidad de La la fecha. Licenciada  en Economía  Política 1988 en Universidad de La 
Habana, Cuba; Master en Economía 1996, Universidad de Carleton, Habana, Cuba; Master en Economía 1996, Universidad de Carleton, 
Canadá y  Doctora  en Economía  en 2003 en Universidad de  Barce-Canadá y  Doctora  en Economía  en 2003 en Universidad de  Barce-
lona, España. Profesora Titular del Departamento de Desarrollo Eco-lona, España. Profesora Titular del Departamento de Desarrollo Eco-
nómico de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana nómico de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana 
desde el año 2003. Especialista en Economía Política, Desarrollo, Eco-desde el año 2003. Especialista en Economía Política, Desarrollo, Eco-
nomía Cubana y Política Social. Grupo de investigación sobre Política nomía Cubana y Política Social. Grupo de investigación sobre Política 
Social en Cuba. E-mail: perezolgasoto@yahoo.esSocial en Cuba. E-mail: perezolgasoto@yahoo.es

PAULO NAKATANIPAULO NAKATANI
Professor titular do Departamento de Economia e do Programa Professor titular do Departamento de Economia e do Programa 

de Pós-graduação em Política Social da Universidade Federal do Espí-de Pós-graduação em Política Social da Universidade Federal do Espí-
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