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Os meus sonhos podem ultrapassar o curso natural 
dos acontecimentos ou podem desviar-se para um 
lado onde o curso natural dos acontecimentos não 
pode nunca chegar. No primeiro caso, os sonhos não 
produzem nenhum dano, e podem até apoiar e reforçar 
as energias do trabalhador... Em sonhos desta índole, 
nada existe que possa deformar ou paralisar a força do 
trabalho. Bem pelo contrário. Se o homem estivesse 
completamente privado da capacidade de sonhar as-
sim, se não pudesse de vez em quando adiantar-se e 
contemplar em imaginação o quadro inteiramente 
acabado da obra que se esboça entre as suas mãos, eu 
não poderia, de maneira alguma, compreender que 
móbil levaria o homem a iniciar e levar a seu termo 
vastos e penosos empreendimentos nas artes, nas ci-
ências e na vida prática... O desacordo entre os sonhos 
e a realidade nada tem de nocivo, sempre que a pessoa 
que sonhe acredite seriamente no seu sonho, observe 
atentamente a vida, compare as suas observações com 
os seus castelos no ar e, de uma maneira geral, trabalhe 
escrupulosamente para a realização das suas fantasias. 
Quando existe um contacto entre o sonho e a vida, 
tudo vai bem (LÊNIN, 1902). 
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PREFÁCIO

Escrevo este prefácio com muito orgulho do trajeto cunha-
do por esse grupo de pesquisa interinstitucional que, a despeito dos 
constantes ataques sofridos pela Ciência no Brasil, insiste e persiste 
na luta pela sistematização e socialização do conhecimento produ-
zido. Só quem ousa e se aventura em pesquisa interinstitucional e 
internacional sabe das dificuldades de toda ordem que se enfrenta 
- desde ausência de financiamento à agendas que, a cada dia, estão 
assoberbadas de atividades e compromissos.

Vivemos um tempo de barbárie que desafia todas e todos a so-
breviver. Em tempos de genocídio e de destruição da ciência no Bra-
sil, viver e sobreviver é um ato revolucionário. Com mais de 600 mil 
mortes por Covid-19 e com cortes de 92% no orçamento da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o presente e o futuro se apresentam inviáveis 
à pesquisa no Brasil, projetando resultados desastrosos de estagna-
ção, retrocessos, além de induzir jovens cientistas, a emigrar. 

Como Carolina de Jesus, “Cheguei à conclusão de que não 
necessitamos perguntar nada a ninguém. Com o decorrer do tempo 
vamos tomando conhecimento de tudo.” Em nosso caso, o livro 
“Alterações político-econômicas contemporâneas na América Latina: 
o caso do Brasil, Cuba e Chile” nos apresenta questões que instigam 
a todas/os nós interessadas em América Latina. Aqui, o livro marca 
uma clara opção por adensar um debate necessário desde uma mira-
da latino-americana.

Definindo um recorte temporal recente (2017-2021), o livro 
enfrenta questões como: qual a gênese e como se caracterizam as mu-
danças político-econômicas que estão ocorrendo entre 2017 e 2021? 
Qual o impacto dessas mudanças no financiamento das políticas e 
na legislação, caracterização de estruturas, programas, projetos, ser-
viços e benefícios vinculados a elas? Quais os condicionantes, o que 
tem em comum e que particularidades apresentam as mudanças po-
lítico-econômicas que vem ocorrendo em cada país estudado? E, por 
fim, como as mudanças têm sido recebidas pelos diferentes segmen-
tos e atores nos países em análise?
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Em uma conjuntura marcada por retrocessos no Brasil e no 
mundo, acompanhamos o crescimento das mortes preveníveis por 
vacinação. A vacina, expressão dos avanços alcançados pela Ciência 
no mundo, encontra-se sob constante ataque. A Ciência no Brasil e 
no mundo vê a proliferação de falsas informações. E isso têm con-
sequências na vida concreta de cada um de nós. A Wellcome Glo-
bal Monitor (2019) mostra o que as pessoas, ao redor do mun-
do, pensam sobre a ciência. Levantamento realizado em 2018 (e 
publicado em 2019), verificou que, no caso dos brasileiros, 73% 
desconfiavam da ciência e 23% consideram que a produção cien-
tífica pouco contribui para o desenvolvimento econômico e so-
cial do país. 

No Chile, o problema é similar – a proporção de pessoas 
que têm um alto nível de confiança na ciência era de 19% e 24% 
são céticos. Sobre Cuba não há dados disponíveis no relatório.

Contudo, o relatório enfatizava que o problema é mundial. 
A “[...] desconexão entre a sociedade e os benefícios da ciência é 
especialmente prevalente na América Central e do Sul; em 12 dos 
19 países nessas regiões, pelo menos uma em cada cinco pessoas, 
ou 20%, são classificadas como ‘Céticos’” (WELLCOME GLO-
BAL MONITOR, 2019, sem paginação). No caso brasileiro, o re-
latório destaca a correlação entre percepção em relação à ciência 
e crenças religiosas. Ou seja, a ciência e sua forma explicativa dos 
fenômenos se opõe às convicções religiosas dos entrevistados. 
Parafraseando Galileu Galilei, “Falar obscuramente, qualquer 
um sabe; com clareza, raríssimos”. Essa é a principal qualida-
de deste livro: apresenta com clareza os elementos centrais que 
adensam o debate proposto.

E esse debate destaca um processo no qual tivemos, por 
um lado, o crescimento do desemprego, e do número de pessoas 
vivendo em pobreza absoluta, e taxas de fome - mais da metade 
da população brasileira sofre com algum grau de insegurança ali-
mentar e pelo menos 15% convive com a falta diária e constante 
de ter o que comer -, por outro, o número de bilionários se am-
pliou de 45 para 66 bilionários entre 2020 e 2021. 

Quantas conquistas alcançamos com a criação de um Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Mas, desde sua criação, o SUS so-
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fre com o subfinanciamento e, após a Emenda Constitucional 95 
(EC95) com o desfinanciamento (MENDES; CARNUT, 2020). 
Ou, nos dizeres de Nelson Santos (2018, p. 1735): “Não é sonho: 
a resiliência e os avanços do SUS [...] atestam, ainda que setorial 
e parcialmente, que podem ser mais um testemunho do processo 
civilizatório”. Outro testemunho podem ser as inúmeras fotos 
que proliferam pelas mídias sociais no momento da vacinação 
contra a Covid-19, fotos mostrando pessoas com camisetas e/ou 
cartazes onde se lê “Viva o SUS” ou “eu defendo o SUS”. Mas 
a contraface se faz presente, também, em números: a queda da 
cobertura vacinal no país das nossas crianças. 

Perdemos inúmeras vidas como resultado de uma política ge-
nocida adotada pelo governo federal. Iasi (2021) nos chama a aten-
ção para “[...] a profundidade da crise e as características de nossa 
formação histórico-social atuar de maneira a dar sustentação ao 
projeto bolsonarista”. E, desde o início de seu governo, em 2019, a 
ciência foi atacada com cortes orçamentários e negacionismo. E isso 
custa vidas. Muitas vidas.

A atual crise de saúde no Brasil, decorrente da pandemia CO-
VID-19, está inserida em um contexto mais amplo e complexo de 
agravamento da crise econômica. “Décadas de políticas neoliberais 
têm levado ao enfraquecimento e/ou desmantelamento das políti-
cas sociais, especialmente no campo da saúde” (MARQUES, 2020). 
Ou seja, a crise socioeconômica que o coronavírus intensificou, não 
pode ser dissociada dos efeitos cumulativos da aplicação das políti-
cas neoliberais, juntamente com os impactos da crise financeira de 
2007/2008, ainda não superados. Faz parte, portanto, de uma crise 
capitalista estrutural (MÉSZÁROS, 2009) que atinge o país, sobre-
tudo, desde 2015. Os efeitos combinados da crise e suas múltiplas 
manifestações concretas - incluindo a atual crise de saúde - agra-
varam as precárias condições de vida dos trabalhadores brasileiros, 
particularmente os mais pobres, subempregados e desempregados 
(GARCIA et al, 2021).

Socializar a produção científica é compromisso da Pós-Gra-
duação no Brasil e no mundo, denunciando e refletindo sobre as 
consequências de tempos de barbárie. E isso este livro cumpre com 
maestria. Traz uma dimensão internacional, interinstuticional, mas 
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também traz uma dimensão nem sempre visível nas páginas de cada 
capítulo - um processo intenso de trocas afetivas, que envolvem o 
processo criativo e investigativo. 

Este livro, assim, expressa a “[...] aguda consciência da per-
manente necessidade da pesquisa para a formulação/comprovação de 
qualquer juízo sobre a realidade [...] (NETTO, 2021, sem paginação). 
Ou seja, esta publicação apresenta uma coletânea de textos que re-
fletem temas atuais e relevantes, reafirmando o compromisso com a 
socialização do conhecimento produzido, ratificando as dimensões 
ética e política com o que se pesquisa. Parabéns a todas/os autoras/
es por essa boa e brilhante balbúrdia, contribuindo e avançando na 
produção e socialização do conhecimento.

Desejo a você, leitor(a), que leia atentamente esta rica obra 
e debata com as ideias aqui apresentadas pelas(os) autores. Assim, 
vamos todos avançando na socialização da produção de um conheci-
mento socialmente referenciado. 

Dra. Maria Lucia Teixeira Garcia. 
Professora Titular da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Vitória, 1º de novembro de 2021.
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APRESENTAÇÃO

Consolidar a constituição de uma rede de cooperação cien-
tífico-acadêmica entre Programas de Pós-Graduação nacionais e in-
ternacionais, articulando as áreas de Serviço Social e Economia em 
torno do eixo temático das políticas de assistência social, saúde, pre-
vidência social, seguro-desemprego e educação no Brasil, em Cuba e 
no Chile é o principal objetivo do projeto de pesquisa que motivou 
esta publicação e cujos resultados parciais apresentamos nesta edi-
ção. 

 A experiência anterior exitosa vivenciada por esse mesmo 
grupo de pesquisadores, oriundos dos Programas   de Pós-Gradua-
ção brasileiros em Serviço Social da PUC-RS, em Economia Política 
da PUC-SP, em Política Social da UFES e em Serviço Social e Po-
líticas Sociais da UFRGS, com a Universidade de Havana/Cuba e 
Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado Universidad de 
Arte y Ciencias Sociales – Arcis do Chile, foi o estímulo para que 
se continuasse com a investigação. Além disso, os resultados obti-
dos pelos estudos anteriores trouxeram outras inquietações, as quais 
buscamos sintetizar na atual proposta, que visa estudar e explicar, to-
mando por base a realidade de cada país, os impactos da mais recente 
crise econômica do capital nas políticas estruturantes acima citadas, 
identificando aproximações e particularidades nessas refrações.

 A complexidade desses processos e seus múltiplos condicio-
nantes exige uma   análise mais atenta e pormenorizada, que articu-
le aspectos econômicos e sociais, a partir do aporte tanto de dados 
quantitativos como qualitativos, considerando o    financiamento 
dessas políticas, as estratégias adotadas e suas alterações a partir das 
mudanças políticas, bem como a legitimidade desses processos e as 
reações populares a estas mudanças. 

 Para tanto, balizamos nosso olhar a partir das seguintes 
questões norteadoras: qual a gênese e como se caracterizam as mu-
danças político-econômicas que estão ocorrendo entre 2017 e 2021? 
Qual o impacto dessas mudanças no financiamento das políticas e 
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na legislação, caracterização de estruturas, programas, projetos, ser-
viços e benefícios vinculados a elas? Quais os condicionantes, o que 
tem em comum e que particularidades apresentam as mudanças po-
lítico-econômicas que vem ocorrendo em cada país estudado? E, por 
fim, como as mudanças têm sido recebidas pelos diferentes segmen-
tos e atores nos países em análise?

 O desafio de realizar uma pesquisa de fôlego internacional 
e interdisciplinar sobre tema tão amplo e complexo, profundamente 
afetado pelas crises recentes do capital, associada a um contexto de 
pandemia, exigiu que o grupo envidasse muitos esforços para avan-
çar na elaboração de produções conjuntas que contemplassem a es-
trutura e a dinâmica dos processos investigados.  A vivência do pro-
cesso pandêmico, com profundo impacto nas sociedades estudadas 
e na vida dos pesquisadores, condicionadas pelas particularidades 
de cada país, determinou um andar mais lento no processo de siste-
matização. Mesmo assim, o grupo seguiu realizando reuniões online 
e socializando, para o debate e articulação, as produções realizadas 
por cada subgrupo.  As missões previstas não puderam ser realiza-
das, o que impediu a efetivação de processos extremamente ricos, 
que tiveram de ser adiados. Ressalta-se que as missões de trabalho 
propiciam o estreitamento de vínculos entre os pesquisadores, tro-
cas, debates, análises e planejamentos conjuntos, vivências intercul-
turais, visitas a locais significativos para melhor apreensão da rea-
lidade de cada país, oferta de cursos e oficinas pelos pesquisadores 
visitantes, com a participação ampliada da comunidade acadêmica 
dos países anfitriões.

 No Brasil, em particular, país que coordena o estudo e que 
comporta o maior contingente de pesquisadores, na medida em que 
inclui a interface entre quatro Programas de Pós-Graduação, em 
três estados distintos, as adversidades relacionadas a pandemia so-
maram-se a uma profunda crise econômica e política. O país é pal-
co de uma gestão governamental desastrosa no que concerte o en-
frentamento à COVID-19, iniciando tardiamente os protocolos de 
cuidados e o processo de vacinação, razão pela qual foi aberta uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, para avaliar a condução 
da política de combate a pandemia. Sendo assim, o Brasil apresen-
ta uma das maiores taxa de mortalidade por milhão de habitantes 
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(2.814), somente superada pelo Peru, Bósnia e Herzegovina, Mace-
dônia, Bulgária, Hungria e República Tcheca, além de registrar mais 
de 22 milhões de contaminados. As perdas, os medos e a instabilida-
de gerada por esse contexto, sem dúvida, incidiu sobre o processo de 
cooperação e a investigação coletiva, sem, contudo, impedi-la.  

 No que concerne aos processos de coleta direta planejados, 
em razão da pandemia foram inviabilizados. Contudo, para con-
templar, de algum modo, o imaginário social sobre o contexto das 
mudanças nos países, buscou-se, a partir da análise de registros so-
bre as manifestações populares, aportar dados e dar luz às diferentes 
formas de enfrentamento e resistência da população diante dos des-
montes nas políticas públicas e nos direitos sociais.

 Nessa produção, o grupo já responde parcialmente ao pro-
blema de pesquisa e a algumas das questões norteadoras que lhe são 
inclusivas, entre elas destaca-se o debate acerca da gênese das mu-
danças e o esboço dos impactos no financiamento e na legislação 
das políticas analisadas. Os próximos passos serão o adensamento 
e a complementação dos processos ocorridos entre 2020-2021, em 
especial analisando o contexto pandêmico, além do desafio de iden-
tificar os elementos comuns desses processos nos diferentes países e 
no contraponto, evidenciar suas particularidades. 

 Resta por fim, antes de sintetizar de modo breve o que com-
põe a presente produção, registrar a riqueza desse processo coletivo, 
mesmo com todas as adversidades mencionadas ou até em função 
delas, na medida em que o processo de partilha foi espaço de forta-
lecimento e resistência dos grupos envolvidos. A consolidação dessa 
rede, a partir do acúmulo de vários estudos integrados, a solidifica 
cada vez mais e tem se configurado num processo de aprimoramen-
to não só da produção de conhecimentos, mas de pesquisadores, do-
centes e discentes de diferentes níveis, com impactos muito exitosos 
para os Programas de Pós-Graduação.  

 Nesse sentido, é importante destacar que tem sido funda-
mental o apoio das agência de fomento para a viabilização das inves-
tigações, o que, no atual contexto brasileiro, está em risco pelo corte 
absurdo de mais de 600 milhões no financiamento das pesquisas no 
país, uma verdadeira ameaça de apagão do conhecimento, nos mes-
mos moldes do risco de apagão energético que assombra o país.
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O livro está estruturado em três unidades. A primeira, intitu-
lada Panorama Político, Econômico e Social é composta por três 
capítulos em que cada país discorre sobre o contexto atual mais re-
cente, levando em consideração as consequências da pandemia da 
COVID-19. Na segunda, intitulada Alterações político-econômi-
cas e o impacto nas políticas são esboçados dez capítulos, em que 
cada equipe de pesquisadores discorre sobre as principais mudanças 
ocorridas no conjunto das políticas estudadas. A terceira Unidade 
intitulada Mobilizações sociais, processos emancipatórios e de par-
ticipação popular apresenta dois capítulos, no primeiro, os pesqui-
sadores cubanos trazem as linhas norteadoras que balizam as ações 
de participação social no país. Já no último capítulo são abordadas as 
principais manifestações populares com viés progressista ocorridas 
no Brasil de 2016-2019, como também as Jornadas de 2013, relacio-
nando-as com o Estalido social, que aconteceu no Chile em 2019. 

Deseja-se a todos e todas, boa leitura
       
                                                       

Primavera de 2021
As organizadoras
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UNIDADE I
PANORAMA POLÍTICO, ECONÔMICO E 

SOCIAL DOS PAÍSES
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AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS, 
SANITÁRIAS E SOCIAIS NO PAÍS DA TERRA 

PLANA E DA CLOROQUINA

Rosa Maria Marques
 Jussara Maria Rosa Mendes 

 Paulo Nakatani

No Brasil, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da co-
vid-19 e pela brutal retração da economia. O primeiro caso de con-
taminação com o novo coronavírus foi registrado em 26/02/2020, na 
cidade de São Paulo, resultado de transmissão ocorrida no exterior. 
Em 16/06/2021, o Ministério da Saúde (MS) registrava 17.628.588 
casos confirmados e 498.693 óbitos decorrentes da covid-19 no ter-
ritório nacional, fruto de duas ondas da pandemia. No conjunto do 
país, a taxa de letalidade estava em 2,8% e acusava 234,9 óbitos por 
100 mil habitantes, uma das mais altas do mundo. 

Em função da situação sanitária e econômica, o desemprego 
registrou a mais alta taxa da série histórica, o número de pessoas si-
tuadas abaixo da pobreza absoluta aumentou significativamente e a 
desigualdade aprofundou-se. Como contraponto, a revista Forbes 
(2021) divulgou que o número de bilionários se ampliou de 45 para 
66  entre 2020 e 2021. Entre esses bilionários, nove estão vinculados à 
área da saúde. O patrimônio conjunto desses últimos é de US$ 220,4 
bilhões, contra US$ 127,1 bilhões do grupo existente em 2020.

1. A SITUAÇÃO SANITÁRIA
A crise sanitária e a retração econômica decorrente do isola-

mento social escancararam e revelaram vários aspectos da sociedade. 
Entre eles, talvez o mais evidente, é que a população brasileira esta-
va sob uma mesma forte tempestade, mas não no mesmo barco. As 
desigualdades sociais do país, estruturais, pois são inerentes a seu 
processo histórico de formação, que fazem do Brasil um dos mais de-
siguais do mundo, revelou-se sem subterfúgios durante a pandemia. 
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Foi a população de renda mais baixa, que mora nas favelas, nos cor-
tiços e na periferia da cidade, cujas condições de moradia são precá-
rias, tanto em termos de espaço como de acesso à água corrente e ao 
saneamento básico, a que foi mais penalizada, o que se expressou em 
maior contaminação do vírus e óbitos. Essa população, que exerce 
trabalho informal (sem direitos previdenciários e trabalhistas), assa-
lariada ou por conta própria, é de maioria parda ou preta. 

Em julho de 2020, 36% dos casos confirmados de covid-19 e 
40,1% dos óbitos eram de pessoas pardas ou pretas. Esses percentuais 
estão abaixo da representação desse segmento na população total 
(em 2018, a soma dos pardos e pretos perfazia 55,8% –  IBGE, 2020), 
mas é preciso considerar que do total dos casos confirmados e dos 
óbitos, 33,9% e 32,5% foram classificados como de cor ignorada ou 
sem informação (MS, 2020). As informações relativas à cidade de São 
Paulo, no entanto, não deixam dúvidas sobre qual a cor predomi-
nante das vítimas da pandemia. O Instituto Polis (2020), ao divulgar 
os resultados de sua pesquisa sobre raça e óbitos pela covid-19 nes-
se município, para julho de 2020, mostrou que a taxa da população 
negra foi de 172 mortes por 100 mil habitantes, enquanto a taxa de 
mortalidade da população branca foi de 115 mortes a cada 100 mil. 
Quando observado o recorte de gênero e raça/cor ao mesmo tempo, 
a taxa de mortalidade padronizada de homens negros chega a 250 
mortes por 100 mil habitantes, enquanto a taxa para brancos é de 
157 mortes por 100 mil. Entre as mulheres, sempre em relação a 100 
mil habitantes, a taxa foi de 85 mortes entre as brancas e de 140 entre 
as negras. Em 02/06/2021, a Fundação Seade (2021) informava que, 
para um total 30.888 óbitos, 59,9% eram de pessoas de cor branca, 
30% de cor parda e 7,2% preta. Já a letalidade, era de 4,6% para bran-
cos, 3,4% para pardos, 4,8% para pretos, 2,2% para indígenas e 3,3% 
para as pessoas de cor amarela.

Outro aspecto revelado pela pandemia foi a existência de setor 
não desprezível da sociedade claramente negacionista, isto é, contrá-
rio às evidências científicas. Esse setor se manifestou à luz do dia, em 
praça pública, desde o início da pandemia, negando a existência do 
vírus e ou de sua virulência, se colocando contrário às medidas de 
isolamento social, inclusive ao uso de máscaras. Diferentemente do 
que ocorreu em outros países, a ação ativa desse setor ocorreu desde 
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o início da pandemia e não somente quando do prolongamento do 
isolamento social. Outra diferença marcante é que ela foi apoiada 
pelo presidente da república, que não se furtava de participar das 
manifestações, de fazer declarações à imprensa contra as orientações 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), de seu próprio ministério 
e de Governadores dos Estados, e defender abertamente o uso de “kit 
preventivo” à covid-19, repudiado pela sociedade científica não só 
por ser inócuo contra o coronavírus como por provocar danos ao ser 
humano em caso de uso prolongado. Não há dúvida de que a ausên-
cia de uma “fala única” de parte das autoridades constituídas brasi-
leiras foi um dos fatores que determinaram a evolução da doença no 
país, provocando a permanência de um elevado platô durante quatro 
meses no tocante a óbitos provocados pela covid-19 e sua retomada 
de maneira acelerada na segunda onda. 

Tal como outros países, o Brasil não estava preparado para 
enfrentar a pandemia, em que pese contar com um sistema de saúde 
público e gratuito, o Sistema Único de Saúde – SUS, única fonte de 
acesso às ações e serviços de saúde de mais de 70% da população 
brasileira (em alguns Estados, esse percentual chega a 95%). Para isso 
contribuíram vários fatores que se somaram e se potencializaram. 
Entre eles destacamos, sem ordem de prioridade, o fato do país não 
contar com uma indústria voltada para a produção dos equipamen-
tos que se fizeram essenciais na luta contra a covid-19, tais como 
respiradores e até mesmo equipamentos de proteção individual 
(EPIs), de modo que precisou disputar com outras nações para reali-
zar importações; na ausência desses EPIs, por exemplo, as ações dos 
agentes comunitários da saúde, que poderiam ter sido muito valiosas 
no processo de controle da doença, tornou-se inviável; a ausência 
de coordenação nacional entre as três esferas de governo (federal, 
estadual e municipal), que cabia ao MS, em grande parte devida aos 
sucessivos embates ocorridos entre o presidente da república com 
os governadores e com o próprio  ministro da saúde (Luiz Henrique 
Mandetta). Desde que a pandemia começou, o país teve quatro mi-
nistros da saúde, com destaque para o fato de os dois primeiros te-
rem sido demitidos e um general do exército ter assumido a pasta. A 
piora da situação sanitária e a falta de oxigênio em hospitais do país, 
especialmente na cidade de Manaus, levou à sua substituição por um 
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médico, com experiência no setor privado. A falta de coordenação 
nacional foi particularmente danosa no início da pandemia, quando 
o vírus avançava rapidamente não só nas cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro, mas também na região norte do país, colapsando tanto 
o serviço de saúde público como o privado, na cidade de Manaus, 
capital da Amazônia. Além disso, a postura negacionista do presi-
dente da República, somada a sua insistência no uso do kit anti-covid 
composto por medicamentos sabidamente ineficazes contra o coro-
navírus, resultou que o Ministério da Saúde não negociasse a compra 
de vacinas quando a proposta foi oferecida pela Pfizer, de modo que 
não só atrasou o início da vacinação como tornou seu ritmo lento, 
a depender basicamente dos imunizantes produzidos na Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e no Instituto Butantã. Esses, como sabi-
do, dependiam da importação do Ingrediente Farmacêutico Ativo 
(IFA). No início de junho de 2021, foi anunciada a transferência de 
tecnologia da vacina AstraZeneca/Oxford, produzida pela Fiocruz. 
No entanto, o impacto disso na oferta de vacina não será imediato. 

Os recursos extraordinários para área da saúde, que consta-
vam do “Orçamento de Guerra” aprovado pelo governo para miti-
gar a crise e enfrentar a pandemia, demoraram muito para serem 
transferidos às outras instâncias de governo e ou para serem gastos 
no nível federal. Completa a situação em que se viu o sistema de saú-
de público brasileiro na pandemia, o quadro de desfinanciamento 
que vinha sofrendo já há três anos, dado que os recursos federais 
para a saúde pública estão congelados desde 2017, quando entrou 
em vigor o novo regime fiscal. Esse regime, inscrito na constituição, 
fixa o nível do gasto federal por vinte anos, dele excluído apenas os 
compromissos relativos à dívida pública. Esse regime faz parte da 
Emenda Constitucional 95 (EC 95), aprovada em 12/2016. A bem da 
verdade, a carência de recursos do SUS é estrutural, pois desde sua 
criação, em 1988, no auge do processo de redemocratização do país, 
o esforço dedicado a ele, como proporção do Produto Interno Bruto 
(PIB), correspondeu à metade do destinado em países com sistemas 
semelhantes. Apesar desses problemas, e de outros aqui não men-
cionados, não fosse sua existência, o número de mortes devido à co-
vid-19 teria sido muito maior, dado se constituir na única alternativa 
para a imensa maioria da população brasileira. 
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2. A ECONOMIA EM 2020 E 2021
O “Orçamento de Guerra” foi aprovado em 07 de maio de 

2020 mediante a introdução de uma nova Emenda Constitucional, 
que tomou o número de 106. Dessa forma, ao mesmo tempo que foi 
preservada a manutenção do regime fiscal introduzido pela EC 95, 
foi permitida a existência de um “regime extraordinário fiscal, finan-
ceiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública 
nacional decorrente de pandemia” (BRASIL, 2020).  Entre abril e se-
tembro de 2020, foram aprovados recursos na ordem de R$ 604,75 
bilhões. Desse total, foram pagos 87% (R$ 524,02 bilhões). Para 2021, 
foram alocados R$ 101,48 bilhões e pagos R$ 36,60 bilhões segundo 
os dados disponíveis até o momento em que este texto foi escrito 
(BRASIL, 2021).

Entre as medidas realizadas para mitigar o impacto da crise, a 
que recebeu o maior volume de recursos foi o programa de Auxílio 
emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade, no montante 
de R$ 322,00 bilhões e de R$ 44,86 bilhões, em 2020 e 2021, respecti-
vamente. Desses totais, foram pagos R$ 293,11 bilhões em 2020 e R$ 
18,64 bilhões até 07 de junho. Além dos recursos destinados ao apoio 
aos estados e municípios, foram igualmente destinados recursos a 
pequenas e médias empresas, através da Cota dos fundos garantidores 
de operações de crédito, que foi convertido em programa permanente 
em 2021, e para o programa de Benefício emergencial para manuten-
ção do emprego e da renda, também renovado em 2021. O primeiro 
recebeu recursos de R$ 58,09 bilhões e o segundo R$ 51,55 bilhões, 
com apenas R$ 33,50 bilhões, em 2020. 

O Auxílio Emergencial, que teve início em abril de 2020, de 
R$ 600,00, atingiu 68 milhões de brasileiros nesse mês. A concessão 
desse auxílio foi prorrogada com valor reduzido (R$ 300,00), com 
vigência de setembro a dezembro, retornando em abril de 2021, com 
valores de R$ 150, R$ 275 e R$ 375, dependendo da situação do be-
neficiário.

A concessão do Auxílio Emergencial foi importante fator de 
sustentação da renda das famílias mais carentes da população brasi-
leira durante 2020. Mas, apesar dessa medida e das outras previstas 
ou não no Orçamento de Guerra, a economia sofreu uma retração de 
4,1%. Na Tabela 01, pode-se ver o comportamento da produção de 
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setores econômicos e dos componentes da demanda. Note-se que, do 
ponto de vista da produção, a única expansão ocorreu na agropecuá-
ria e, pelo lado da demanda, o Consumo das Famílias caiu 5,5% e o 
Consumo do Governo 4,7%. 

O crescimento de 1,0% no PIB, no primeiro trimestre de 2021, 
desencadeou uma onda de previsões otimistas, sendo estimado que 
o Brasil poderá crescer até 4,36% no ano (BCB, 2021). Entretanto, 
em termos da produção, a agropecuária, que cresceu 5,2%, pode ter 
uma redução, decorrente da sazonalidade das safras, nos próximos 
trimestres e o crescimento da indústria não foi suficiente nem para 
recompor a queda do ano anterior. Além disso, o crescimento das 
importações beneficiou, é claro, o emprego e a renda dos países de 
sua origem. Pelo lado da demanda, o Consumo das Famílias e do 
Governo continuaram em queda, compensados pelo crescimento da 
Formação Bruta de Capital Fixo, em parte ocorrido mediante a im-
portação de máquinas e equipamentos.

Tabela 1 – Taxas de variação trimestral do PIB acumulado no ano

Variáveis / trimestres 2020.I 2020.II 2020.III 2020.IV 2021.I
PIB -0,3 -5,6 -5,0 -4,1 1,0
AGROPECUÁRIA 4,0 3,3 2,4 2,0 5,2
INDÚSTRIA -0,3 -7,4 -5,1 -3,5 3,0
SERVIÇOS -0,7 -5,5 -5,3 -4,5 -0,8
Consumo das Famílias -0,7 -6,5 -6,3 -5,5 -1,7
Consumo do Governo -0,8 -4,7 -4,9 -4,7 -4,9
Formação Bruta de Ca-
pital Fixo 6,0 -4,2 -5,5 -0,8 17,0
Exportação -2,4 -0,8 -0,9 -1,8 0,8
Importação 5,2 -4,9 -12,3 -10,0 7,7

Fonte: IBGE. Contas Nacionais trimestrais. Elaboração própria.

Contudo, como podemos observar na Tabela 2, a participa-
ção do consumo das famílias e do governo teve um papel muito me-
nor do que em 2020 e houve crescimento importante da Variação 
de Estoques, indicando que uma parte da produção não foi vendida. 
Somente a Formação Bruta de Capital Fixo registrou um pequeno 
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aumento. Além disso, se compararmos a taxa de crescimento do PIB 
do primeiro trimestre dos últimos anos, é evidente sua trajetória de 
queda: 1,8% (2018), 1,2% (2019). 0,3% (2020) (IBGE, 2021).

Tabela 2 – Composição do PIB segundo a demanda

Trimestres
Consumo 
das Famí-

lias

Consumo 
do Governo

Formação 
Bruta de 

Capital Fixo

Variação de 
Estoques

Exporta-
ção

Importa-
ção

2020.I 0,64 0,19 0,16 0,02 0,14 -0,15

2020.II 0,61 0,22 0,15 -0,01 0,19 -0,15

2020.III 0,62 0,20 0,16 -0,01 0,18 -0,14

2020.IV 0,64 0,21 0,18 -0,03 0,17 -0,17

2020 0,63 0,20 0,16 -0,01 0,17 -0,15

2021.I 0,60 0,18 0,19 0,04 0,18 -0,19

Fonte: IBGE. Contas Nacionais trimestrais. Elaboração própria.

O desempenho econômico do Brasil entre 2020 e 2021 produ-
ziu um gigantesco impacto negativo sobre a força de trabalho. Entre 
dezembro de 2019 até março de 2021, o número total de pessoas ocu-
padas, segundo o IBGE (2021)1, passou de 94,6 para 85,6 milhões de 
pessoas, uma queda de quase 10%. No final do primeiro trimestre de 
2021, havia 14,8 milhões de pessoas desempregadas, 6,0 milhões de 
desalentados (que não procuraram trabalho na semana anterior à da 
referência), uma taxa de desemprego de 14,7% e uma taxa de subuti-
lização da força de trabalho de 29,7%.

O avanço do desemprego ocasionou significativa redução da 
massa salarial. Comparado ao primeiro trimestre de 2020, a massa 
de rendimento nominal do trabalho caiu de R$ 141.094 milhões para 
R$ 137.762 milhões. Se considerada a inflação ocorrida de março de 
2020 a março de 2021, de 6,10%, a massa de rendimento encolheu 
para R$ 129,3 bilhões. Nessas condições, os resultados das negocia-
ções dos trabalhadores em suas Data-Base foram piores do que no 
anterior: 60,0% de reajustes abaixo do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), 22,7% iguais e 17,3% acima do índice. Durante 
o ano de 2020, apenas 27,2% dos reajustes foram abaixo do INPC, 
34,3% iguais e 38,5% acima.

1  Os dados a seguir sobre desemprego e inflação estão todos disponíveis no site do IBGE
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Com isso, a dívida bancária das famílias aumentou 19,9% na 
forma de créditos não consignados, chegando a R$ 165,59 bilhões, e 
15,6% na modalidade de créditos consignados, atingindo R$ 479,75 
bilhões, em 12 meses finalizados em abril de 2021. A taxa média 
anual de juros para a primeira modalidade foi de 88,3% e para a se-
gunda, 19,4%. Vale lembrar que os cinco maiores bancos, que foram 
responsáveis por 77,5% dos empréstimos para pessoas físicas, em 
2020 (BCB, 2020, p. 132) apresentaram lucros da ordem de R$ 34,10, 
R$ 52,53 e R$ 42,15 bilhões, entre 2018 e 2020. No primeiro trimestre 
de 2021, esses mesmos bancos apresentaram um total de lucros de 
R$ 23,56 bilhões, 53,6% maior do que no primeiro trimestre do ano 
anterior ou mais da metade dos lucros de todo o ano de 2020. (BCB, 
2021c).

3. “BRASIL ÀS CEGAS” EM MEIO A UMA NECROPO-
LÍTICA

A crise sanitária e a crise econômica não impediram o avanço 
da implementação das políticas do governo Bolsonaro. Pelo contrá-
rio, como disse o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sallles, em 
22 de abril, em reunião ministerial vazada para o público, a crise 
vivenciada pela sociedade brasileira constituía momento ideal para 
“passar a boiada”. No curto espaço deste texto, é impossível tratar 
de todos os avanços realizados no sentido da destruição do Estado 
e das políticas que, mal ou bem, foram a marca dos governos após 
a ditadura militar. Por isso centramos em duas, as quais simbolica-
mente representam o que está acontecendo no país. A título de regis-
tro, mencionamos o orçamento de 2021, o qual reduziu significativa-
mente recursos para áreas-chave, especialmente para a Educação, e 
o avanço da privatização daquilo que ainda não havia sido entregue 
ao setor privado durante os governos de Fernando Collor de Melo e 
Fernando Henrique Cardoso.   

a) O país sem Censo
A realização do censo demográfico foi adiada, novamente sob 

a justificativa da ausência de previsão orçamentária. A previsão de 
que os censos demográficos deveriam ocorrer a cada dez anos, con-
forme a LEI n. 8.184, de 10 de maio de 1991, não foi considerada. Os 
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cortes orçamentários inviabilizaram a organização desde o início de 
seu processo. O Congresso aprovou corte orçamentário de 96% dos 
recursos previstos para a realização do Censo, de R$ 2 bilhões para 
R$ 71,7 milhões, atentando para o cancelamento da única fonte de 
referência sobre a situação de vida da população em todos os municí-
pios brasileiros. Os cortes orçamentários realizados pelo governo fe-
deral foram direcionados para as emendas parlamentares destinadas 
a obras e ações de interesse de deputados e senadores. Definição essa 
que ocorre na contramão de estratégias necessárias uma vez que o 
Censo é essencial para subsidiar políticas públicas em diversas áreas, 
com dados estratégicos para o avanço da vacinação e para o plane-
jamento de infraestrutura em saúde. “O cancelamento do censo visa 
interditar a possibilidade do Brasil olhar para si mesmo e vencer o 
obscurantismo, a miséria e o atraso” (MARINGONI, 2018, grifo do 
autor).

b) Mineração, invasões e conflitos nas áreas indígenas 
Na Constituição Federal de 1988 os povos indígenas adqui-

riram o direito à demarcação das terras tradicionalmente ocupadas, 
rompendo com o modelo jurídico assimilacionista (BRAGATO; BI-
GOLIN NETO, 2016). Apesar dos avanços legais em direção ao re-
conhecimento de sua diferença cultural, os conflitos entre indígenas 
e ocupantes de terras têm se intensificado nos últimos anos e sido 
marcados por episódios de extrema violência. Esse cenário tem se 
agravado diante da morosidade na demarcação das terras indígenas 
(Tis), aliado à crescente judicialização e à anulação de atos adminis-
trativos de demarcação por parte do Poder Judiciário e, por fim, com 
as propostas de alteração constitucional em curso no Congresso Na-
cional que, se implementadas, implicarão a supressão das garantias 
já conquistadas. O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) chama 
a atenção para o aumento dos casos de suicídio entre indígenas bra-
sileiros, que cresceram 20% entre 2016 e 2017. Além disso, destaca-se 
que a população indígena sofre com a ausência de proteção social 
expondo-a a todo tipo de vulnerabilidades como pobreza, miséria, 
desnutrição, violência e aumento nos casos de alcoolismo e suicídio, 
principalmente entre jovens. A demora no processo de demarcação 
de terras e as invasões nas terras indígenas já demarcadas geram con-
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flitos com fazendeiros, grileiros e extrativistas ilegais, e muita vio-
lência e mortes indígenas. O avanço do agronegócio, as queimadas 
na Amazônia, o desmatamento e as inundações em decorrência da 
construção de barragens e hidrelétricas faz com que muitos indíge-
nas sejam expulsos de seus territórios. Hoje, o Parque do Xingu, por 
exemplo, é repleto de plantações de soja, alterando todo o ecossiste-
ma. Constata-se o desrespeito total do atual governo com o princípio 
do território indígena, espaço de constituição da identidade indíge-
na conforme define Lippel (2014, p. 106), “o fim étnico-cultural das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios significa o reconhe-
cimento constitucional do seu valor e importância enquanto espaço 
geográfico para o abrigo e a promoção da etnia indígena”.

Em relatório da ONU sobre a situação dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais indígenas são ressaltados os seguintes 
problemas relacionados à terra indígena no Brasil: a) muitas áreas de 
ocupação tradicional indígena ainda precisam ser demarcadas; b) a 
ocupação não-indígena de suas áreas, problema prevalente fora da 
região amazônica e que inclui o agronegócio, tem gerado tensões es-
pecialmente no Estado do Mato Grosso do Sul, onde os povos indíge-
nas sofrem com a falta de acesso às suas terras tradicionais, pobreza 
extrema e outras mazelas sociais elevando o padrão de violência, que 
é marcado por assassinatos de indígenas e perseguição por atos de 
protesto; c) onde as terras já são demarcadas e registradas, os direi-
tos sobre ela e seus recursos são ameaçados pela invasão e ocupação 
ilegais de não indígenas, que promovem extração e outras atividades, 
causando confrontos violentos (ANAYA, 2009, p. 21).

O Parecer Normativo 001/2017, publicado pela Advocacia 
Geral da União (AGU), em 20 de julho de 2017, determina que toda a 
administração pública federal adote uma série de restrições à demar-
cação de TIs. Entre elas, estão as condicionantes do caso da TI Rapo-
sa Serra do Sol (RR), de 2009, e a tese do chamado “marco temporal”, 
segundo a qual os povos indígenas só teriam direito à demarcação 
das terras que estivessem comprovadamente sob sua posse em 5 de 
outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Esse é outro 
mecanismo lançado pelo Estado, não para proteger os direitos a ter-
ra dos indígenas, mas para inviabilizar e rever demarcações, mesmo 
aquelas já concluídas ou em estágio avançado, legitimando invasões, 
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expulsões e a violência que vitima os povos indígenas. Contudo, o 
referido instrumento normativo foi suspenso no Supremo Tribunal 
Federal (STF), bem como as ações de reintegração de posse. Mes-
mo assim, em alguns casos, vêm ocorrendo tentativas de expulsão de 
comunidades de suas áreas. São violações do direito constitucional 
que ocorrem mesmo após decisão do ministro Edson Fachin, em 6 
de maio, de suspender os processos judiciais que podem causar pre-
juízo aos direitos dos povos indígenas durante a pandemia do novo 
coronavírus.

Os povos indígenas referem-se ao Parecer Normativo 
001/2017 da AGU como o “Parecer Antidemarcação” ou o “Parecer 
do Genocídio”. Essa medida é considerada inconstitucional inclusive 
pelo Ministério Público Federal (MPF). E a Medida Provisória 910 
(10.12.2019), que permitia “que as terras públicas se tornem proprie-
dade privada de quem as ocupou irregularmente”, acabou perdendo 
validade após o Congresso Nacional ter se recusado a aprová-la. Este 
ato intencional do Governo Federal era denominado como Medida 
da Grilagem.

Os setores do agronegócio defendem a tese anti-indígena 
do Marco Temporal, que restringe o direito dos povos originários 
a partir da data da promulgação da Constituição. Embora ainda 
permaneça sendo debatida pelo STF, os tribunais inferiores seguem 
justapondo esta tese do Marco Temporal. Isso compõe a agressiva e 
desrespeitosa política do atual governo de paralisar as demarcações e 
desregulamentar o acesso constitucional à terra, causando ameaças e 
graves riscos à existência de diversos povos e comunidades. 

Destacam-se as principais áreas de conflito decorrente da 
apropriação das TIs: são 196 conflitos, situados nos Estados do 
Maranhão, Rondônia, Bahia e Minas Gerais. O Pará apresenta um 
significativo aumento nos últimos 10 anos. O Rio Grande do Norte 
apresenta elevado número de conflitos rurais. Destaca-se a ausência 
de investigações sobre os crimes relacionados aos conflitos pela terra 
e o descaso na atenção à saúde decorrente da pandemia, ocasionan-
do distorções nos óbitos por covid-19 de indígenas decorrentes de 
dois sistemas de acompanhamento epidemiológico, baixa vacinação 
e exclusão social. Esse é o cenário de retrocesso, com ampla violação 
de direitos dos povos indígenas pela adoção de extermínio indígena, 
dos guardiões da floresta!!!
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Fica explicitado que o atual governo brasileiro direciona ações 
para que as terras indígenas sejam destinadas a atividades econômi-
cas em grande escala, à mineração e ao agronegócio, favorecendo que 
sejam ocupadas por garimpeiros, apoiados por lideranças locais, que 
com o uso de mercúrio contaminam rios e peixes que causam danos 
neurológicos em seres humanos. Outro risco decorrente da produ-
ção agropecuária é a contaminação por uso de agrotóxicos e a con-
sequente perda da biodiversidade, acrescentado à redução orçamen-
tária para atender as amplas demandas. Como no dizer de Ricardo 
Salles, Ministro do Meio Ambiente “vamos aproveitar a pandemia 
para ir passando a boiada”, fato amplamente constatado na análise 
das estratégias governamentais que seguem na contramão das leis e 
direitos das populações indígenas e do meio ambiente. Essa política 
governamental federal tem exposto o Brasil internacionalmente pe-
las queimadas criminosas da Amazônia, cujo impacto ocorre direta-
mente na intensificação do derretimento de gelo nos Andes. Segun-
do o pesquisador Newton de Magalhães Neto, doutor em geociências 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF), “O desmatamento e 
os incêndios na Amazônia, que ocorrem principalmente na Bolívia, 
Peru e Brasil, não podem ser considerados uma questão local”. Por-
tanto, uma questão social internacional com impactos para toda so-
ciedade mundial. Seguimos “às cegas, na contramão dos direitos, das 
liberdades e da cidadania!”. 

Por último, um registro sobre a situação política: apesar da si-
tuação social ter se agravado muito durante a pandemia de covid-19, 
de o número de óbitos por ela provocado ser escandaloso e de já se 
acumularem 127 pedidos de impeachment contra o presidente Jair 
Bolsonaro, ele se mantém no poder. A aprovação ao seu governo re-
duziu-se bastante, mas o núcleo duro que constitui sua base de apoio 
tem se mantido. Como sabido, essa é forte entre as baixas patentes 
das forças armadas, da polícia militar dos estados e dos evangélicos. 
Do lado da oposição, foi realizada, em 29 de maio de 2021, a primeira 
manifestação de rua durante a pandemia, e todas as pesquisas apon-
tam que, nas eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva retornará à 
presidência da República. Até lá, no entanto, muita coisa pode acon-
tecer na acelerada conjuntura do país.
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MERCANTILIZACIÓN DE LO PÚBLICO: 
REFORMAS QUE AGRAVAN EL PROBLEMA 

DE LA SALUD EN CHILE
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Rodrigo E. S. Borges

INTRODUCCIÓN
La mercantilización de la salud pública en Chile es un proble-

ma que se inicia con las reformas implantadas en Dictadura, con las 
se promovió 

Desde el comienzo de la década actual, los diferentes gobier-
nos chilenos han presentado propuestas para reformar el sistema de 
salud. Los diferentes diagnósticos realizados por distintas institucio-
nes coinciden en la insuficiencia del sistema, en cuanto a financia-
miento, a regulación, a provisión de servicios en los sectores público 
y privado, y a alto “gasto de bolsillo” en salud. Algunas de estas di-
mensiones serán abordadas para intentar explicar las propuestas que 
han sido discutidas y tramitadas en el último tiempo.

1. MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
La salud en Chile permanentemente ha sido fuente de preo-

cupación para el Ejecutivo y Parlamentarios, quienes no han logrado 
responder debidamente a la insatisfacción de los usuarios, esto ha 
generado demandas sociales acumuladas por más de 30 años. Sin 
embargo, lo central ha sido la reivindicación de un sistema de salud 
universal y de calidad.

Es evidente que la explicación radica en la coexistencia de un 
sistema de salud privado y público. El primero, discrimina el acceso 
por ingresos (capacidad de pago) y riesgos (prevalencia de enferme-
dades) de los usuarios. El segundo, atiende a la mayoría de la pobla-
ción de bajos ingresos, con una alta carga de enfermedades e incluso 
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a los no aportantes. Esta estructura actual del sistema de salud pro-
duce profundas inequidades e ineficiencias en la gestión del sector. 
Esto último se expresa en las grandes dificultades que existen en la 
red de atención pública para satisfacer los requerimientos de la po-
blación, lo que se traduce en prolongados tiempos de espera, brechas 
en la dotación de personal e infraestructura insuficiente. 

Cabe reconocer que pese a que ha aumentado progresiva-
mente el gasto público en salud (5,8% del PIB en 2020 versus 2% en 
1990), también han crecido de manera importante las compras de 
prestaciones de salud en el sector privado con una parte importante 
de tales recursos. 

2.1. Mercantilización de lo público
La instalación del neoliberalismo en el país supuso grandes 

transformaciones de la sociedad chilena, especialmente en la forma 
de reordenar la economía y al propio Estado. El inicio de la confor-
mación del neoliberalismo en nuestro país puede ubicarse a media-
dos de 1975 y expresa una nítida simbiosis entre el modelo de los 
Chicago Boys y el autoritarismo dictatorial1. El Programa de Recupe-
ración Económica o “tratamiento de shock” adaptó la economía a las 
nuevas condiciones generadas por la recesión internacional y sentó 
las premisas para el nuevo capitalismo neoliberal. En este período 
fueron implementadas las siete modernizaciones cuyos propósitos 
eran asegurar el disciplinamiento laboral y extender los principios 
del mercado hacia otros planos de las relaciones sociales, como la 
salud, la educación y las pensiones, entre otros. 

Entre las modificaciones más relevantes de este período se en-
cuentra la fuerte fragmentación del Sistema Nacional de Salud. Se 
municipalizó la atención primaria de salud (APS) y se creó el Fondo 
Nacional de Salud, cuya función principal es el financiamiento del 
sistema. Adicionalmente, se creó el Sistema Nacional de Servicios de 
Salud, conformado por las direcciones de salud y la red hospitalaria.  
Sin embargo, una de las principales características del sistema actual 
radica en que las cotizaciones de salud pueden dirigirse alternati-
vamente hacia dos sistemas de seguros de salud que funcionan de 
manera paralela y con lógicas muy distintas. Con ello se impone un 

1 Lara C., Claudio (2021). Desarrollo y crisis de la forma neoliberal de acumulación en 
Chile. MEGA II. Santiago, Chile. 
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modelo de mercado en el sector público de salud, generando compe-
tencia entre prestadores financiados por el seguro público. 

Cabe enfatizar que estas transformaciones se dan en un con-
texto de ajuste fiscal con una disminución significativa del gasto en 
salud, que se tradujo en ausencia de inversión y nulas posibilidades 
de expansión del personal de salud. Lo anterior, provocó un impor-
tante daño en la capacidad de respuesta del sistema público, que fue 
generando la necesidad estructural de entregar subsidios a la deman-
da para que los usuarios pudieran ser atendidos en clínicas del sector 
privado, así como permitir compras directas de prestaciones desde 
Fonasa y los hospitales a privados por no contar con capacidad pú-
blica para efectuarlas. 

El uso de este mecanismo, que profundiza la mercantilización 
de lo público, fue intensificado por los gobiernos de la Concertación 
de Partidos Por la Democracia a través de la externalización de ser-
vicios y la instalación del mecanismo de concesiones de estableci-
mientos de salud bajo una administración pública con carácter “em-
presarial”, donde se anteponen los criterios financieros por sobre los 
sanitarios. 

Otra vía que ha permitido el aumento de la mercantilización 
de la salud fue la reforma implementada en la gestión de Ricardo 
Lagos, el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), que entrega 
garantías universales de acceso, oportunidad y financiamiento pro-
tocolizadas para un grupo de enfermedades de alta prevalencia en la 
población. Dicho Plan se ha traducido en un incremento de las com-
pras de servicios a las clínicas privadas amparado en la oportunidad 
de atención. 

2.1.1. Desmantelamiento de la salud pública.
Tal como se ha descrito, el sector público de salud ha venido 

funcionando como “mercado”, con capacidades reducidas que gene-
ran la oportunidad para el desarrollo del sector privado. Sin dudas, 
este desmantelamiento del sistema público de salud es el que explica 
la fuerte expansión que ha mostrado el sector privado de salud. Sin 
embargo, es necesario enfatizar que este crecimiento se ha basado en 
la captación de los recursos públicos y, por ende, del Estado. 

De acuerdo a nuestra perspectiva de análisis, es posible evi-
denciar dos elementos claves que explican este fenómeno. Por un 
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lado, la existencia del seguro privado que castiga al usuario cada vez 
que enfrenta siniestros o prestaciones de salud respaldadas en la pó-
liza, va generando aumentos en el valor de la prima. Por otro, el re-
levante rol de las compras de prestaciones de salud financiadas con 
recursos públicos. Esto último ha sido en fuerte ascenso, ya que si 
consideramos el período 2005 – 2020, tales prestaciones suman US$ 
15.364 millones, los que equivalen a la ejecución de varios estableci-
mientos hospitalarios de alta complejidad. Evidentemente, el sector 
privado es menos eficiente, lucrativo y no incentiva la instalación de 
un paradigma salud preventiva. 

3.- FRAGILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD: EL GAS-
TO PÚBLICO 

La discusión acerca de la magnitud y de la suficiencia del gasto 
en salud es de carácter transversal. En las últimas décadas, el gas-
to en salud en el mundo ha aumentado por encima de la expansión 
económica y la inflación. Muchos países destinan cada vez mayores 
porcentajes del PIB y Chile no ha sido excepción, tal como muestra 
el Gráfico Nº 1, el gasto en salud pasó de representar el 6,6% del PIB 
en 2005 al 8,1% del PIB en 2017, acercándose ligeramente al pro-
medio de los países de la OCDE (Ipsuss, 2018). Cabe destacar que, 
durante más de 10 años, el gasto privado en salud como porcentaje 
del PIB permaneció entre 3,7 y 4,2%. De hecho, en 2017, se mantiene 
en 4.2%.

Gráfico 1. – Gasto en salud en Chile y OCDE, 2005-2010- 2017 (como % del PIB)
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En cuanto al gasto total en salud per cápita promedio de la 
OCDE en 2016, ajustado por paridad del poder adquisitivo, alcanzó 
los US $ 4.003, mientras que en Chile es de solo US $ 1.977, lo que 
representa el 49% del gasto promedio de la OCDE, lo que demuestra 
la necesidad de un esfuerzo para aumentar el gasto per cápita en sa-
lud (OCDE, 2017).

Gráfico Nº 2.- Gasto en salud per cápita - 2016 (o año más cercano)
(en dólares y ajustado por PPA)

Fuente: OCDE (2017).

Además, según Frenz et all (2018: 9) y OCDE (2016), se puede 
observar que la proporción del gasto privado propio (gasto de bol-
sillo) es del 32,2% en Chile frente al 19% en promedio de países de 
la OCDE. Estos datos evidencian el carácter regresivo del gasto en 
salud en Chile, que muestra el acceso limitado a la salud en un país 
con alta desigualdad social. Lo anterior representa una alta fragili-
dad financiera que afecta a la población. Tres de cada cinco personas 
creen que no podrán pagar enfermedades graves (Superintendencia 
de Salud, 2016). 1 de cada 5 personas declaró que no podían acceder 
al tratamiento médico porque no podían pagarlo o que el pago les 
causaba problemas financieros (CEP, 2017).

En cuanto al “gasto de bolsillo” en salud por hogar, se utilizan 
principalmente para medicamentos. En los grupos familiares que 
asignan recursos a medicamentos, corresponde al 55,3% del gasto de 
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bolsillo en salud y al 4,2% del gasto familiar total (gasto total del ho-
gar). Es decir, el gasto en medicamentos representa más de la mitad 
del gasto de bolsillo en salud en estos hogares.

Figura Nº 2. Gasto en medicamentos según quintil de ingresos.

Las cuestiones relevadas en relación a la comparación interna-
cional al gasto en salud, así como a los problemas internos asociados 
al gasto de bolsillo, advierten sobre la necesidad de reformar el siste-
ma de salud chileno, especialmente en la dimensión de su financia-
miento. 

4. LAS ERRÁTICAS REFORMAS EN SALUD
Desde el comienzo de la década actual, varias iniciativas han 

sido impulsadas con el propósito de reformar el sistema de salud; 
sin embargo, ninguna de ellas ha avanzado significativamente en sus 
tramitaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. 
Entre 2014 – 2018, la ex Presidenta Michelle Bachellet intentó modi-
ficar la normativa que rige a las ISAPRES, mientras que en la segunda 
gestión del Presidente Sebastián Piñera, propuso fortalecer FONASA 
y reformar las ISAPRES. Nada de eso se ha concretado y los proyec-
tos han enfrentado extensas tramitaciones. 

Resulta pertinente relevar las iniciativas que ha pretendido 
impulsar la gestión Piñera II, debido a que son más recientes y de 
avanzar podrían tener importantes impactos negativos para el sec-
tor y para los usuarios. Todas las reformas han estado orientadas a 
Fonasa y a las ISAPRES. Nos referiremos en particular al proyecto 
“Mejor Fonasa”. 

Los antecedentes que respaldaron esta iniciativa fueron los 
prolongados tiempos de espera para consultas de especialidad e in-
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tervenciones quirúrgicas; el elevado “gasto de bolsillo” destinado a 
financiar medicamentos y la falta de capacidad en infraestructura sa-
nitaria y profesionales que presten atenciones.

Este proyecto propone crear un Plan Universal de Salud 
(PUS); modifica el rol de financiador a asegurador para Fonasa; 
crea Consejos Consultivos; fortalece la modalidad de libre elección, 
creando paquetes de servicios y entrega facultades de modificar co-
berturas específicas y; crea una nueva red del plan universal de salud, 
definido desde Fonasa.

El Plan Universal de Salud incluye las siguientes garantías: 
• Garantía de Acceso: derecho que tiene el beneficiario de 

Fonasa de recibir el otorgamiento de los servicios priori-
zados que componen el Plan de Salud Universal.

• Garantía de Calidad: derecho que tiene el beneficiario de 
Fonasa de que los servicios que componen el Plan de Sa-
lud Universal le sean otorgados por un prestador de la 
red, o por otro prestador acreditado o registrado. 

• Garantía de Oportunidad: derecho que tienen el benefi-
ciario de Fonasa a que los servicios que componen el Plan 
de Salud Universal les sean otorgados en el plazo máximo 
fijado respecto de aquellos servicios que, formando par-
te del Plan, se indique un vencimiento para que se reali-
cen. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, no se 
entenderá que hay incumplimiento de la garantía en los 
casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de 
causa imputable al beneficiario.

• Garantía de Protección Financiera: derecho que tiene el 
beneficiario de Fonasa a la bonificación o monto del pre-
cio del servicio del cual Fonasa se hará cargo en cada ser-
vicio incluido en el Plan.

La implementación de esta reforma podría agudizar los pro-
blemas ya existentes en el sector, por lo que es relevante señalar los 
siguientes aspectos:

• No estamos frente a una reforma integral del sistema de 
salud en Chile.

• Este proyecto de reforma no pone término a la dualidad 
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del sistema de salud, esto implica que se mantiene la exis-
tencia paralela de un subsistema público y uno privado. 

• No genera un cambio de paradigma y, por lo tanto, per-
siste la lógica curativa.

• No entrega recursos adicionales para fortalecer la capaci-
dad instalada de la oferta pública. Lo cual podría implicar 
que se busca entregar una mayor responsabilidad a pres-
tadores privados en la atención de salud de la población.

• No hay claridad de cuales respecto a los servicios que for-
maran parte del Plan Universal de Salud.

5.- LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL: ¿UNA PO-
SIBLE SALIDA?

La Convención Constitucional es un espacio para hacer saber 
nuestro punto de vista, comenzando por los resultados de la salud en 
Chile. Resulta conveniente mencionar que varias de las 7 moderniza-
ciones impuestas a partir de 1979, entre ellas la salud, están atrapadas 
por la lógica de la mercantilización y en particular financiera. Los 
derechos sociales y económicos se convirtieron en derechos indivi-
duales de mercado para quienes puedan comprarlos (Isapre/Fonasa) 
y quienes están por fuera de la economía formal (indigentes) reciben 
un servicio asistencial de Fonasa. Incluso, quienes tienen derechos 
contractuales ((Isapre/Fonasa) pueden perderlos en la medida en 
que sus afiliados están expuestos a descontinuar sus aportes como 
consecuencia de la pérdida de estabilidad de sus empleos. El propio 
derecho de “acceso” a la salud está restringido a un Plan (paquete de 
servicio) claramente definido con beneficios mayores que serán pro-
porcionales a lo que se paga. Esta discriminación tiene cortes hori-
zontales (entre cotizantes a Isapre y Fonasa) y cortes verticales (entre 
individuos cotizantes).

El óptimo de los Chicago Boys era que en el mediano plazo 
Fonasa desapareciera o quedara reducido a su más mínima expre-
sión. No obstante, este delirio ha sido imposible de realizarlo, dado 
que en estos 40 años las Isapres apenas captan alrededor del 20% del 
total de afiliados. Su mercado “cautivo” es muy limitado y ya no pa-
rece sobrevivir sin el apoyo estatal. En la última década, el Estado ha 
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promovido la profundización de la mercantilización y financiariza-
ción de la salud (Isapres) a través de subsidios y compras de servicios; 
en vez de fortalecer fuertemente la salud pública. 

Los trabajadores de la salud son ignorados en casi todas las 
propuestas de reforma, mientras sus derechos laborales continúan 
siendo vulnerados. El desarrollo de la salud en Chile ha tenido como 
trasfondo el largo deterioro de las condiciones laborales y sobre todo 
de los salarios de quienes actúan como afiliados/cotizantes, así como 
el escaso apoyo estatal a la salud. Gran parte del financiamiento del 
sector sigue dependiendo en lo fundamental de las personas (gasto 
de bolsillo y cotizaciones), afectando cada vez más su calidad de vida, 
sobre todo de los adultos mayores/pensionados. En resumen, tene-
mos un sistema altamente concentrado, un buen negocio; pero muy 
caro, ineficiente y con un tratamiento denigrante a las personas.

A MODO DE CONCLUSIÓN:
En el marco de la Convención Constitucional, nuestras co-

mentarios para la construcción de un nuevo sistema de salud, públi-
co, universal y de calidad, son los siguientes: 

• Se hace necesario avanzar en el establecimiento consti-
tucional de un Estado social y democrático de derechos, 
que se haga cargo de la Seguridad Social, incluyendo de 
forma explícita el Derecho a la Salud y mecanismos que 
permitan garantizar este derecho, como la Defensoría de 
la Salud, y que también integre una mirada de género.

• Este Estado Social debe permitirnos volver a encontrar-
nos en un sistema único de salud, discutiendo la posibili-
dad de prestaciones complementarias y de distintos hote-
lerías para quienes puedan pagarlas.

• Un sistema único en salud implica hacerse cargo de todo 
lo que son las condiciones de vida saludable de las perso-
nas. Todo el sistema debe promover la salud y prevenir la 
enfermedad.

• En el ámbito del financiamiento, que es parte del sistema 
de salud, debe basarse en la tributación de quienes habi-
tamos Chile.
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• Debemos ser capaces de promover la creación de un Con-
sejo Nacional de Salud, instancia que logre dar una mira-
da de conducción de largo plazo, con participación social, 
de gremios de la salud y académica.
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La estabilidad del sistema socio-político cubano es evidente 
a partir de la consulta de las estadísticas que rigen la participación 
popular en procesos de votaciones a nivel nacional. Por ejemplo, en 
2018, se produjeron elecciones generales en Cuba con una asistencia 
a las urnas del 86%, con un 94% de votos válidos. Este proceso dio 
nacimiento a una nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, que 
entre otras cifras relevantes maneja un 56% de renovación, siendo el 
53% de sus diputados mujeres, el 41% es de color de la piel negro o 
mestizo, con 49 años de edad promedio y el 86% tiene nivel educa-
tivo superior.

Este proceso concluyó con la elección de un presidente de la 
nación que por primera vez no es parte de la dirección histórica de la 
revolución. Sin embargo, esta renovación no ha implicado rupturas 
radicales en el modelo de sociedad que Cuba continúa construyen-
do. De ahí que, en este nuevo escenario, no hay un debate nacio-
nal acerca de cambios esenciales en las políticas sociales, que no sea 
aquel necesario para continuar avanzando en la profundización de 
las mismas y en la eliminación de las brechas de equidad que puedan 
ser detectadas. En este período no hay reformas estructurales en los 
sistemas de salud, educación y asistencia y seguridad social cubanos. 
En el presupuesto aprobado para el año 2019, el 60% del gasto públi-
co se destinó a partidas sociales; y de ello, el 70% a educación, salud 
y asistencia social, y seguridad social. (ONEI, 2020)

Otro acontecimiento a destacar en el año 2019, fue la aproba-
ción en referendo, después de un amplio debate popular, de la nue-
va Constitución, con el 86% de los votos y una participación en las 
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urnas del 90,15%. La nueva Carta Magna ratifica el proyecto socia-
lista cubano donde lo más importante es el ser humano y actualiza, 
completa y amplía de manera significativa y sustancial el catálogo 
de derechos. En total la nueva Constitución recoge 760 cambios en 
su escritura con respecto a su predecesora, como resultado fueron 
modificados casi el 60% de los artículos propuestos, mientras solo 87 
permanecieron libres de reforma.  

La Constitución ordena una serie de transformaciones en el 
aparato de poder en Cuba. Según (Prieto Valdés, 2020, p. 8): “Apare-
ce una distribución diferente de funciones, entre ellas la del Consejo 
de Estado (Arts. 107, 120, 121), ahora solo vinculado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP) y, en especial, se llama la aten-
ción sobre los órganos individuales: Presidente de la República, Pri-
mer Ministro, Gobernador e Intendente (Arts. 125, 140, 174, 203), 
que son nuevos entes en el diseño cubano después de 1976.” Men-
ción especial merece la figura de Gobernador, quien cumple fun-
ciones ejecutivas y administrativas y rinde cuentas a las figuras del 
Consejo de Estado, Presidente de la República, Consejo de Ministros, 
Primer Ministro y Asamblea Nacional. Esta figura puede generar in-
terferencias en la autonomía municipal, cuestión que puede resultar 
de los altos grados de centralización que han sido característicos del 
modelo político y económico cubano. (Prieto Valdés, 2020)

Entre las novedades que trae este texto se incluyen los prin-
cipios de autonomía municipal, lo que pone a punto su participa-
ción y diseño en programas de desarrollo local (Pérez Hernández; 
Díaz Legón, 2020). Al mismo tiempo refuerza la protección de los 
derechos de la mujer, normando su igualdad en todos los ámbitos, 
asegurando el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y 
poniéndolas a salvaguarda de la violencia de género en cualquiera de 
sus manifestaciones y formas.

En el cuerpo constitucional se consagra un modo de pro-
ducción en Cuba donde conviven diversas formas de propiedad y 
gestión, incluyendo la propiedad privada y la regulación a partir de 
mecanismos mercantiles. A raíz de esta modificación constitucional, 
se ha abierto un debate alrededor de la posibilidad de formación de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de propiedad 
privada nacional. Ello debe contribuir a la formación de un tejido 
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empresarial más heterogéneo y a transparentar relaciones laborales 
que en ocasiones ocurren en la informalidad. Desde 2011 se autoriza 
en Cuba la contratación de fuerza de trabajo en el denominado Tra-
bajo por Cuenta Propia (TCP), siendo una de las formas producti-
vas más dinámicas en términos de empleo en el período. Todo esto 
sucede en un contexto donde debe predominar la propiedad social 
sobre medios de producción y en la realidad de Cuba asume funda-
mentalmente forma de empresas estatales, dado que según el cuerpo 
constitucional estas empresas son las organizaciones productivas en 
las que el Estado actúa como representante de la sociedad. 

Simultáneamente, Cuba avanza en una nueva etapa de trans-
formaciones, conocida como el proceso de Actualización del Modelo 
Económico y Social Cubano en marcha desde 2011. Como antece-
dente directo a esta etapa ocurre la celebración del VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) en abril de 2016. Durante este 
cónclave se aprobaron los siguientes documentos rectores consus-
tanciales a la Actualización: la Conceptualización del Modelo Eco-
nómico y Social de Desarrollo Socialista, las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y la actualización de 
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución.

El Plan Nacional de Desarrollo (PNDES) hasta 2030 consti-
tuye una política gubernamental multisectorial e integral que es la 
expresión de la noción de desarrollo cubana como un proceso de 
mejora integral de las condiciones de vida de las personas, de am-
pliación de sus capacidades y de potenciación del acceso a las opor-
tunidades. Este proceso de desarrollo está condicionado por el con-
texto histórico-social y se construye sobre la base de la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. Asimismo, ocurre en el seno de una 
sociedad en transición al socialismo, que defiende la construcción de 
relaciones sociales opuestas a la lógica del capital y la eliminación de 
la alienación y la explotación. Este PNDES contiene ejes estratégicos 
que promueven modificaciones en el sistema empresarial y produc-
tivo cubano, sin perder de vista la equidad y la justicia social que son 
esencias de nuestro modelo de desarrollo. 

Las transformaciones económicas en marcha responden tam-
bién a la necesidad de sustentabilidad de la política social mediante 
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la generación de los recursos para su prestación continua y mejo-
rada. Las cifras hablan de esa necesidad: la economía cubana había 
mostrado señales inequívocas de desaceleración en el quinquenio 
2015-2019 luego de registrar un incremento del PIB de 4,4% en 2015 
(ONEI, 2020). Particularmente los últimos 3 años de esa serie confir-
man que el desempeño económico ha sido deficientes en términos de 
crecimiento. Ver gráfico 1.
Gráfico 1 – Crecimiento trimestral del PIB. Cuba. 2017-2019

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ONEI, 2020).

Una serie de factores de orden interno y externo se han conju-
gado para explicar este pobre desempeño. Por una parte, las más de 
240 medidas financieras y comerciales1 de la administración Trump en 
Estados Unidos, que se suman a las tradicionales sanciones producto 
del bloqueo norteamericano al país. Entre las más recientes están la 
prohibición de los cruceros de empresas estadounidenses de atracar 
en puertos cubanos y la prohibición expresa de realizar transacciones 
financieras con más de 179 instituciones cubanas. Ello se sumó a las 
decisiones de poner un límite máximo a las remesas recibidas desde 
EEUU, a 1000 USD trimestrales y a la medida que prohíbe las transac-
ciones con el principal intermediario financiero cubano en el procesa-
miento de remesas, FINCIMEX2. Esto provocó el cierre de la empresa 
Western Union, que enviaba a Cuba millones de dólares al año y que 
venía funcionando desde finales de los años 90. 

1 Ver: http://www.minrex.gob.cu/es/compendio-de-medidas-de-trump-contra-cuba
2 Para una lista más completa de las sanciones acumuladas contra Cuba ver: https://home.
treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-informa-
tion/cuba-sanctions
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El conjunto de sanciones norteamericanas, al que Cuba se re-
fiere como Bloqueo Económico y Financiero, esbozadas brevemente 
en el párrafo anterior, constituye uno de los frenos más importantes 
al desarrollo del país, siendo este el objetivo fundamental detrás de 
las sanciones. En esencia, se persigue limitar la capacidad del gobier-
no cubano de generar bienestar, mediante el modelo de desarrollo 
escogido por su pueblo. 

Tampoco debe soslayarse, entre los factores externos, la crisis 
de Venezuela3, uno de los principales socios comerciales cubanos, y 
que también ha visto su economía afectada por las sanciones nortea-
mericanas. Asimismo, la pérdida de los programas de exportaciones 
de servicios profesionales, a países como Brasil, Bolivia o Ecuador, 
como resultado de los cambios políticos ocurridos en ellos, también 
dieron un golpe a la disponibilidad de recursos externos para Cuba. 
Es importante resaltar que el 75% de los ingresos por exportaciones 
cubanos, provienen de la prestación de servicios profesionales donde 
ocupan un peso mayoritario los vinculados a la salud. 

En esta esfera, el país cuenta con una amplia historia de co-
laboración con un grupo importante de naciones en el mundo. Un 
elemento a destacar recientemente es, según el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores cubano, la presencia de personal médico cubano en 
26 naciones prestando servicios en la lucha contra la covid-19. Esas 
brigadas integradas por más de 2600 especialistas del contingente 
Henry Reeve, se sumaban a los más de 28 mil profesionales de la sa-
lud cubana que se encontraban en 59 naciones antes de la aparición, 
a finales de 2019 del virus SARS CoV-24. Las cifras anteriores ponen 
en evidencia la vocación humanista de las brigadas médicas cubanas 
y también justifican la importancia de los ingresos por exportaciones 
de servicios médicos para la economía cubana. 

Los precios de las exportaciones de bienes tradicionales cuba-
nos (níquel, azúcar, tabaco, ron) en el mercado internacional no ex-
perimentaron un crecimiento importante en el período. Del mismo 
modo, los ingresos asociados al incremento del turismo en los años 
3 Uno de los impactos negativos de la crisis venezolana ha sido que el comercio de portado-
res energéticos entre ambas naciones se ha comportado inestablemente, lo que ha generado 
un efecto negativo sobre la industria y el transporte cubanos, especialmente a partir de me-
didas de ahorro tomadas por la nación. Cuba se ha visto necesitada de recurrir a otros su-
ministradores, como Angola, Rusia, Argelia, encareciendo la importación de combustibles. 
4 Ver noticia completa en: http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/cooperacion-medi-
ca-de-cuba-contra-covid-19-llega-26-paises
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2016 y 2017, se ralentizaron en 2019. De manera general, el saldo en 
cuenta corriente, clave para entender cómo marcha el sector externo 
cubano, a pesar de ser positivo, va mostrando señales de agotamiento 
a partir de 2019. Ver gráfico 2. 

Gráfico 2 – Saldo en Cuenta Corriente. Cuba. Total y como % 
del PIB. 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de (ONEI, 2020).

En el campo interno se observó una baja tasa de acumulación, 
que en 2018 representó el 15,1% del PIB real (ONEI, 2020) lejos del 
25% que se planifica como necesario para un crecimiento sostenido. 
Esta baja tasa de inversión tampoco se ha visto compensada por un 
despegue en la Inversión Extranjera Directa (IED), que aunque re-
gistró en el período un ligero incremento, aún no alcanza los valores 
necesarios para fomentar un ascenso productivo. A eso debe sumar-
se que sigue concentrada hasta el presente en el turismo, la energía y 
la minería, actividades a las que se dirigen más del 50% de los flujos 
financieros (Spadoni, 2021). 

Por otra parte, constituyen otros factores internos: la crisis 
económica estructural cubana, sumada a lastres como el decreci-
miento de la producción agropecuaria y de la industria manufac-
turera (Torres, 2020), la baja productividad en entidades estatales, 
correlacionada con un modelo de gestión centralizado y burocrático 
(Blanco, 2020); así como otros nudos que atan el despliegue efectivo 
de diversas formas de propiedad y gestión, que han colaborado en los 
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resultados de bajo crecimiento que contribuyen a la tensa situación 
financiera del país. 

De este modo es posible afirmar que desde 2019, Cuba, se en-
contraba enfrentado una nueva crisis de su balanza de pagos genera-
da por la conjunción de todos los factores descritos anteriormente. 
Esta crisis ha tenido un impacto importante en las finanzas del país, 
que no ha cejado en su empeño de sostener las inversiones asocia-
das a las políticas sociales, incluso en el contexto adverso descrito 
hasta aquí. Es por ello que, a pesar del bajo crecimiento económico, 
la cuenta de déficit fiscal sigue mostrando a un Estado activo en la 
política social, como ha sido la característica del proceso cubano. Esa 
realidad se expresa en el gráfico 3, en la medida que los gastos cor-
rientes no sufren una caída, mientras que el déficit sí, lo que quiere 
decir que ha sido financiado por los ingresos que generó el sistema 
fiscal cubano. Aun así, los retos asociados a la eficiencia de ese gasto 
y su sostenibilidad (Doimeadios; Rodríguez, 2015) deben ser tenidos 
en cuenta para cualquier análisis de los destinos del presupuesto es-
tatal, máxime en un contexto de crisis económica como sugieren los 
indicadores analizados hasta aquí. 

Gráfico 3 –  Gastos corrientes del presupuesto, déficit fiscal total y como % PIB. 
Cuba. 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de (ONEI, 2020).

La decisión de profundizar y dinamizar el actual proceso de 
reformas parece consolidada a nivel de los tomadores de decisiones. 
Aun así no son pocos ni escasos los retos a los que deberá enfren-
tarse Cuba, en el futuro. El éxito de sus transformaciones también 
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dependerá de enfrentar distorsiones monetarias y cambiarias y res-
tricciones estructurales y externas de larga data, como es el caso de la 
sistemática agresión norteamericana. 

LA TAREA ORDENAMIENTO Y SU RELACIÓN CON 
LAS POLÍTICAS SOCIALES

La profunda crisis económica de la década de los 90 generó 
la necesidad de la aplicación de políticas públicas alternativas para 
rebasar la situación con los menores costos sociales posibles. Entre 
ellas se destacaron el desarrollo del turismo, la ampliación de la au-
tonomía empresarial y la apertura a las remesas, aparejada a grandes 
de inyecciones de liquidez para financiar el déficit fiscal que trajeron 
la pérdida del poder adquisitivo y la erosión de las funciones de la 
moneda doméstica. El proceso de dolarización parcial suscitado fue 
espontáneo en un inicio, pero a partir de 1993 se aplicaron medidas5 
que permitieron establecer un esquema de dualidad monetaria que 
fue reforzado en el curso de los años. Dos años después se creó el 
peso convertible (CUC) que estaba anclado a las reservas en dólares 
del Banco Central de Cuba. En 2004 se transforma el esquema origi-
nal con la eliminación del dólar de la circulación, que es sustituido 
totalmente por el CUC, y se establecen diferentes tasas de cambio 
para el sector hogares y el sector jurídico (Doimeadiós, Hidalgo , Li-
candro; Licandro, 2011).  Esta paridad fue erosionada en el tiempo, 
con la emisión de liquidez en CUC por las instancias gubernamenta-
les con lo que: “…esa convertibilidad (CUC-dólar) dejó de existir y 
el CUC se convirtió en una moneda sobre emitida” (Anaya, 2020, p. 
2), con las correspondientes implicaciones de estabilidad monetaria 
que eso conlleva. 

Las transformaciones condujeron a un esquema de dualidad 
monetaria identificado como “un conjunto de medidas orientadas a 
administrar las políticas macroeconómicas- esencialmente moneta-
ria y cambiaria- en el marco de un particular contexto institucional, 
bajo el principio de circulación simultánea de dos monedas en la eco-
nomía doméstica” (Doimeadiós, Hidalgo, Licandro; Licandro, 2011, 
p. 81). Este presenta otras características como la dolarización parcial 
de la economía, la dualidad cambiaria, que incluye una sobrevalua-

5 Legalización de la circulación del dólar y la creación de un mercado de divisas.



- 59 -

ción de la tasa de cambio del sector jurídico, asignación centralizada 
de divisas, un cierto grado de segmentación de mercados de bienes 
y servicios insertado en un marco institucional diferenciado en el 
ámbito fiscal y monetario.  

La institucionalización de la dualidad monetaria en conjunto 
con otras políticas logró la reactivación económica asociada a mayo-
res niveles de eficiencia y dinamismo, la corrección de los desequili-
brios fiscales y monetarios, el aumento de los ingresos nacionales y 
sostenimiento de los principales programas sociales. Sin embargo, su 
sostenimiento en el tiempo y la no instrumentalización de otras me-
didas indispensables en su momento provocaron altos costos y dis-
torsiones. Entre los más perjudiciales se encuentra la imposibilidad 
de medir los costos reales de la actividad económica, generando una 
gran opacidad en la contabilidad empresarial y las finanzas fiscales 
que dificulta la toma de decisiones. El tipo de cambio sobrevaluado 
para el sector jurídico (1 CUP= 1 USD) compone un subsidio so-
bre las importaciones y un efecto impuesto sobre las exportaciones, 
por lo que desincentiva la producción exportadora y la búsqueda de 
mayores niveles de eficiencia/competitividad (Marill Domenench, 
2020).

La futura corrección de esta dualidad cambiaria y monetaria, 
anunciada por las autoridades del país tiene un efecto transversal so-
bre todos los sectores de la economía cubana. Ello implica un diseño 
fino de las políticas públicas para corregir los resultados indeseables 
que seguro aparecerán dada la complejidad del fenómeno. Al ajuste 
cambiario para el sector empresarial, que se espera ronde el 2300% 
fijará una nueva tasa de cambio el “día cero”6, con lo que las cuentas 
de las instituciones que operan en CUC se verán multiplicadas. 

Algunos de los costos asociados a este proceso serán, en pri-
mera instancia el crecimiento acelerado de los precios, explicado a 
partir de la inflación vía aumento de los costos de producción aso-
ciados a insumos importados y a la elevación de los salarios y pensio-
nes. Asimismo, se espera un impacto importante sobre el saldo fiscal, 
dado que la devaluación implica la multiplicación del presupuesto de 
las instituciones estatales no empresariales cubanas, que representan 
alrededor del 50% del empleo en Cuba. El incremento de los precios 
6 Tal ha sido la denominación otorgada por las autoridades nacionales al día de unificación 
monetaria y cambiaria. 



- 60 -

y el impacto sobre el sector productivo, en el que la devaluación hará 
visibles a un conjunto de empresas estatales irrentables, puede gene-
rar un deterioro del poder adquisitivo de la población. Esto también 
impactará al mismo tiempo la capacidad del presupuesto de obtener 
financiamiento, dado que una parte importante de sus ingresos pro-
viene de los aportes directos de las instituciones productivas estata-
les. 

A ello debe sumarse que el anuncio desde los decisores del 
inicio de la unificación ha generado un movimiento de las expectati-
vas de la población, quienes comienzan a cambiar sus saldos en CUC 
para proteger sus ahorros. Este fenómeno ha impactado el merca-
do cambiario informal, en la medida en que las personas comien-
zan a buscar refugio en monedas extranjeras (como dólares o euros) 
conocidas en Cuba bajo la nomenclatura de Monedas Libremente 
Convertibles (MLC). Simultáneamente, desde 2019, el gobierno ha 
decidido abrir un segmento de tiendas minoristas en monedas ex-
tranjeras que operan solo con tarjetas bancarias. 

Se trata de una medida que se explica a partir de la crisis de la 
balanza de pagos cubana y tiene el objetivo explícito de incrementar 
el volumen de divisas disponibles en manos del gobierno a corto pla-
zo. Esto último es clave, porque la profundización de la circulación 
de divisas en el país conspira contra el ordenamiento monetario que 
ocurrirá, particularmente con su mandato de unificación monetaria. 
Esto, sumado al hecho de que existe una inconvertibilidad temporal 
de las divisas, es decir, el segmento de población que obtiene ingre-
sos en CUP no puede canjearlos en divisas, visibiliza inequidades en 
términos de ingreso que complejizan la sostenibilidad en el tiempo 
de este esquema.  

El diseño de mecanismos transparentes que hagan efectiva la 
utilización de esas divisas en el reaprovisionamiento efectivo de otros 
mercados de bienes de consumo en las monedas que utiliza la parte 
mayoritaria de la población cubana, será parte de la compensación 
necesaria, para garantizar que la política sea lo menos lesiva posible. 
Sin embargo, de partida se ha señalado que lo recaudado se dirigirá 
también a la importación de medios de producción para industrias 
nacionales, y por supuesto, simultáneamente será necesario reponer 
el “stock” consumido en esos mercados. Por lo que la consecución 
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unísona de estos objetivos no armónicos a priori se presenta como 
un posible punto de tensiones. 

De forma general, se espera que el conjunto de reformas aso-
ciadas a la Tarea Ordenamiento genere impactos diferenciados en los 
diferentes estratos de la sociedad cubana. Al anuncio del incremento 
de precios y la eliminación de subsidios en determinados bienes y 
servicios se ha sumado la información de que los ingresos salariales 
del sector estatal y las pensiones y jubilaciones también serán mul-
tiplicados. 

En el caso de los subsidios si bien estos se eliminan en un gru-
po importante de productos, también se ha fortalecido la identifica-
ción y protección de núcleos familiares vulnerables. Es decir, los sub-
sidios se otorgan a las personas en lugar de a los productos. Se busca 
una política más acuciosa para la identificación de núcleos familia-
res vulnerables que serán beneficiarios de prestaciones monetarias, 
en servicios y en especie del Sistema de Seguridad Social. Atención 
particular ha merecido el Sistema de Atención a las Familias (SAF), 
anunciándose la realización de un censo para determinar quiénes se 
beneficiarán de este servicio, el tipo de menú que se debe ofertar así 
como los precios.

Para los ingresos salariales y, en particular, el salario mínimo 
se ha informado que se tomará como base el costo de la Canasta de 
Bienes y Servicios de Referencia (CBSR), Esta incluye alimentos, ves-
tido, electricidad, transporte público, productos de aseo e higiene, 
medicamentos y un estimado de reparación y mantenimiento de la 
vivienda (Alonso, y otros, 2020). La utilización de una Canasta para 
determinar el salario mínimo abre las puertas para el monitoreo del 
consumo de la población, dado que en Cuba no se hace público un 
índice de precios al consumidor que capture todos los mercados. A 
partir de la determinación del salario mínimo necesario para adqui-
rir la CBSR se calcularán las pensiones y prestaciones de la asistencia 
social. 

Para que el conjunto de estas transformaciones impacten en 
un incremento de la producción, una ampliación de la oferta en tér-
minos cualitativos y cuantitativos de modo que los precios dismi-
nuyan, es vital que el trabajo recupere su valoración en el contexto 
cubano. Dicho esto debe aclararse que, por sí mismo, el ordenamien-
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to monetario no es capaz de cubrir todos los objetivos anteriores, 
para que ello ocurra otras transformaciones en el entramado empre-
sarial y productivo nacional también tendrán un rol que jugar. Se 
trata, en resumen, de la puesta en marcha de las políticas públicas 
que den forma a la sociedad dibujada por la Conceptualización: he-
terogénea, socialista, próspera, sostenible. Solo así será posible recu-
perar la capacidad adquisitiva del salario y mejorar la distribución de 
los ingresos a lo interno de la población, ambos objetivos implícitos 
del ordenamiento monetario y cambiario en Cuba. 

Recolocar la distribución salarial y el poder adquisitivo de 
los ingresos en el foco de las transformaciones es una de las piedras 
angulares de las transformaciones que ocurren en el país. Sin em-
bargo, no debe perderse de vista que la participación activa de los 
ciudadanos del país en el diseño, monitoreo y evaluación de las po-
líticas también es determinante en la construcción de una sociedad 
alternativa. A ello debe añadirse la construcción de un paradigma 
de sociedad que siga avanzando en la lucha por toda la justicia, que 
genere igualdad y equidad, a partir de un contexto de prosperidad 
económica que debe ser armónico con los valores que la sociedad 
socialista promueve.
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BRASIL: AS ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS 
NO PERÍODO RECENTE E  

NO PRIMEIRO ANO DO GOVERNO 
BOLSONARO1

Rosa Maria Marques
Paulo Nakatani

1.INTRODUÇÃO
Após o golpe parlamentar, midiático e jurídico que afastou 

Dilma Rousseff da presidência da República, durante o governo de 
Michel Temer, duas alterações institucionais significativas foram 
realizadas. Essas, caso não sejam revertidas em um futuro governo, 
terão, de um lado, redefinido o lugar do Estado na economia e na 
sociedade, resultando, entre outras consequências, no encolhimento 
das políticas públicas em geral e, especialmente, das políticas sociais; 
de outro, terão alterado substancialmente o mercado de trabalho do 
país, ampliando a presença do já importante e estrutural segmento de 
trabalhadores informais. São elas: a Emenda Constitucional 95 (EC 
95) e o conjunto de artigos e dispositivos da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) que foram alterados pela reforma trabalhista.

Antes de avançarmos para as alterações institucionais, faz-se 
necessário destacar quais foram as condições prévias herdadas pelo 
atual governo e que permanecem até hoje. Em primeiro lugar, a base 
da política econômica constituída pelo tripé2 metas de inflação, re-
sultado primário e taxa de câmbio flutuante, instituído no ano de 
1999, permanece até os dias de hoje, muito embora tenha sido rela-
xada durante o primeiro governo Dilma. Além disso, a base do siste-
ma tributário, extremamente regressiva, tem como origem o governo 
militar, mesmo tendo sofrido inúmeras mudanças e reformas. E es-
sas foram realizadas em sua maior parte em benefício dos capitalistas 
e em detrimento dos trabalhadores. Em terceiro, algumas mudanças 

1 Publicado, originalmente, sob o nome,Brasil: as alterações institucionais no período re-
cente e o novo governo, na revista Textos & Contextos, v. 18, n. 2, 2019.
2 Tratamos deste ponto em: Nakatani e Oliveira (2010).
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constitucionais, como a supressão da distinção entre capital nacional 
e estrangeiro, instituída em 1995, ou de leis como a que isenta do 
imposto de renda os lucros e dividendos distribuídos, de 1996, ainda 
vigoram. Em quarto, o discurso econômico do atual governo, através 
do Ministro Paulo Guedes, continua o mesmo do mainstream: para 
ele, o maior problema da economia é o déficit do setor público, em 
particular do governo central. 

Por isso, este texto trata de alguns aspectos das condições her-
dadas pelo novo governo em uma primeira seção; na segunda, dis-
cutimos a Emenda Constitucional 95 e na seguinte vemos a reforma 
trabalhista e o mercado de trabalho, ambas herdadas do governo de 
Michel Temer. Na seção quatro, detalhamos algumas das medidas 
em curso do novo governo. 

2. DÍVIDA, DÉFICIT E O TRIPÉ MACROECONÔMICO
Um dos principais pontos do debate econômico recente sobre 

a economia brasileira é a questão do déficit do setor público3 e o 
seu papel no crescimento da dívida pública. A resposta dominan-
te entre economistas, jornalistas, políticos e analistas é que a dívida 
pública decorre do déficit do setor público e esse é o resultado do 
excesso dos gastos públicos. Essa resposta foi generalizada e repetida 
constantemente, tendo sido aceita por amplas camadas da população 
brasileira. Nós consideramos que a resposta é equivocada, seja por 
desconhecimento das informações, seja por má fé ou por algum inte-
resse particular ou de grupos de interesse.

Se tomarmos os dados oficiais publicados pelo Banco Central 
do Brasil (BCB)4, o resultado primário5, entre 1997 e 2013, foi sem-
3 Esta questão apareceu na Carta de Intenções do Brasil para o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), de 13 de novembro de 1998, na qual anunciou: “[..] um programa de 
ajuste fiscal com grande parte do esforço sendo realizado no seu primeiro ano de imple-
mentação”. No mesmo documento informou que o controle do endividamento público 
“será [realizado através da] nova Lei de Responsabilidade Fiscal, que o governo enviará ao 
Congresso até dezembro.” (BRASIL, 1998, p. 4-5).
4 Os dados estatísticos foram obtidos no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do 
BCB. Alguns foram descontinuados pela mudança de metodologia em 2008 e outros só 
foram iniciados mais tarde. Por isso, nem todos são comparáveis. Eles podem ser consulta-
dos no seguinte endereço: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.
do?method=prepararTelaLocalizarSeries. Esses dados, e todos os que se seguem, foram 
obtidos na mesma fonte, salvo outras referências.
5 Esses dados foram calculados para o governo central no conceito acima da linha (nome 
dado para separar a esfera fiscal da monetária) e computados segundo o critério de compe-
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pre positivo e somente começou a ser negativo a partir do final de 
2014. Assim, passou de R$ 7,6 bilhões em 1998, para R$ 31,6 bilhões 
em 2002, último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso 
(FHC). Continuou crescendo até atingir R$ 91,8 bilhões, em 2011, e 
R$ 72,2 bilhões, em 2013, nos governos de Luís Inácio Lula da Silva e 
Dilma Roussef. O déficit primário surgiu no final de 2014 e fechou o 
ano em R$ 23,5 bilhões. A partir daí, ele vem crescendo e atingiu R$ 
120,2 bilhões, em 2018.

Além disso, a dívida bruta do governo geral (governo central, 
estados e municípios), em 2001, era de R$ 885,9 bilhões e foi crescen-
do para R$ 2,7 trilhões em 2011 e para R$ 3,2 trilhões em 2013, atin-
gindo R$ 5,9 trilhões em 2018. Como proporção do produto interno 
bruto (PIB), ela passou de 67,3% para 60,3% e 86,4%, nos mesmos 
anos. Em termos líquidos, a dívida líquida caiu de 49,3% do PIB, em 
2011, para 31,1%, em 2013, e voltou a crescer para 55,8% em 2018. 
Assim, mesmo com um resultado fiscal favorável, entre 2001 e 2013, 
a dívida bruta continuou crescendo em termos absolutos, mas caiu 
em termos relativos como proporção do PIB.

Considerando a nova metodologia6, com dados estimados a 
partir de 2006, a dívida bruta do governo geral passou de 55,5% do 
PIB, em 2006, para 51,5%, em 2013, e 76,7% em 2018, ou seja, abai-
xo do que foi estimado com a metodologia antiga7. Nestes mesmos 
anos, a dívida líquida representou 45,3%, 31,1% e 55,8%.

A partir de julho de 1999, o governo brasileiro adotou for-
malmente a política de metas de inflação, seguindo as condicionali-
dades do Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo este mo-
delo, baseado na antiga teoria quantitativa da moeda, sempre que 
a expectativa de inflação estimada pelos representantes do mercado 
financeiro aumenta, a taxa de juros é elevada e vice-versa. Assim, a 
taxa de juros seria a variável para manter a estabilidade monetária e 

tência (as despesas e receitas são registradas no momento que são gerados). Isso significa 
que é um resultado estritamente fiscal, sem os efeitos monetários. Ou seja, o pagamento 
de juros e a rolagem da dívida pública não é computado no cálculo do superávit primário.
6 A metodologia antiga de cálculo da dívida pública seguia os padrões internacionais e 
incluía todos os títulos emitidos pelo tesouro nacional. Após a aprovação da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, o Banco Central foi proibido de emitir títulos, que eram utilizados para 
a política monetária, e passou a incluir na dívida bruta os títulos em carteira do BCB utili-
zados para lastrear as operações compromissadas. (GOBETTI e SCHETTINI, 2010, p. 11)
7 Segundo a metodologia antiga de cálculo, a dívida bruta foi de 64,6% do PIB em 2006, 
de 59,6 em 2013, e de 86,4% em 2018.
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criaria um ambiente favorável ao crescimento estável da economia. 
Como durante todo o período após a implementação do Plano Real, 
a economia brasileira sofreu pressões inflacionárias, a política mone-
tária tem-se caracterizado pela manutenção da taxa de juros a níveis 
muito elevados, com poucos momentos de redução, como nos anos 
de 2012/2013 e após o final do ano de 2017. Desde o início da políti-
ca de metas de inflação, a inflação estimada pelo índice nacional de 
preços ao consumidor amplo (INPA) raramente esteve próxima ou 
inferior à meta, exigindo sempre uma taxa de juros elevada.

Essa política apresentou, como uma primeira consequência, 
uma altíssima conta de juros a pagar. A segunda foi a política fiscal 
comprometida com elevados resultados primários, exatamente para 
o pagamento dessa conta de juros. Assim como se fixava uma meta 
para a inflação, o acordo com o FMI, efetuado em 1998, também fixa-
va uma meta para o superávit primário. Entre 1999 e 2002, essa meta 
passou de 2,6% do PIB para 3,0% e, posteriormente, foi elevada para 
3,75%. Após o final do acordo com o FMI, o governo passou a esta-
belecer metas fiscais na elaboração do Orçamento Geral da União.

Como vimos, entre 1999 e 2013, o governo geral apresentou 
sucessivos superávits primários ou fiscais. Entretanto, em nenhum 
momento desse período os superávits foram suficientes para o paga-
mento dos juros da dívida pública. Assim, mesmo com a obtenção 
de elevados superávits primários, uma parcela, maior ou menor, da 
massa de juros sempre foi paga com nova dívida. 

3. A EMENDA CONSTITUCIONAL 958: SUAS CARAC-
TERÍSTICAS, MOTIVAÇÕES E IMPLICAÇÕES

Em 15 de dezembro de 2016, o Senado brasileiro aprovou o 
Projeto de Emenda Constitucional 55 (antes 241). A emenda resul-
tante tomou o número 95. Considerando o teor de seu texto, que 
altera o regime fiscal do país, sua aprovação ocorreu em tempo re-
corde, pois o então Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, enca-
minhou seu projeto em 15 de junho de 2016.

A EC 95 dispõe que os gastos federais (excluídos os juros da 
dívida pública) sejam congelados por vinte anos, tendo como base o 
efetivamente gasto em 2016. Os valores dos orçamentos dos anos se-
8 Esse item é beneficiado de parte modificada do artigo de Marques e Andrade (2016).
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guintes são somente atualizados pelo índice da inflação e seus valores 
reais podem, a depender dos resultados obtidos em termos de equi-
líbrio fiscal, ser revisados depois de dez anos. Desnecessário dizer 
que essa iniciativa sofreu forte oposição dos movimentos sociais, dos 
sindicatos, dos partidos situados no campo da esquerda e da socie-
dade civil organizada. Apesar disso, sua aprovação se deu por ampla 
maioria, tanto na Câmara como no Senado9.

A introdução de teto para o gasto público não é novidade nos 
países capitalistas. Contudo, em estudo publicado pelo FMI, que tra-
ta das regras fiscais aplicadas em 89 países, verifica-se que a EC 95, 
aprovada no Brasil, não tem paralelo no resto do mundo (BOVA et 
al., 2015). As práticas assumidas em alguns países ilustram a particu-
laridade da proposta brasileira. 

No caso da Holanda, que limita os gastos desde 1994, o teto 
estabelecido tem vigência de quatro anos e inclui as despesas com o 
pagamento dos juros da dívida pública, que também têm limite fixa-
do. Após a definição dos gastos, aumentos são admitidos, desde que 
comprovada existência de recursos. Durante 2007 e 2010, em função 
da crise econômica internacional, o limite para o pagamento dos ju-
ros da dívida foi abandonado e, em 2009 e 2010, o mesmo ocorreu 
no caso de programas assistenciais e seguro desemprego. Na Dina-
marca, no mesmo ano que na Holanda, foi limitado o crescimento 
real do gasto público a 0,5% ao ano, o que foi elevado a 1% de 2002 a 
2005. Em 2014, no entanto, foram aprovados limites com vigência de 
quatro anos, aplicados a todas as esferas de governo. Na Suécia, em 
1997, foi introduzido um sistema de teto que não permite alterações 
tal como na Holanda, mas o prazo de vigência é de três anos. Na Fin-
lândia, o prazo é de quatro anos e atinge 75% do gasto federal. Nesses 
dois últimos países, não há limite para as despesas com juros da dí-
vida pública. No Japão, desde 2011 é proibido o aumento dos gastos 
federais de um ano para o outro. Além desses, outros países tentaram 
introduzir regras de contenção dos gastos públicos, mas não foram 
bem-sucedidos. Faltaria ainda mencionar os países que compõem a 
União Europeia que, de forma geral, limitam o aumento das despesas 
a percentual igual ao crescimento do PIB e excluem do teto o gasto 
com o seguro-desemprego. De todos os países contemplados pelo 
9 As emendas constitucionais só podem ser aprovadas se obtiverem o apoio, em dois 
turnos, de 3/5 dos membros das duas casas do Congresso Nacional.
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estudo, somente os pequenos países da Dinamarca, Geórgia e Cin-
gapura incluem as regras atinentes à expansão do gasto público na 
Constituição. Nos demais, isso é feito mediante leis ordinárias ou de 
acordos políticos. 

Contrastando com essas experiências, a EC 95 se destaca por 
quatro motivos. Em primeiro lugar, em nenhum dos países o hori-
zonte temporal é de longo prazo, enquanto, no Brasil, a duração de 
sua aplicação abrange o tempo de uma geração. Em segundo, não 
inclui as despesas com os juros da dívida pública, indicando que, di-
ferentemente do que diz a exposição de motivos que acompanhou o 
envio da PEC 241, não se trata de conter o gasto público (cuja pre-
tensa escalada foi identificada como o mal maior da economia bra-
sileira), mas de reduzir o gasto para garantir o contínuo pagamento 
dos juros da dívida pública. O terceiro motivo que diferencia a expe-
riência brasileira das demais é o fato de ter promovido alteração da 
Constituição, indicando que a restrição do gasto não é temporária e 
sim definitiva, mudando o regime fiscal do país. Por último, a expe-
riência brasileira não resguarda os gastos sociais. Apesar da desta-
cada desigualdade social e do caráter estrutural da extrema pobreza 
no país, a EC 95 não apresenta qualquer preocupação em proteger 
os programas de transferência de renda, tal como o Programa Bolsa 
Família e o dirigido à população idosa e incapaz, bem como o segu-
ro-desemprego. Sem mencionar os gastos com a saúde pública e a 
educação.

No mundo, mecanismos de controle do gasto público foram 
adotados nos anos 1990, quando o pensamento neoliberal se impôs 
como o único considerado legítimo no campo da economia e o equi-
líbrio fiscal de longo prazo foi alçado ao objetivo maior na adminis-
tração pública. Complementares a esse controle e para acompanhar 
de maneira ativa sua aplicação, foram propostos a adoção de Órgãos 
independentes de definição das regras orçamentárias (Independent 
Body Sets Budget Assumptions) e de Órgãos independentes de moni-
toramento (Independent Body Monitors Implementation). O estudo 
acima referido aponta a existência desses comitês em alguns países.

Como já identificado numa discussão semelhante (MAR-
QUES e ANDRADE, 2016), a existência de comitês independentes, 
definindo os parâmetros do orçamento e/ou acompanhando sua 
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execução, não apenas restringe a iniciativa política do poder execu-
tivo como, em especial, se coloca como obstáculo jurídico/político 
para que setores organizados possam se fazer ouvir na definição das 
políticas públicas e intervirem nas práticas políticas de Estado. Es-
ses comitês constituem centros do poder que pairam, em nome da 
economicidade, acima da vontade expressa pelo voto popular e são 
impermeáveis às demandas da sociedade que podem se expressar ao 
longo do mandato do executivo. Dardot e Laval (2016, p. 272 e 273) 
descrevem como o neoliberalismo empreendeu “a transformação da 
ação pública, tornando o Estado uma esfera que também é regida 
por regras de concorrência submetida a exigências de eficácia seme-
lhantes a que se sujeitam as empresas privadas” [...] com a “instaura-
ção de um Estado avaliador e regulador que mobiliza novos instru-
mentos de poder e, com eles, estrutura novas relações entre governo 
e sujeitos sociais”. Esses autores completam seu pensamento mais 
adiante dizendo que: “[...] a governança do Estado toma emprestada 
da governança da empresa uma característica importante. Da mesma 
forma que os gerentes das empresas foram postos sob a vigilância dos 
acionistas no âmbito do corporate governance predominantemente 
financeiro, os dirigentes dos Estados foram colocados pelas mesmas 
razões sob o controle da comunidade financeira internacional, de or-
ganismos de expertise e de agências de classificação de riscos (DAR-
DOT e LAVAL, 2016, p. 276). 

 No Brasil, durante os governos de FHC, houve fortes inicia-
tivas para tornar o aparelho do Estado mais eficaz e eficiente, ten-
do como espelho as grandes empresas. No primeiro governo FHC 
(1995-1998), foi realizada a reforma administrativa concebida pelo 
Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), 
que visava substituir o modelo burocrático vigente por outro mais 
gerencial. Resumindo sua propositura, no lugar das rotinas, os re-
sultados, pois a administração pública burocrática era associada à 
ineficiência e, portanto, desperdiçadora de recursos. Essa iniciativa 
foi completada pela aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) (101/2000)10, que tinha como objetivo explícito o equilíbrio 
das contas públicas. Essa lei também determinou a integração entre 

10 Como sabido, uma das consequências da LRF foi a expansão do uso de Organizações 
Sociais no campo da saúde, entregando ao setor privado a contratação de pessoal e a gestão 
de parte substantiva da saúde pública.
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os instrumentos de planejamento (Plano Plurianual –  PPA, Lei das 
Diretrizes Orçamentárias –  LDO e Lei Orçamentária Anual –  LOA).  
Com a EC 95, essa trajetória de contenção do gasto público chegou 
a seu ápice. 

Mas tal como nos ensinam Dardot e Laval, aqui já menciona-
dos, são os interesses da comunidade financeira que pressionam para 
que a administração pública adote critérios de eficiência tal como no 
setor privado, bem como definem os parâmetros a partir do qual são 
estabelecidas as políticas macroeconômicas no país. No caso da EC 
95, o congelamento do gasto público por vinte anos tem como obje-
tivo garantir a realização de superávits primários, a despeito do que 
pode provocar em termos de deterioração da capacidade de geração 
de emprego e renda no país e a despeito de seus impactos sobre as 
políticas sociais, pois, mesmo tendo como hipótese que o gasto atual 
é adequado (o que não é), desconsidera que a população continuará 
crescendo e envelhecendo nesses vinte anos11. Tal como ficou evi-
dente em outros países, especialmente na Grécia, a prioridade única 
do Estado, sob a nova ordem, é a de pagar os credores. Para o capital 
portador de juros (chamado geralmente de financeiro na mídia), que 
está convencido de que sua alta rentabilidade possa ser mantida ad 
aeternum, sem nenhuma relação com a produção, reduzir o nível do 
emprego, comprimir salários e cortar gastos sociais é apenas uma 
contingência decorrente da necessidade do cumprimento dos con-
tratos. Esse capital revela, assim, seu total descompromisso com as 
necessidades da população. É ao ser escancarado esse descompro-
misso que ganha importância a observação que faz Chesnais (2005, 
p. 48):  os detentores das ações e volumes importantes de títulos da 
dívida pública devem ser definidos como proprietários em posição 
de exterioridade à produção e não como credores. O regime de acu-
mulação contemporâneo é caracterizado como patrimonial. A pala-
vra remete a relações econômicas e sociais das quais o termo credor 
não dá conta.

Pode-se dizer que a EC 95 submete totalmente o funciona-
mento do Estado brasileiro aos interesses dos detentores da dívida. O 
Estado que está sendo gestado nesses anos de vigência da nova regra 
fiscal é um Estado que se apresenta sem mediações, revelando, de 
maneira crua, que suas instituições constituem apenas instrumentos 

11 O que necessariamente exigiria aumento do gasto na área da saúde, por exemplo.  
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de perpetuação da dominação das classes dominantes, particular-
mente de sua parcela mais imiscuída no mundo das finanças. É por 
isso que não há lugar para a manutenção das até então existentes. 
Não é por acaso que, ao mesmo tempo em que o congelamento dos 
gastos públicos foi proposto, foram encaminhadas propostas que 
aprofundam a mercantilização da saúde, da educação e da previdên-
cia. Ao longo dos vinte anos de vigência da EC 95, pouco restará da 
presença do Estado nessas áreas, se é que restará algo.

Se a essa possibilidade somarmos a tendência de incorporar 
no serviço público a lógica da administração das empresas privadas, 
nada restará daquilo que chamamos de coisa pública. Nem na for-
ma, nem no conteúdo. No lugar do interesse coletivo ou do povo, 
atendido mediante ações e políticas que permitem sua manutenção 
e reprodução (emprego, salário, rendas derivadas das políticas so-
ciais e de outras políticas públicas), a defesa do interesse dos credores, 
isto é, do capital portador de juros, e o fortalecimento de seu aparato 
jurídico e repressor para manter a ordem e a propriedade privada.  
Mas na medida em que o Estado estará voltado em primeiro lugar 
para a defesa do interesse rentista, pode-se dizer que ele deixa de 
exprimir o conjunto das classes dominantes e passa a agir na defesa 
daquela fração de classe que melhor lhe representa, formada pelos 
detentores do capital portador de juros. Sem dúvida, essa conforma-
ção do Estado burguês aos interesses do capital portador de juros, 
com todas suas implicações em termos de emprego e renda, não se 
fará sem reações e sem o aprofundamento das contradições dentro 
das classes dominantes. Contudo, é preciso lembrar que, no capita-
lismo contemporâneo, é improvável encontrar capitais que apenas 
atuem na produção de mercadorias ou na comercialização. Diversos 
pesquisadores já mostraram quão interligados estão atualmente as 
três formas autonomizadas do capital estudados por Marx12: o capital 
produtivo, o capital comercial e o capital monetário (PLIHON, 2005; 
CHESNAIS, 2012).

No plano político e mais imediato, o congelamento do gas-
to público por vinte anos terá como consequência destruir qualquer 
sombra que ainda possa existir da democracia burguesa e da possibi-
lidade do Executivo, eleito em eleições gerais, ter liberdade, mesmo 
12 Marx (1985) desenvolve esse ponto na seção I do livro II d’O Capital, “As metamorfoses 
do capital e seu ciclo”.
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que relativa, para implantar o programa para o qual foi eleito, caso 
ele queira ampliar determinados gastos. Como é sabido, em um regi-
me democrático burguês, o Executivo é eleito pela maioria dos votos 
e, a partir daí, executa em teoria seu programa, o que é mediado pela 
representação das demais forças políticas no Congresso Nacional e 
pelas demandas dos setores sociais populares organizados. A con-
cretização dessa síntese de diferentes interesses, presentes na socie-
dade, se expressa no orçamento do governo federal, pois à proposta 
inicial encaminhada pelo governo, somam-se emendas e supressões 
apresentadas pelos parlamentares. Tudo muda com a implantação 
do teto de gastos.  De certa maneira, não terá mais nenhuma impor-
tância saber qual é o presidente da República e a orientação progra-
mática que defende. Tanto faz, estará tudo definido, por vinte anos. 
A correlação de forças que permitiu o impeachment de Dilma Rous-
seff e a aprovação da EC 95 se eternizará pelo tempo de uma geração. 

A única saída é reverter essa situação, revogando essa emenda 
constitucional. Se isso não for feito, para os próximos anos, a políti-
ca é excluída da esfera fiscal e o presidente da República passa a ser 
mero executor dos interesses hoje cristalizados na EC 95. Com isso 
se perde o último grau de liberdade que o Executivo ainda detinha 
nesse mundo globalizado, sob a dominância do capital portador de 
juros. Sem real capacidade de fazer política cambial frente aos movi-
mentos dos capitais internacionais (vide a ineficácia do Banco Cen-
tral em conter a desvalorização do real em vários momentos); sem 
real capacidade para fazer política monetária, a não ser aquela ditada 
pela comunidade financeira internacional, agora, com a EC 95, perde 
a possibilidade de fazer política fiscal.

4. A REFORMA TRABALHISTA E O FUTURO DO 
MERCADO DE TRABALHO

A gestão da força de trabalho adequada às condições do capi-
talismo contemporâneo (de baixo crescimento e nível de investimen-
to, com grande capacidade ociosa e voltada para ganhos na esfera 
financeira de toda a ordem), mostra-se cada vez mais desenhada, em 
muito diferindo daquela dos anos que se seguiram ao fim da II Guer-
ra Mundial, os chamados anos dourados.  Isso já foi objeto de refle-
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xão de vários pesquisadores e tratado em Marques e Ugino (2016)13. 
Aqui, é suficiente retomar que a nova gestão da força de trabalho, 
adotada especialmente pelas empresas oligopolizadas, mas não se 
restringindo a elas, mantém um núcleo duro de trabalhadores, para 
os quais há uma política de valorização do salário e um plano de car-
reira e, em torno dele, a depender da necessidade da empresa, gravi-
tam trabalhadores terceirizados ou com contratos temporários e/ou 
a tempo parcial. Ao mesmo tempo, sempre se coloca a possibilidade 
de ocorrer deslocalização da empresa, de modo que outros arranjos 
entre trabalhadores estáveis e sem direitos podem ser desenvolvidos. 
No plano social, o resultado disso é o aumento da exclusão nos países 
em que a proteção social é garantida via meritocracia, isto é, quando 
o acesso ocorre mediante prévia contribuição do trabalhador. 

No caso do Brasil, o mercado brasileiro nunca atingiu, mes-
mo de longe, os contornos do construído principalmente em países 
europeus durante os anos dourados. Ao contrário, ele sempre foi seg-
mentado pelo menos em dois: um mercado de trabalho formal, no 
qual os trabalhadores tinham os direitos trabalhistas e previdenciá-
rios garantidos por força da lei, e um mercado informal, no qual os 
salários, a jornada e as condições de trabalho não tinham o amparo 
legal e no qual os trabalhadores não tinham acesso aos benefícios 
previdenciários. A existência desse mercado, que compreende mais 
ou menos 50% dos ocupados, é um dos traços que nos identifica com 
os demais países da América Latina e faz com que estruturalmente 
parte do mercado de trabalho apresente certo nível de “flexibilidade”. 
Contudo, é preciso lembrar que os trabalhadores, que integram cada 
segmento, não são completamente intercambiáveis, sendo somente 
uma franja que ora está em um, ora em outro, e que a capacidade de 
intercambialidade depende dos requisitos necessários exigidos pelo 
setor de atividade que emprega o trabalhador. O percentual maior 
ou menor de ocupados na informalidade somente foi reduzido, e 
significativamente, durante os governos Lula e Dilma, mas voltou a 
aumentar na crise recente e assim permanece..

Apesar disso, o governo Temer promoveu uma reforma radi-
cal, alterando significativamente a relação capital/trabalho no país. A 
reforma trabalhista aprovada alterou 117 artigos e 200 dispositivos 
da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Seu objetivo primeiro 

13 Esse item se beneficia de parte modificada do artigo dessas autoras.
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é conceder segurança para o capital estrangeiro, para os capitais que 
estão interessados em comprar ou aplicar nos negócios colocados à 
venda no país mediante processos de privatização (o governo Temer 
retomou o processo de privatização, especialmente da Petrobrás e 
da Eletrobrás, e as privatizações são prioridade no governo Bolsona-
ro). É claro que isso beneficia o conjunto dos capitalistas, que estão 
atualmente presentes na economia brasileira ou não. Assim, o sen-
tido geral da reforma trabalhista é conceder garantia jurídica para 
que o grande capital internacional, principalmente o financeiro, mas 
associado ao capital industrial e comercial, complete a integração da 
economia brasileira à economia mundial. Dessa forma, o custo do 
trabalho estará sob controle, de modo que o capital aqui instalado 
possa competir com o de outras economias, nas quais ele é muito 
reduzido. Os dados divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) confirmam essa interpretação: de um total de 2.630.522 de re-
clamações trabalhistas recebidas em 2017, passou-se a 1.726.009, em 
2018. A queda no total de processos iniciados, atribuída à reforma 
trabalhista, deve se aprofundar nos próximos anos (VEJA, 2019).

Conforme tem enfatizado o Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese, 2017a), as mudan-
ças introduzidas pela reforma acabam com o passivo trabalhista, que 
sempre foi um problema para os empresários planejarem seu custo 
com a contratação de força de trabalho. Isso porque, para o mercado 
formal de trabalho brasileiro, a justiça acabava por impor o cumpri-
mento da lei, o que gerava um passivo trabalhista de valor muitas 
vezes imprevisível. A partir da reforma, o custo da força de trabalho 
é calculável, podendo ser estimado de antemão. E o nível desse custo, 
com a aplicação do conjunto de mudanças, e sem considerar o passi-
vo trabalhista, tende a ser menor do que o atual.

A base para que isso ocorra deriva do fato de a justiça do tra-
balho ter praticamente perdido sua função, posto que tudo que de-
corre da relação capital/trabalho é passível de ser negociado entre o 
trabalhador e o empregador, com exceção de situações que atentem 
contra a vida e a saúde do trabalhador e o pagamento inferior ao 
salário mínimo, o que é garantido pela Constituição. Isso resulta da 
instituição do negociado sobre o legislado14, de forma que o salário 
14 A primeira tentativa de introduzir essa alteração na CLT foi efetuada com o Projeto de 
Lei n. 5.483, de 2001 (BRASIL, 2001) que provocou um grande debate. A origem é sugerida 
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pode ser inferior ao piso (seja ele definido para uma categoria ou 
para uma empresa), desde que o trabalhador assim concorde. 

A negociação entre o patrão e o trabalhador individual nunca 
ocorre em condições de igualdade, estando esse último sujeito a fazer 
acordos que lhe são desfavoráveis (OFFE, 1994). A partir desse pre-
ceito, isto é, da supremacia do acordado sobre o legislado, deixa-se de 
reconhecer que a relação entre o empregador e o trabalhador (quan-
do isolado) é desigual, posto que o trabalhador é completamente de-
pendente de seu emprego. Sob a ameaça de ser demitido, caso não 
aceite redução de salário, ele entrará em acordo com o empregador, 
o que não aconteceria se o sindicato fosse aquele que negocia em seu 
nome. A desigualdade de condição entre o trabalhador e o empre-
gador, no momento da negociação, é um fato inconteste e é por isso 
que, no mundo, criaram-se mecanismos de defesa do trabalhador.

Vendo por outro ângulo, o acordado sobre o legislado se des-
dobra no fato de, ao contrário do que decorria da justiça do trabalho, 
o trabalhador pode, agora, abrir mão de qualquer direito, de forma 
que não há possibilidade de, no futuro, ele entrar na justiça e seu 
pleito se transformar em um passivo trabalhista. O resultado da apli-
cação desse preceito é que as empresas podem adotar um conjunto 
de possibilidades de contrato, a depender de seu interesse. No lugar 
de regras rígidas, decorrentes da aplicação das leis e do resultado da 
negociação com o sindicato, a flexibilização completa da força de tra-
balho. Caso a demanda aumente, a empresa pode contratar por um 
determinado tempo, contratar por tempo parcial, fazer uso do tra-
balho intermitente ou se valer da terceirização. Mantém um núcleo 
duro de trabalhadores e aumenta o volume do emprego mediante o 
uso dessas modalidades de contrato. As características dos setores de 
atividades irão determinar quais serão as formas de contratação que 
vão ser mais utilizadas em cada um deles. É provável que o trabalho 
intermitente esteja mais presente no comércio e serviços, mas já há 
informações de sua utilização na indústria. Em termos do objeto a 
ser negociado, é preciso lembrar, ainda, que os contratos envolvem, 
além do salário, as condições de trabalho. É possível, agora, negociar 
na Carta de Intenções do governo brasileiro ao FMI de 13 de novembro de 1988, nos itens 
33 e 34, que tratam da flexibilização do mercado de trabalho. (BRASIL, 1998, p. 9-10). Essa 
questão foi duramente criticada pelo Senador Inácio Arruda no texto “Governo quer re-
duzir direitos dos empregados” (Conjur, 2002). O projeto foi aprovado na Câmara Federal, 
mas não passou pelo Senado, tendo sido arquivado em junho de 2004.
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o tempo de pausa para a alimentação, o trabalho da gestante, a jorna-
da de trabalho. Enfim, tudo é negociável.

Ao lado da justiça trabalhista, também o sindicato sai enfra-
quecido com a reforma. Ele deixa de ser o agente negociador por 
excelência dos acordos. Em situação de fragilidade do trabalhador, 
tal como a atual, decorrente do elevado nível de desemprego, a nego-
ciação tenderá a ser feita por local de trabalho e com o trabalhador 
individual. Isso colocará desafios para o movimento dos trabalha-
dores, que precisará se desdobrar para realizar ações coordenadas 
em várias plantas ou locais de trabalho. A ideia de que o sindicato 
representa o conjunto dos trabalhadores, sindicalizados ou não, fica 
intensamente enfraquecida no contexto da legislação trabalhista que 
surge a partir da reforma.

Outro aspecto da reforma que é muito importante é o fato 
de ter sido aprovado que a terceirização poder ocorrer para qual-
quer atividade, do setor privado e público, seja ela meio ou fim. No 
caso específico do setor público, essa mudança vem ao encontro do 
objetivo de reduzir o tamanho do Estado. No caso de prefeituras, 
são várias aquelas que já se organizaram para contratar empresas, 
mediante pregão, para a área da educação.

Aqui foram apenas tratados os aspectos maiores da reforma 
trabalhista, destacando os interesses que foram atendidos e os resul-
tados que já se apresentam. Resta ainda chamar atenção para o im-
pacto que terá sobre o mercado de trabalho, aumentando o peso da 
informalidade.  Isso porque, para amplos setores de trabalhadores, o 
tempo de contrato formalizado (na melhor das hipóteses) será inter-
calado por períodos de não trabalho. E a depender do tempo que per-
maneça formalizado, não terá sequer direito ao seguro desemprego.

As mudanças no mercado de trabalho terão consequências 
de toda ordem na esfera social. Na Previdência, por corroerem sua 
capacidade arrecadatória; na Saúde, por aumentar a demanda sobre 
o serviço público; na Assistência, por potencialmente aumentar as 
condições de vulnerabilidade de contingentes maiores, com aumen-
to do nível da pobreza.
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O mercado de trabalho no período recente

Rosa M. Marques e Aline Fardin Pandolfi15

Desemprego
Depois de registrar, em dezembro de 2014, a mais baixa taxa média de 
desemprego (4,8%, segundo a PNAD e de 6,8%, segundo a PNAD Con-
tínua, 2019) o desemprego retomou patamares elevados, refletindo a re-
cessão que assomou o país.  É assim que, de 2015 a julho de 2019, a taxa 
de desemprego começou a subir e, mesmo nos anos em que o PIB apre-
sentou crescimento positivo, embora pífio, ela se manteve extremamente 
alta. As taxas de desocupação foram de 8,6%, 11,3%, 12,7%, 11,6%, para 
2015, 2016, 2017 e 2018, respectivamente, segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD Contínua), realizada 
pelo IBGE. No trimestre que se encerrou em julho de 2019, essa taxa 
registrou 11,8%.
A persistência de elevadas taxas de desemprego tem reforçado a presença 
crescente de trabalhadores em situação de desemprego de longa duração, 
isto é, há mais de dois anos que, mesmo se anteriormente estivessem 
empregados junto ao mercado informal, não têm mais direito ao segu-
ro-desemprego. Segundo estudo realizado pelo LAMEIRAS et al. (2019), 
o percentual de desocupados nessa situação avançou de 17,4%, no 1º 
trimestre de 2015, para 24,8% (3,3 milhões de trabalhadores), para igual 
período de 2019.  A participação desses desempregados, no 1º trimestre 
de 2019, era maior entre as mulheres (28,8%), entre os adultos com mais 
de 40 anos (27,3%) e entre os trabalhadores com ensino médio comple-
to (27,4%). Esse estudo ainda destaca que, comparada à situação do 1º 
trimestre de 2015, os grupos que registraram maior aumento de deso-
cupados há mais de dois anos foram os homens, os trabalhadores mais 
jovens e os com ensino médio completo, cujas proporções com relação 
ao total de cada segmento saltaram de 11,3%, 15% e 18,5%, respectiva-
mente, para 20,3%, 23,6% e 27,4%, no período em questão. 
De maneira geral, no trimestre encerrado em julho de 2019, o desem-
prego atingiu mais as mulheres que os homens: 14,1% e 10,3%, respec-
tivamente; da mesma forma, atingiu mais os que se declaram pretos ou 
pardos (24,5%) do que brancos (9,5%). 
Ocupação
Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em julho de 2019, o número 
de empregados com carteira assinada no setor privado (excluídos os do-
mésticos) permaneceu constante, de modo que a expansão da ocupação 
se deveu ao crescimento dos ocupados sem carteira assinada (11,7 mi-
lhões de trabalhadores) e dos por conta própria (24,2 milhões). A expan-
são dos sem carteira e dos por conta própria foi recorde, sendo que, para 
estes últimos, foi a maior da série histórica: os sem carteira registraram 

15  Assistente Social. Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Fe-
deral do Espírito Santo (Ufes).
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aumento de 3,9% (441 mil) quando comparado ao trimestre anterior e de 
5,6% (619 mil) em relação a igual período de 2018; os por conta própria, 
1,4% (mais 343 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e 5,2% (mais 1,2 
milhão de pessoas) com relação ao mesmo período de 2018.
No trimestre encerrado em julho, o rendimento médio real do trabalho 
principal, recebido por mês, dos ocupados maiores de 14 anos, foi de R$ 
2.214 (R$ 1.923,00, para as mulheres e R$ 2.439,00 para os homens). O 
rendimento médio real do trabalho principal foi, para o mesmo período 
em 2014, de R$ 2.228,00, sendo R$ 1.862,00 para mulheres e R$ 2.494 
para homens (IBGE, 2019). 
Referências 
LAMEIRAS,  Maria Andréia Parente; CARVALHO, Sandro Sacchet  de; 
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5. O NOVO GOVERNO E O CONTINGENCIAMENTO 
DE 2019

A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, juntamente com a as-
censão de novos políticos de extrema-direita à Câmara de Deputados 
e ao Senado, está modificando profundamente o quadro institucio-
nal do Estado Brasileiro.

O novo governo assumiu sem que a nação tivesse conheci-
mento de seu projeto ou programa. Para isso, contribuiu o fato de 
Bolsonaro não ter participado de nenhum debate com os outros can-
didatos. Dele, além de suas declarações anteriores, enquanto depu-
tado federal, sabia-se generalidades, afirmações mais no campo dos 
costumes e manifestações de ódio contra à esquerda, em especial 
contra o Partido dos Trabalhadores. Na composição dos quadros de 
seus ministérios, bem como de autarquias, destacam-se três grupos 
principais: os militares, os economistas neoliberais e ultraliberais e 
um chamado grupo ideológico, conhecido como os olavetes. Esses 
são seguidores de Olavo de Carvalho, juntamente com o presidente 
e sua família. Além disso, em parte do primeiro, segundo e terceiro 
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escalão, um denominador comum é o antipetismo, o anticomunis-
mo e a religiosidade. Nos seis primeiros meses do ano, o presidente já 
havia demitido três ministros e cerca de 30 funcionários do segundo 
e terceiro escalões ministeriais (ABRÃO, 2019). A principal caracte-
rística dos demitidos era a falta de submissão integral aos desejos do 
presidente. 

Os primeiros meses do governo parecem sugerir uma incom-
petência e inabilidade política generalizada, entretanto, o governo 
está cumprindo parte do que prometeu e, em algumas coisas, está 
avançando para além das promessas eleitorais. Isso reforça a inter-
pretação de que seu estilo de governar faz parte de uma estratégia, 
diversionista, de um lado, e de controle das pautas de discussão, 
de outro. As medidas anunciadas, que não envolvem aprovação do 
Legislativo, denunciam seu projeto de governo. Essas aparecem no 
campo da economia, do meio ambiente, da segurança pública, da 
moral e dos costumes. 

Na economia, trata-se de uma tentativa de retorno ao capi-
talismo liberal e selvagem do século XIX, estreitamente alinhado 
aos interesses do imperialismo norte-americano e sob a cobertura 
de uma suposta nova política. Na questão ambiental, a exploração 
desbragada dos recursos naturais das áreas de proteção ambiental e 
das reservas indígenas e quilombolas está levando à destruição dos 
recursos existentes na região e ameaçando de destruição do próprio 
meio ambiente. Quanto à segurança, à moral e aos costumes, assiste-
-se à uma regressão ainda maior, sendo defendidos e tomados como 
fundamento de medidas, valores obscurantistas, um racismo extre-
mamente violento, manifestações repressivas à questão de gênero, 
apoio às milícias e ao salve-se quem puder da liberação da comercia-
lização de armas, do direito à posse e ao uso delas. 

Neste texto não é possível se detalhar o conjunto já foi mo-
dificado (e continua sendo), que engloba todos esses aspectos. Por 
isso, chamamos atenção para aqueles mais importantes. De janeiro a 
agosto, a Presidência da República editou 355 decretos, 26 medidas 
provisórias (MP) e 14 projetos de lei (PL), além das propostas de 
emenda constitucional (PEC) da reforma da previdência e da natu-
reza jurídica dos conselhos profissionais. Isso indica que o governo 
já contava com uma equipe de técnicos e assessores, capazes de uma 
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produção maciça de decretos e regulamentos, equipe que já estava no 
governo ou foi incorporada com a nova administração.  Enquanto 
as PEC, PL e MP devem ser aprovadas no Congresso Nacional, po-
dendo ser rejeitadas ou modificadas, os decretos são de adoção ime-
diata, sem que se tenha a necessidade de aprovação. São “Editados 
pelo Presidente da República, regulamentam as leis e dispõem sobre 
a organização da administração pública.”. (BRASIL, 2019a). Os mais 
importantes têm sido objeto de debate sobre sua legalidade ou in-
constitucionalidade, mas não houve efetivamente qualquer medida 
efetiva para que fossem suspensos. Como são decretos presidenciais, 
que estão em um nível inferior às leis, o que o governo está fazendo é 
atuar nos limites da lei com mudanças importantes na institucionali-
dade e das formas mais específicas e concretas, ou seja, vai comendo 
pelas bordas.

Assim, o governo Bolsonaro introduziu modificações impor-
tantes na esfera da Saúde, em junho de 2019, que implicam uma in-
flexão com relação ao procedimento anteriormente adotado, ao rees-
truturar o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) e ao 
extinguir a participação da sociedade, tais como a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB); o Conselho Federal de Medicina (CFM); o 
Conselho Federal de Psicologia (CFP); o Conselho Federal de Servi-
ço Social (CFESS); o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e o 
Conselho Federal de Educação (CFE), entre outros. O mesmo acon-
teceu com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e com 
o Conselho Superior do Cinema. A mudança com relação ao Conad 
é expressão da alteração da Política Nacional de Saúde Mental, Ál-
cool e Outras Drogas, que prevê o retorno à internação compulsória, 
entre outros aspectos.

No campo econômico e da seguridade social, são vários movi-
mentos que estão sendo realizados de forma articulada, integrando a 
política e a ideologia do governo atual. Os discursos e os argumentos 
para justificar a reforma da previdência, a reforma trabalhista e a po-
lítica macroeconômica de austeridade continuam os mesmos desde 
a crise do Plano Real, em 1998. Foram eles que sustentaram poli-
ticamente e ideologicamente as medidas aprovadas no governo de 
Michel Temer, a EC 95 e a Reforma Trabalhista. Agora, são repetidos 
no atual governo. 
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Uma novidade, se assim pudermos chamar, é a destruição do 
sistema de previdência social com vistas à transferência de poupan-
ças individuais para a esfera financeira, através da privatização e fi-
nanceirização da previdência. Mas, no momento, a PEC ainda está 
em tramitação no Senado Federal, mas já foi aprovada pela Câmara 
Federal, sem que a liberalização financeira ainda tenha sido inserida 
na reforma.

Além da PEC da previdência, uma segunda linha de ataque, 
com o mesmo discurso desde FHC, são as empresas estatais. Em 
21/08/19, Bolsonaro anunciou o programa para dar seu início, que 
começaria com as seguintes nove empresas estatais: Telecomuni-
cações Brasileiras S/A (Telebrás, responsável pela geração e trans-
missão da energia elétrica no país), Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (Correios), Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência So-
cial (Dataprev), Serviço Federal de Processamento de Dados (Ser-
pro), Empresa Gestora de Ativos (Emgea), Centro de Excelência em 
Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e Agência Brasileira 
Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF). A viabilidade 
e a condução do processo de privatização serão de responsabilidade 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES) que, de banco que financiou a expansão de empresas nacionais 
e estrangeiras, voltou a ser um mero administrador da venda do pa-
trimônio nacional. É preciso observar, no entanto, que para o pro-
grama ser levado adiante, é necessária sua aprovação pelo Congresso 
Nacional, o que ainda não ocorreu.

Entretanto, já está em ação a política tradicional de esvazia-
mento e estrangulamento das empresas, seja como uma justificativa 
para sua privatização, seja como forma de reduzir seu preço de mer-
cado na venda final. Logo no início do governo, os presidentes no-
meados para a Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 
(CEF) se manifestaram explicitamente que o sonho deles é privatizar 
as empresas que passaram a presidir (FGV, 2019). O Ministro Paulo 
Guedes tem afirmado continuamente que pretende vender tudo o 
que puder, o que já está amplamente disseminado pela imprensa e 
é de conhecimento geral. A Petrobrás, em particular, já vem sendo 
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privatizada há tempos, com a venda de subsidiárias nas áreas de dis-
tribuição, gás e derivados e de blocos de exploração de petróleo que 
havia adquirido. A CEF já está se desfazendo de ativos desde o início 
de 2019, como anunciou o seu presidente no seminário da Funda-
ção Getúlio Vergas (FGV). Tudo que não necessita de aprovação do 
Congresso Nacional já está sendo encaminhado para a privatização. 
Assim, encontramos outra característica bastante geral desse gover-
no, o comando das principais empresas estatais é contrário à própria 
existência delas. Da mesma forma encontramos ministros que são 
contra a própria finalidade da existência dos próprios ministérios, 
como os ministros da educação e o do meio ambiente.

Além da reforma da previdência, o ministério da economia 
está preparando um projeto de reforma tributária, cujo conteúdo 
ainda não é completamente conhecido. Mas, pelas declarações do 
ministro e alguns subordinados, é mais uma reforma para o capi-
tal, ou seja, ainda mais regressiva, em que alguns privilégios, como a 
isenção do imposto de renda de pessoa física para lucros distribuídos 
e dividendos, assim como a taxação às grandes fortunas e ao agro-
negócio não serão alterados. O retorno da antiga CPMF, foi o ponto 
recente da aparente discórdia no interior do governo e que gerou a 
demissão de Marcos Cintra, secretário da receita federal16. Esse novo 
imposto deve substituir o pagamento dos empresários da Contribui-
ção Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que financia a seguridade 
social e seria extinta. Esse novo benefício aos empresários propor-
cionaria a criação maciça de novos empregos, segundo promessa do 
ministro Guedes.

A terceira linha de ataque é a gestão do Orçamento Federal. 
Em 15 de fevereiro de 2019, o governo editou o Decreto Presidencial 
n.  9.711, em que mantinha a programação orçamentária prevista na 
Lei n. 13.707 (BRASIL, 2018), de 14 de agosto de 2018. Mas, em 29 de 
março, com o Decreto n. 9.741 (BRASIL, 2019b), iniciou os cortes, 
chamados de contingenciamentos, no montante total de quase R$ 
16 Ao que tudo indica, por trás da aparente diferença sobre a criação ou não de um novo 
imposto sobre as transações financeiras está o controle do antigo Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras (Coaf) e de setores de fiscalização da Receita Federal. Essa 
discórdia aparece na disputa para a alocação do Coaf que era desejado pelo ministro da 
justiça e acabou sendo transferido para o Banco Central, com o novo nome de Unidade 
de Inteligência Financeira. O Coaf e a fiscalização da Receita Federal estão por trás das 
investigações do caso de Flávio Bolsonaro e de ministros do STF, do governo, de deputados 
e senadores.
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35,0 bilhões, conforme o Anexo XIII do mesmo decreto. O ministé-
rio que sofreu mais cortes foi o da Educação, com R$ 5,83 bilhões, ou 
23,7% de seu orçamento ou 16,6% do total de cortes. O segundo foi o 
da Defesa, com R$ 4,13 bilhões, e o terceiro foi o das Minas e Energia, 
com R$ 3,75 bilhões. O ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, sob o qual está subordinado o CNPq, sofreu um 
corte de R$ 1,06 bilhão, ou seja 28,4% de seu orçamento.  Deve-se 
destacar, ainda, os cortes no Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), no montante de R$ 7,02 bilhões, ou cerca de 20,0%.

Em julho de 2019, após as pressões, mobilizações e manifesta-
ções maciças ocorridas por todo o Brasil, o governo editou o Decreto 
n. 9.943, que devolveu parte do que havia sido cortado no orçamen-
to. No total, a redução nos cortes atingiu apenas R$ 1,6 bilhão. Um 
montante irrisório face aos cortes originais. 

Neste texto não cabe um detalhamento sobre os interesses, 
pressões e limites que se referem às alterações na gestão orçamen-
tária. Entretanto, devemos ressaltar que esses cortes atingiram pro-
fundamente e negativamente todo o sistema de ensino e pesquisa das 
principais universidades do país, públicas e privadas. Em primeiro 
lugar, os cortes orçamentários para as despesas de custeio, como 
energia, comunicação, iluminação, limpeza e segurança estão afe-
tando profundamente as Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES). Todas as Universidades e Institutos Federais já suspenderam 
em primeiro lugar as despesas de limpeza e segurança, com a demis-
são de trabalhadores terceirizados. Em segundo, os cortes nas bolsas 
de iniciação científica, mestrados, doutorados, pós-doutorados, edi-
tais de financiamento para o fomento à pesquisa e para a divulgação 
através dos eventos estão estrangulando todo o desenvolvimento da 
pesquisa e da pós-graduação. Nesse sentido, as principais agências de 
financiamento à pesquisa e pós-graduação foram duramente atingi-
das através dos cortes de milhares de bolsas de estudos para os pes-
quisadores estudantes de pós-graduação strictu sensu e também de 
graduação. A recomposição parcial das bolsas cortadas desde julho 
e efetuada no mês de setembro de 2019, todas sem reajuste desde 
2013, não atende às necessidades de manutenção e desenvolvimento 
do ensino superior, da pesquisa e extensão no Brasil.

Além desses cortes, o ministério da educação elaborou um 
projeto para as Instituições Federais, o Future-se. Esse projeto flexi-
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biliza a busca de financiamento privado pelas IFES vendendo servi-
ços e até espaços de publicidade. Apresentado como um projeto em 
que cada instituição escolhe livremente se deseja ou não participar, 
essa liberdade é falsa por duas razões. A primeira é a interferência 
direta na nomeação dos novos reitores em que na maior parte dos 
casos as escolhas da comunidade não são respeitadas. A segunda diz 
respeito ao contingenciamento ou corte das verbas para a manuten-
ção e o custeio das IFES17. Esses cortes levarão as instituições a serem 
obrigadas a tentar obter recursos financeiros extra-orçamentários 
através do Future-se.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O novo governo, até o momento, está levando a sério a afir-

mação do presidente no jantar em Washington que “Nós temos é que 
desconstruir muita coisa”. (VALOR, 2019). Como vimos, a política 
econômica está sendo gerida com base na LRF, na EC-95 e na ideo-
logia ultraliberal do excesso de Estado, que tributa demais e gasta 
muito mal. Com essa gestão, o atual ministério está acabando com 
toda a participação do governo no investimento público, um dos de-
terminantes do crescimento da economia. Com a continuação das 
privatizações a qualquer custo, como forma de se obter recursos para 
a redução da dívida pública, que se constitui em mais uma falácia, 
está destruindo o que ainda resta de patrimônio estatal. Quanto à 
redução da dívida pública, ela é uma promessa continuamente repe-
tida pelos governos liberais e economistas neoliberais e ultraliberais e 
jamais será cumprida, pois seu crescimento é uma necessidade deter-
minada pelo capital. A dívida pública é o fundamento das operações 
compromissadas de overnight, nas quais todo o capital monetário 
excedente é remunerado durante a noite.

O suposto fim dos créditos subsidiados para o capital foi men-
cionado inicialmente, mas até o momento não foram efetivamente 
17 O Anexo XIII da Lei n. 9.741, indica, em seu rodapé, que “inclui despesas de que trata o 
Art. 59, §12, inciso I da LDO-2019”. A LDO-2019, ou Lei n. 13.707, no §12 do Art. 59, diz: 
“No caso de receitas próprias, de convênios e de doações obtidas pelas instituições fede-
rais de ensino, deverão ser observadas as seguintes disposições: I –  as despesas custeadas 
com as referidas receitas não serão consideradas para fins de apuração do montante a que 
se refere o § 1º deste artigo, nem de limitação de empenho e movimentação financeira;”, 
mas, estranhamente, foram incluídas nos cortes da Lei n. 9.741. Ou seja, as IFES podem 
ter recursos extra-orçamentários, mas sofreram cortes orçamentários e não podem utilizar 
esses recursos.
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tocados. O estoque total de empréstimos subsidiados pelo governo, 
para financiamento de empresas, crédito rural e crédito imobiliário, 
continua a representar em média mais de 45% do total de crédito 
criado pelo sistema bancário, no primeiro semestre de 2019. A taxa 
média de juros subsidiada, entre janeiro e julho de 2019, foi de 8,37% 
ao ano, enquanto o crédito livre, sem subsídio, foi de 38,42%.

A gestão do orçamento fiscal está encaminhando o governo 
para uma situação quase que desastrosa de total impossibilidade de 
gestão. Isso, já vimos, está refletido no funcionamento do SUS, na 
impossibilidade de manutenção das Universidades e, ao que se noti-
ciou, até nas forças armadas. E isso associado ao discurso do direito 
à própria defesa, a liberação das armas e à impunidade dos policiais 
e das milícias, está aumentando a violência diária e frustrações sen-
tidas pela população.

Com tudo isso, o governo não deixou de tentar uma medida 
populista, jogando com a poupança forçada dos próprios trabalha-
dores, com a liberação parcial dos depósitos no FGTS. Uma medida 
que parece ser desesperada para tentar recuperar um mínimo de de-
manda efetiva para que o desempenho econômico neste ano não seja 
ainda mais desastroso do que se estima.
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A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO BRASIL:  
UM “MUSEU DE GRANDES NOVIDADES”1
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INTRODUÇÃO 

Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade para que a 
sua “generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, 
da permanência da injustiça. (Paulo Freire)

No ano em que Paulo Freire, brasileiro, educador e filósofo, 
reconhecido mundialmente pelo seu trabalho, comemora seu cente-
nário, vivencia-se um contexto de  mudanças profundas no âmbito 
político-econômico no Brasil. Essas, que travestidas de uma aparen-
te, porém falsa, generosidade, em realidade têm mostrado que seus 
impactos nas políticas públicas, entre elas, a política de educação, 
têm o objetivo de manter intacta a estrutura que sustenta as injusti-
ças e as desigualdades na sociedade brasileira. 

Trata-se de um contexto agravado após o golpe jurídico-par-
lamentar, que depôs Dilma Rousseff da presidência, considerando 
a direção das proposições assumidas pelo interino Michel Temer 
(2016-2018) como a instituição da Emenda Constitucional n. 95 que, 
na prática, congelou investimentos em Educação para os próximos 
20 anos, efetivando um ajuste fiscal de austeridade em políticas fun-
damentais, consideradas na Constituição Federal de 1988 como di-
reito de todos e dever do Estado. 

Nessa esteira, em 2019, ocorreu a eleição do atual presidente 
da República, Jair Bolsonaro, que vem refletindo em inúmeros im-
pactos e retrocessos a nível de direitos, aprofundando ainda mais as 
desigualdades sociais no país, as quais têm se exacerbado no contexto 

1 “um museu de grandes novidades” é uma frase da canção “O tempo não para”, de Cazu-
za e Arnaldo Brandão. 
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pandêmico da covid-19. Isso porque as respostas do referido gover-
no ao contexto demonstram seu alinhamento com os interesses do 
grande capital nacional e internacional, sem nenhuma preocupação 
com a classe trabalhadora.

Nesse sentido, observa-se que, no contexto atual marcado 
pelo avanço ultraconservador de setores da burguesia nacional e in-
ternacional, os ataques à classe trabalhadora e às políticas sociais são 
uma tônica constante. No tocante aos rebatimentos à política de edu-
cação, evidenciam-se as fragilidades e as desigualdades que lhe são 
constitutivas porque inscritas na formação sociohistórica brasileira  
Sendo assim, para dar visibilidade a esses e outros processos, neste 
capítulo propõe-se analisar, à luz do método materialista histórico-
-dialético, a política de educação a partir das transformações históri-
cas, econômicas e políticas desde o processo de invasão colonial no 
Brasil até o ano de 2020.

  Para esta análise realizou-se, primeiramente, um breve resga-
te histórico dessa política no país, buscando identificar as principais 
marcas históricas, que atravessam e constituem sua essência, as quais 
apresentam-se com diferentes roupagens em diferentes contextos 
históricos. Na sequência, apresenta-se a relação entre neoliberalismo 
e austeridade, as quais têm direcionado as reformas, transformações 
políticas e econômicas que ocorreram no Brasil. Por fim, apresen-
tam-se as considerações finais.

A EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM RETROSPECTIVA: 
SUAS MARCAS CONSTITUTIVAS EM DIFERENTES 
ROUPAGENS

Neste item se pretende trazer elementos da processualidade 
histórica da formação socioeconômica brasileira, enquanto suporte 
analítico, sem pormenorizações, a fim de situar a política de educa-
ção. Nesse sentido, considera-se que o germe2 da educação no Brasil 
é anterior ao processo de invasão colonial. É a partir desses processos 
que o país sofre investidas destrutivas, não sem resistências e lutas 
sociais, de diferentes tipos de violência cometidas contra os povos 
originários, como: o genocídio, pela destruição de grupos étnicos 
através do assassinato ou do trabalho escravo ou compulsório; o 

2 Neste capítulo não será abordada a educação dos povos pré-colombianos no período 
anterior à invasão. Busca-se enfatizar a sua destruição desde o processo de colonização.  
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memoricídio, com a destruição de memórias culturais e do conheci-
mento construído por esses povos; e o etnocídio, com a imposição de 
uma outra cultura e outros conhecimentos em detrimento daqueles 
pré-existentes (BÁEZ, 2010). Destaca-se que essas violências tam-
bém foram cometidas contra os povos negros sequestrados da África 
que, conforme Moura (1995), foram estigmatizados por argumentos 
bíblicos ou “científicos” que justificavam sua inferiorização para a 
escravização. 

Assim, no período colonial, que abrange mais de trezentos 
anos, estrutura-se e dinamiza-se o modo de produção escravista no 
Brasil (MOURA, 2020), que atendia aos interesses econômicos de ex-
pansão do mercado mundial fornecendo matérias-primas e alimen-
tos para a metrópole. Logo, era necessária uma educação catequiza-
dora e domesticadora, e, portanto, elitista, destinada à população em 
geral, para a qual a religião teve um papel protagonista, atendendo 
diretamente aos interesses das classes dominantes. Ao mesmo pas-
so, às elites era destinada uma educação aos moldes europeus para a 
formação de sacerdotes e de descendentes dos colonizadores, cujos 
grandes formadores eram os colégios jesuíticos. Os jesuítas, contudo, 
não foram os únicos religiosos que mantiveram casas de ensino, visto 
que outras ordens religiosas também realizaram este tipo de ativida-
de para além de seus objetivos religiosos (FÁVERO, 2000). 

Identifica-se, diante do exposto, a vinculação de um projeto 
de educação voltado aos interesses das classes dominantes, a partir 
de uma perspectiva negadora da cultura e do conhecimento local, 
bem como da importação de conhecimentos e cultura da Europa, 
classificados como “oficiais” em detrimento daqueles produzidos pe-
las diferentes etnias que aqui habitavam. Além disso, o protagonis-
mo da Igreja no ensino e a contradição da educação, marcada pela 
diferenciação entre àquela de caráter doutrinador, voltada aos povos 
originários, e àquela voltada às classes dominantes.

Essas características irão perpassar também o período impe-
rial, no qual surgem as primeiras3 escolas de ensino superior do país 
e instituições de pesquisa, através de um processo embrionário de 
modernização nacional. Entretanto, esse nível de ensino era elitiza-
do, pois o governo “garantia o acesso somente à escola das primeiras 
3 Em 1808, é criada a primeira escola de ensino superior na Bahia, seguida da criação da 
Faculdade de Direito, em 1827, em São Paulo.
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letras, sem uma possibilidade de dar continuidade aos estudos [...]” 
(SILVA; SOUZA, 2011, p. 72). É desse período que data a primeira 
lei da educação4 no Brasil, através da qual se objetivou organizar o 
ensino primário no país, contudo, sem se efetivar conforme deter-
minava.

Com a queda do Império, a Igreja Católica perde seus privi-
légios a partir da Constituição republicana de 1891, sob os quais se 
destaca a laicização do Estado e, consequentemente, do ensino pú-
blico. Esses privilégios só serão recuperados ao final da República 
Velha num contexto de crise política, econômica e social em que o 
Estado, por meio do Governo Provisório, “tomará a atitude de pro-
curar atrair a solidariedade e o apoio da ‘valiosa força disciplinadora 
da Igreja’” e estarão “unidos pela preocupação comum de resguardar 
e consolidar a ordem e a disciplina social, mobilizando-se para [...] 
estabelecer mecanismos de influência e controle a partir das posições 
da Sociedade Civil” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2010, p. 156).

Ainda na República Velha, identificam-se os primeiros regis-
tros da modalidade de ensino à distância (EaD) no Brasil: em 1904, 
na seção de classificados do Jornal do Brasil, com um anúncio que 
oferece profissionalização por correspondência para datilógrafo; 
e, em 1923, o primeiro curso EaD via rádio, oferecendo cursos de 
Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, 
Radiotelegrafia e Telefonia (ALVES, 2011). Considerando o perío-
do histórico em questão, as condições em que vivia a população, 
e a característica de acesso elitizado à educação, conclui-se que os 
cursos à distância, inicialmente, possuíam um público também eli-
tizado5, com acesso a rádio, telefone, datilógrafo, e alfabetizados, 
características distantes da maioria da população. Data ainda, desse 
período, a criação, em 1920, da primeira universidade federal do Bra-
sil, no Rio de Janeiro, então capital da República, demonstrando que 
o Ensino Superior no Brasil nasce tardiamente, em comparação com 
outros países do continente latino-americano, que desde o período 
colonial já haviam criado universidades (HOLANDA, 2014).  

Já no Governo Vargas, a Constituição de 1934 será um indica-
dor do estreitamento dos laços entre a Igreja e o Estado, já menciona-
4 Trata-se da Lei de 15 de outubro de 1827.
5 Conforme Romero (2014), nesse período, o rádio ainda estava em sua fase experimental 
no país, possuindo, além das restrições, um alto custo, que dificultava seu acesso pelos 
setores populares no Brasil.
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dos anteriormente, garantindo o acesso da Igreja à educação pública, 
dentre outros, reavendo seus privilégios e garantindo outros. Após a 
abertura do espaço político, o sindicalismo autônomo se fortalece e 
surge a Aliança Nacional Libertadora (ANL), representando as for-
ças populares, e, no polo oposto, a Igreja se alia à Ação Integralista 
Brasileira (AIB), conhecida como fascismo nacional (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2010). Dada essa aproximação entre Igreja e AIB, e da 
primeira com o Estado, a Constituição de 1934 incumbia ao Estado o 
asseguramento de uma educação eugênica, no seu artigo 138.

Quanto ao Ensino à Distância, em 1934, registra-se a insta-
lação da Rádio Escola Municipal do Rio, por meio da qual “os es-
tudantes tinham acesso prévio a folhetos e esquemas de aulas [...]”. 
(ALVES, 2011, p. 88). Contudo, é a partir do Estado Novo (1937-
1945) que se percebe um novo traço dessa modalidade de ensino no 
país: sua associação com a profissionalização da classe trabalhadora. 
Trata-se de um contexto de transição da matriz produtiva agrário-ex-
portadora para o urbano-industrial, com forte apoio do Estado, con-
solidando a influência política da burguesia industrial. 

Esse processo se deu a partir do movimento político-militar 
dessa década, abrindo os caminhos ao desenvolvimento do capita-
lismo a partir de uma base urbano-industrial, mediante a existência 
de contradições e tensões entre as classes dominantes (GORENDER, 
1998; FONTES, 2010). Diante dos interesses econômicos vigentes, 
na Constituição de 1937 destina-se o ensino público e privado às 
classes dominantes e unicamente a escola profissionalizante às clas-
ses populares, dando visibilidade à manutenção de uma formação 
elitizada para poucos, expressando, portanto, seu caráter contraditó-
rio de acesso ao ensino (FÁVERO, 2000). 

Nesse sentido, expandem-se6 as instituições de ensino profis-
sionalizante, sejam presenciais ou a distância. Essa nova característi-
ca no ensino, associado com a profissionalização, atende, predomi-
nantemente, aos interesses da burguesia industrial, tendo em vista a 
necessidade de qualificar a mão de obra em um contexto de avanço 
da industrialização, no qual surgem instituições católicas de forma-
ção superior e, posteriormente, as universidades, que irão se expan-
dir nesse período, acolhendo, principalmente, as elites dominantes.  

6 Tem-se, em 1939, em São Paulo, o primeiro Instituto brasileiro a oferecer cursos profis-
sionalizantes a distância por correspondência (Instituto Rádio Técnico Monitor) seguido, 
em 1941, pelo segundo instituto brasileiro a oferecer também cursos profissionalizantes 
sistematicamente (Instituto Universal Brasileiro) (ALVES, 2011). 
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Diante da necessidade de profissionalização da mão de obra, 
em 1942 surge o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Se-
nai), seguido das demais instituições que integram o chamado “Sis-
tema S”, que se ampliam a partir de 1946, demonstrando o “papel 
da atividade burguesa no adestramento da força de trabalho” (FON-
TES, 2010, p. 222). Dentre essas instituições empresariais, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Social do 
Comércio (Sesc), e emissoras associadas, irão patrocinar a nova Uni-
versidade do Ar7, em 1947, com o objetivo de “[...] oferecer cursos 
comerciais radiofônicos [...]. A experiência durou até 1961, entretan-
to a experiência do Senac com a Educação a Distância continua até 
hoje” (ALVES, 2011, p. 88).

Acrescenta-se que esse período também é marcado pelo auto-
ritarismo, repressão e políticas assistencialistas, buscando incorporar 
nos trabalhadores um perfil cooperador, que atendesse às demandas 
provenientes da intensificação do modo de produção capitalista, re-
forçado por uma educação doutrinadora e domesticadora. 

A partir dos anos 1950, o Governo de Juscelino Kubitscheck 
(1956-1961) é marcado pelo ambicioso projeto nacional-desenvolvi-
mentista, que buscava o conhecido progresso de cinquenta anos em 
cinco. A educação no Plano de Metas desse governo “visava quase 
tão somente preparar recursos humanos para empresas estrangeiras 
que aqui se estabeleceram” (PEREIRA, 2012, p. 733). Nesse período, 
são criadas as escolas radiofônicas pela Diocese de Natal-RN, dando 
origem ao chamado Movimento de Educação de Base (MEB), marco 
na Educação a Distância não formal. O MEB envolveu a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil e o Governo Federal se utilizou 
de um sistema rádio educativo para o acesso à educação de jovens 
e adultos, explicitando, mais uma vez, a vinculação da Igreja com 
o Estado por meio da educação.  Nos marcos do projeto nacional-
-desenvolvimentista, em 1962 instalou-se, em São Paulo, a escola, de 
origem americana, Ocidental School, voltada ao campo da eletrônica 
na modalidade a distância. (ALVES, 2011). 

Em 1964, ocorreu o golpe civil-militar como resposta do ca-
pital nacional e internacional, sobretudo dos EUA, ao avanço das 
mobilizações populares do campo e da cidade durante o governo de 

7A primeira experiência da Universidade do Ar surge em 1941 e dura até 1944 (ALVES, 
2011). Essa primeira experiência estava voltada para suprir a formação de professores vincu-
lados ou não ao ensino secundário, em plena expansão no Estado Novo (ROMERO, 2014).
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João Goulart. Assim, inicia-se um período que durou vinte e um anos, 
marcado pelo autoritarismo, torturas e violações dos direitos daqueles 
que resistiam à ditadura. Como herança desse período, além do ata-
que à democracia, aumentaram as desigualdades sociais. Importante 
mencionar esse contexto histórico do país para evitar sua banalização 
e seu esquecimento em tempos de pensamento único e negação/revi-
sionismo da história.

Além disso, ocorreram profundos retrocessos, dos quais desta-
cam-se as reformas no ensino que ficaram caracterizadas por “mano-
bras pelo alto”, ou seja, primeiro pelo ensino superior, em 1968, e, logo 
em seguida, nos ensinos primário e secundário, em 1971 (GERMANO, 
2005). O autor denomina essas reformas de “revolução passiva”, tendo 
em vista a exclusão da participação popular nos processos decisórios 
do período. Além disso, o ensino, em sua totalidade, possuía uma di-
mensão político-ideológica direcionada para as diretrizes do próprio 
regime ditatorial, pois visava “à eliminação do exercício da crítica so-
cial e política, para obter a adesão de segmentos sociais cada vez mais 
amplos para o seu projeto de dominação” (GERMANO, 2005, p. 105). 

No ensino médio, as disciplinas crítico-reflexivas da grade cur-
ricular foram reduzidas pelos governos militares, como por exemplo 
a Filosofia. Em seguida, foram incluídas novas disciplinas denomina-
das “Educação Moral e Cívica”.  A ideia de modernização traz consigo 
o objetivo de aprimorar e intensificar a qualificação profissional, ao 
mesmo tempo em que exclui ou diminui, de forma intensa, possíveis 
áreas que possibilitem o senso crítico e criativo da comunidade estu-
dantil. Além disso, inúmeras ações autoritárias e restritivas foram ado-
tadas pelos militares, tais como: demissão de professores, o expurgo 
de bibliotecas, repressão à livre expressão, perseguição a lideranças 
consideradas suspeitas, a criação do Serviço Nacional de Informação 
(SNI)8. A repressão fez com que estudantes, militantes, professores, 
cientistas e artistas abandonassem o país, enquanto consultores norte-
-americanos9 chegavam para desenvolver a “modernização” (DREI-
FUSS, 1981). 
8 Criado pela Lei n. 4.341, em 13 de junho de 1964, com o objetivo de supervisionar e 
coordenar as atividades de informações e contra-informações no Brasil e exterior. 
9 Os presidentes militares desenvolveram acordos através do Ministério da Educação 
(MEC) e United States International for Development (USAID). Tais acordos deram novos 
rumos à educação. Com isso, foi desenvolvida a educação tecnicista, tendo como pon-
to central a neutralidade científica, inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 
produtividade. O sistema de gestão no Brasil inicia, portanto, nesse período, a ter caracte-
rísticas e a desenvolver uma mentalidade empresarial tecnocrata (DREIFUSS, 1981). 
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Dessa forma, a educação política do período ditatorial brasi-
leiro influenciou a implementação de uma cultura de silenciamento. 
Em contrapartida, com forte caráter desenvolvimentista, o papel do 
Estado consistia em induzir o crescimento econômico do país, e, pa-
ralelamente, tinha-se o avanço da penetração do capital internacio-
nal na economia nacional. Também, trata-se de um período marca-
do pela ampliação de iniciativas concernentes à modalidade EaD no 
país (NETTO, 2007). 

No início dos anos 1980, aumenta a pressão social contra a 
ditadura militar, visando retomar a “normalidade” democrática no 
contexto brasileiro. Tensionado pela abertura democrática do país, 
a movimentação popular contribuiu para que ocorresse o engaja-
mento da campanha “Diretas Já”, exigindo o direito de escolha sobre 
quem ocuparia o cargo à presidência da República, que só se efetivou 
em 1985, com a eleição de Tancredo Neves. A partir daí, um amplo 
e diversificado debate com a participação dos mais variados setores 
da sociedade culminou na Constituição Federal de 1988, importante 
símbolo da democracia e dos direitos sociais, ampliando as garantias 
jurídico-formais para uma parcela da população que historicamente 
estava excluída. Porém, a partir de sua promulgação, viria a enfrentar 
rebatimentos de ordem política e econômica negadores de seus pres-
supostos, conforme será explicitado no item a seguir.

NEOLIBERALISMO E AUSTERIDADE: A EDUCAÇÃO 
NA MIRA DO MERCADO

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, ocorreram 
importantes avanços em diversas áreas, sendo uma delas a política 
de educação, podendo-se citar: a obrigatoriedade e a gratuidade do 
ensino fundamental; a gratuidade do ensino público em estabeleci-
mentos oficiais; o atendimento em creches e pré-escolas às crianças 
de zero a seis anos; e, os planos de carreira para o magistério público. 
Contudo, ao mesmo tempo em que se consolidam juridicamente es-
sas garantias, por outro lado são atacadas pelo receituário neoliberal. 
Esse receituário consiste na liberdade do mercado como elemento 
central para a retomada do crescimento econômico, e no forneci-
mento, pelo Estado, de condições jurídicas e políticas por meio de 
um conjunto de reformas ou de contrarreformas.
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Destaca-se que a ênfase na educação profissionalizante pelo 
ensino à distância foi aprofundada no neoliberalismo, englobando 
essa modalidade de ensino a todos os níveis escolares.  Além de ter 
como objetivo resolver o problema real das economias modernas, 
que é a formação de mão de obra, a profissionalização se tornou o 
principal objetivo de boa parte das ações e medidas pedagógicas, 
adaptando a política educacional ao mercado de trabalho, criando 
um dos caminhos para a perda da autonomia da escola e da univer-
sidade (LAVAL, 2019). 

Nos anos 1990, especificamente em 1995, início dos governos 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), se efetivou uma refor-
ma educacional balizada pela implantação de políticas com recorte 
neoliberal, que envolveu uma série de intelectuais e contou com a 
participação de organismos nacionais e internacionais.  Tal reforma 
foi vista como a própria política de governo e sustentou uma ampla 
reestruturação da educação em seus diferentes níveis (SHIROMA; 
MORAES; EVANGELISTA, 2011). Um dos documentos base para 
a reforma foi o intitulado “Questões críticas à Educação Brasileira”, 
produzido pelo então Programa Brasileiro da Qualidade e Produtivi-
dade (PBQP) e o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da 
Indústria (PACTI). Entre seus objetivos está a busca por alternativas 
para “a adequação dos objetivos educacionais às novas exigências do 
mercado internacional e interno, em especial, na consolidação do 
que concerne à formação do cidadão-produtivo” (SALM; FOGAÇA, 
1995, p. 3). 

A produção do conhecimento associada à ideia de universi-
dade passou a ser substituída pela administração de dados e infor-
mações em um processo de assessoramento ao mercado (CHAUI, 
2003). As instituições de ensino superior passaram a ser tensionadas 
a assumir um caráter empresarial, regidas por contratos de gestão, 
avaliadas por índices de produtividade, tecnocráticas e superficiais, 
estruturadas por estratégias e programas de eficácia organizacional, 
o que caracteriza a chamada “universidade operacional”.

Considerando o avanço da educação a distância nos marcos 
do neoliberalismo, cuja senda foi aberta pelo Governo Collor de 
Mello (1990-1992), inicia-se o processo de ataque aos avanços so-
ciais conquistados com a Constituição Federal de 1988 (PEREIRA, 
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2012). O sancionamento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996, 
trouxe, consigo, dentre outros, a incumbência do Poder Público no 
incentivo ao desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 
a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educa-
ção continuada. Além disso, inaugurou um conjunto significativo de 
mudanças na concepção e na operacionalização do ensino superior. 
Nesse sentido, no segundo mandato de FHC, em 1999, é formada 
a UniRede (Rede de Educação Superior a Distância), constituindo-
-se em um consórcio que reuniu instituições públicas do Brasil com 
vistas a promover o acesso a cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão a distância (ALVES, 2011). 

Nos governos Lula e Dilma (2003-2016), apesar de um maior 
investimento social, deu-se continuidade às políticas de cunho neo-
liberal, principalmente no que tange à política econômica de valori-
zação financeira internacional, adotando medidas econômicas como 
a elevação de juros e mudanças no câmbio, que facilitaram a remessa 
de recursos ao exterior (CHAVES; AMARAL, 2016). Isso ocorreu 
devido à heterogeneidade em sua composição política, com repre-
sentantes da burguesia e dos trabalhadores, ocupando cargos chave 
e “disputando” a direção política do governo. Um de seus principais 
traços políticos foi combater a miséria sem confronto com o bloco 
de poder hegemônico do capital (ALVES, 2013). Isso expõe a inca-
pacidade dessa coalizão de forças de promover transformações es-
truturais, que efetuassem reformas capazes de resgatar a dívida social 
secular em relação às classes subalternas. Essa incapacidade se deve à 
tentativa de mediar interesses inconciliáveis, sendo que os interesses 
da classe dominante predominam, tendo em vista a correspondência 
com as relações sociais que estruturam a sociedade. 

Em 2005, o MEC publica o documento intitulado “Fórum 
das Estatais pela Educação: Universidade Aberta do Brasil”, visando 
constituir as bases para a organização de consórcios públicos para a 
oferta da Educação a Distância no Brasil (ALVES, 2011; ARRUDA; 
ARRUDA, 2015). Com sua regulamentação em 2006, entra em vigor 
o Decreto n. 5.773, que dispõe sobre o exercício das funções de re-
gulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior 
e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 
ensino, incluindo os da modalidade EaD. 
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Foi ainda durante a era Lula, que, em São Paulo, no ano de 
2008, se aprovou uma Lei permitindo o ensino médio a distância, 
permitindo que até 20% da carga horária poderia ser não presen-
cial. No ano seguinte, entra em vigor a Portaria n. 10, de 02 julho de 
2009, que fixa critérios para a dispensa de avaliação in loco e como 
outras providências para a Educação a Distância no Ensino Superior 
no Brasil (ALVES, 2011). 

Contudo, demarca-se que, de 2003 a 2014, foram criadas 18 
Universidades Públicas Federais. Em 2007, deu-se início ao desen-
volvimento do Reuni10, que ampliou e forneceu recursos para a inte-
riorização da Universidade Pública, permitindo que filhos de traba-
lhadores não tivessem que se deslocar de seus locais de origem para 
grandes centros para estudar. Já o Prouni11, iniciado em 2004, distri-
buiu 1,2 milhão de bolsas, e o Fies12 atendeu a 1,3 milhão de pessoas 
com financiamento. 

Sabe-se que tais programas e políticas de financiamento são 
controversas e alvo de muitas críticas, entre elas se destaca a trans-
ferência de recursos públicos ao setor privado, que ampliaram a pri-
vatização do Ensino Superior e dos serviços públicos por meio das 
Parcerias Público-Privadas (PPP). Nos marcos destas contradições 
cita-se o Decreto n. 5.622, que significou a regulamentação do ensino 
a distância no país, incluída nove anos antes na LDB, repercutindo 
na ampliação da oferta desta modalidade no país.

Deve-se destacar, ainda, que as cotas de acesso ao ensino su-
perior para negros e indígenas aumentaram consideravelmente du-
rante os governos petistas. Como resultado das políticas públicas 
desses, entre elas a política de cotas, no ano de 2018, pela primeira 
vez na história educacional do Brasil, a população negra foi maioria, 
nesse nível de ensino, em relação à população branca (MENDON-
ÇA, 2019).

Considera-se, assim, que os governos petistas, apesar de esti-
mular a ampliação e formalização de empregos, seguem as diretrizes 
do receituário neoliberal em um palco permeado por inúmeras con-
tradições, que desfavorecem a população mais vulnerável da socie-
dade. Observa-se que, primeiramente, realiza a contrarreforma da 
10 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.
11 O Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa que oferece bolsas de 
estudos, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. 
12 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
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previdência e da educação, juntamente com o aumento da taxa de 
juros, ao mesmo tempo expande a assistência social, o crédito con-
sumidor, os empréstimos populares e o aumento do salário mínimo 
(SANTOS, 2012).

Como consequência desse processo, permeado de profundas 
marcas históricas, a educação assume cada vez mais a forma-merca-
doria, cujo aprofundamento será promovido por meio de mudanças 
políticas e jurídicas. Dentre elas, destaca-se as políticas de austeri-
dade, como a aprovação da Emenda Constitucional (EC) n. 95, em 
2016, e na legislação da política de educação, ocorridas com o golpe 
jurídico-parlamentar desse mesmo ano, com a presidência de Michel 
Temer após a destituição de Dilma Rousseff. Assim, consolidam-se 
as bases para a contínua consolidação da educação como mercado-
ria, apresentada nos discursos das elites como necessária para a reto-
mada do crescimento econômico. Essas mudanças serão abordadas 
no subitem a seguir.  

DO GOLPE AO GOVERNO BOLSONARO: MARCAS 
DO PASSADO NO PRESENTE

  Com o golpe jurídico-parlamentar de 2016, o debate em 
torno da educação assumiu contornos que aprofundaram os ataques 
ao seu caráter público, intensificando seu processo de mercantili-
zação. O que se verifica são argumentos baseados em um discurso 
econômico de austeridade. Para isso, justifica-se a centralidade em 
implementar um conjunto de reformas, para que se possa controlar o 
gasto público, e assim, passar uma maior segurança aos investidores 
estrangeiros na economia brasileira. 

Essas mudanças se dão a partir da austeridade, que, ao impor 
os interesses do capital, constitui-se como uma política que visa dar 
centralidade ao mercado à custa dos direitos sociais da população. 
Austeridade e neoliberalismo, portanto, andam de mãos dadas, ao 
reduzir as obrigações sociais por parte do Estado, reduzem a quanti-
dade e a qualidade dos serviços públicos. Com essa “ausência do Es-
tado”, o mercado assume o papel de fornecer esses mesmos serviços,  
porém, em uma lógica mercantil capitalista. 

Entretanto, os interesses velados em torno desse discurso que 
defende o “sacrifício” de toda a sociedade, supostamente necessário 
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para o seu “bem-estar’”, sendo recompensado com o crescimento 
econômico, tem se mostrado insuficiente ao se analisar os resultados 
concretos dessas políticas. Nesse sentido, inclusive, “mesmo institui-
ções conservadoras como o FMI reconhecem o estrago que os cortes 
de gastos podem fazer em uma economia frágil” (ROSSI; DWECK, 
2018, p. 83). 

Mesmo assim, enredado por um discurso negador da reali-
dade, ocorreram mudanças significativas nos aspectos jurídico-polí-
ticos que materializam essas iniciativas. Como exemplo dessas mu-
danças, tem-se a aprovação da EC n. 95 de 2016, que limitou o teto 
do gasto público por 20 anos13, que representa o recrudescimento nos 
investimentos sociais e as garantias da remuneração do capital. Em 
síntese, ela visa desonerar o Estado no cumprimento de seu dever de 
garantir direitos, onde se inclui o direito à educação14. Ao pautar e 
propor a EC/95, o governo Temer a considerou como central para o 
governo “equilibrar as contas”. O Tribunal de Contas da União, que 
antes dava importância à vinculação de receitas para a qualidade de 
ensino, manifestou a necessidade de contenção de gastos e acatou a 
medida, sem mencionar o prejuízo que tal contenção traria não só à 
educação, como também para as demais políticas públicas. 

A EC/95 estabelece para cada exercício limites individualiza-
dos para as despesas primárias, criando uma exceção para o ano de 
2017 quando, para o exercício ficou assentado como parâmetro, se-
gundo o Art.107 § 1º, inciso I do ADCT (Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias) que “à despesa primária paga no exercício de 
2016, incluídos os restos a pagar e demais operações que afetam o re-
sultado primário, será corrigida em 7,2%” (BRASIL, 2016). Em 2018, 
o governo dispôs apenas do valor gasto do ano anterior, corrigido 
pela inflação, onde o limite dos investimentos na área serão sempre 
os mesmos valores do ano anterior, trazendo graves impactos nos 
investimentos da educação de forma geral.

13 Conforme destacam Marques e Nakatani (2019), em nenhum país do mundo houve 
medida tão drástica, por período tão longo, como a adotada pelo Brasil.
14 O financiamento da educação pública, de acordo com a CF de 1988, atua em regime de 
colaboração entre União, Estados e Municípios. A União deve aplicar ao ano pelo menos 
18% da arrecadação líquida de impostos nos ensinos básico e superior; os Estados, que têm 
por competência o ensino fundamental e médio, devem aplicar 25% da arrecadação líquida 
de impostos, incluindo as transferências da União. Os Municípios, na administração do 
ensino infantil e fundamental, devem aplicar pelo menos 25% da arrecadação líquida de 
impostos, inclusive as transferências da União e dos Estados. (BRASIL, 1988)
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Para corroborar com as políticas de austeridade em torno da 
educação, em 2017 o governo de Michel Temer, no momento em que 
preparava o texto da Reforma da Previdência, lançou, juntamente 
com representantes do Banco Mundial (BM), um estudo que justifi-
casse a emergência da medida. O documento intitulado: “Um Ajuste 
Justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil”, 
dedica um de seus capítulos à educação brasileira, principalmente 
sobre o seu financiamento. De forma sintética, pode-se dizer que o 
conteúdo desse documento visa  diagnosticar onde o Brasil estava 
gastando mal, onde não estava sendo eficiente e racional, e, a partir 
disso, indicar as reformas para ajustar os gastos na área social e equi-
librar as contas públicas do Estado. O relatório, embora tenha sido 
difundido amplamente, inclusive na mídia, como um documento 
técnico e científico, é permeado por dados inconsistentes da reali-
dade. A preocupação do BM é com os gastos sociais, onde o debate 
referente ao sistema tributário brasileiro e a dívida pública não são 
encarados com profundidade, concentram-se no Estado e na sua 
“ineficiência”, sendo assim, o ajuste fiscal assume o “samba de uma 
nota só” (DRUCK, FILGUEIRAS, MOREIRA, 2017).

Concretamente, se aprofunda a política de austeridade fiscal e 
econômica a partir da EC/95, que já demonstra seus impactos no fi-
nanciamento da educação. Assim, desde a sua aprovação, é constante 
a queda do investimento na área da educação, conforme Tabela 1.

Tabela 1 –  Investimento total (bilhões) em educação em relação ao PIB (%)

Ano Despesas executadas na área da educação PIB (%)
2016 R$ 109,90 bilhões 6,3%
2017 R$ 115,11 bilhões 5,42%
2018 R$ 114,31 bilhões 4,91%
2019 R$ 118,40 bilhões     4,77%
2020 R$ 114,25 bilhões 3,46%

Fonte: Portal Transparência do Governo Federal.

Esse cenário demonstra que o projeto para a educação pen-
sado e executado pelo BM e pelos governos que assumiram após o 
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golpe parlamentar de 201615 está sendo executado com “sucesso”. 
“É a medida que reduz, ano a ano, o equivalente a 0,8% do PIB dos 
gastos públicos com as políticas sociais e os investimentos públicos” 
(LEHER, 2019, p. 33). Dessa forma, o Governo Bolsonaro, além de 
efetivar a redução de investimentos na política de educação do go-
verno Temer, intensifica por meio de outras medidas, que incidem 
diretamente na produção da ciência e do conhecimento científico no 
país. 

Em contrapartida, no interior desse processo de retração dos 
investimentos em educação no Brasil, há um aumento exponencial 
da oferta de cursos na modalidade EaD, que se apresenta com “no-
vas” roupagens: para quem pode e para quem não pode pagar, e para 
quem pode pagar mais ou para quem pode pagar menos. Porém, o 
conteúdo dessas transformações visam reforçar e reproduzir os inte-
resses da classe dominante. Além disso, evidencia a marca histórica 
de cunho profissionalizante da educação, para fins de uma mão de 
obra “não pensante”, expressa pelo aligeiramento da formação e des-
vinculação do ensino com a pesquisa e a extensão.  

Além disso, há em curso questões de ordem político-ideoló-
gica no âmbito educacional, que vêm sendo defendidas com ênfase 
desde a campanha eleitoral de 2018, marcada por pautas conserva-
doras, combatendo a “doutrinação de esquerda” nas universidades 
e vetando o debate sobre gênero nas escolas. Isso tem deixado boa 
parte da comunidade escolar e acadêmica apreensiva. Não à toa, te-
mas como Escola “sem” Partido, escolas cívico-militares, imposição 
de métodos, revisionismo histórico estão emergindo, não somente 
no discurso, mas com algumas ações já efetivadas. 

O novo ministro da Educação do governo Bolsonaro (o quar-
to desde o início de 2019) foi nomeado no dia 10 de julho de 2020, a 
partir de indicação da base ideológica do governo. Milton Ribeiro é 
formado em Teologia e em Direito, militar reformado e pastor pres-
biteriano, possui apoio da Frente Parlamentar Evangélica do Con-
gresso Nacional. O ministro tem enormes desafios a serem enfrenta-
dos, entre os quais, apresentar um projeto para área, o que até agora 
não foi feito de forma efetiva. Essa vinculação religiosa expressa, com 
15 Apesar das contradições salientadas em relação aos governos petistas, o investimento 
em educação manteve a tendência de crescimento ao longo dos anos. Conforme Inep/
MEC, em 2003, o investimento era de 4,6% em relação ao PIB, em 2016, ano do golpe, 
chegou a 6,3% do PIB.
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novos contornos, uma marca histórica da educação no Brasil, utiliza-
da para fins doutrinadores da população, confrontando diretamente 
o caráter laico do Estado.

Para a compreensão das recentes mudanças no âmbito da po-
lítica de educação no Brasil, pode-se citar as ocorridas na LDB a par-
tir de 2017, impactando na compreensão da educação como direito e 
sua possibilidade emancipadora. As modificações trazidas pela Lei n. 
13.415/2017 na LDB trouxeram impactos no alcance das Metas Edu-
cacionais Básicas propostas no Plano Nacional de Educação (PNE), 
previstas para ocorrerem entre 2014 até 2024. A Política de Fomento 
à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral 
determina que a carga horária mínima anual de 800h deverá ser am-
pliada de forma progressiva, no ensino médio, para 1.400h, devendo 
os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo 
menos 1.000h anuais de carga horária, a partir de março de 2017 até 
2022 (BRASIL, 2017).  

A ampliação da jornada escolar se relaciona com a meta 6 do 
PNE de 2014, que já visava o aumento da oferta de educação em tem-
po integral (MACIEL, 2019). Contudo, a concretização da educação 
com qualidade não se efetivará somente com a extensão do tempo 
na escola; para isso, também devem ser implementadas as estraté-
gias previstas no PNE, que incluem, entre outros, investimentos na 
infraestrutura escolar, bem como atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, recreativas, culturais e esportivas. 
Tendo em vista que essa alteração não destinou novos recursos para 
implementar esses investimentos e, considerando o atual estágio de 
precarização da educação brasileira, constata-se que o aumento da 
carga horária, desacompanhado de investimentos em aspectos estru-
turais, poderá ter impactos negativos nas escolas. 

No artigo 61, inciso IV, é incluída uma nova categoria de 
profissionais apta a atuar na Educação Escolar Básica, que seriam 
profissionais com “notório saber”, conceito jurídico indeterminado, 
que remete à experiência e prática profissional docente. Especialistas 
contestam a inadequação da expressão, tendo em vista que, histori-
camente, um dos maiores problemas tem sido a formação e qualifi-
cação docente, além de má remuneração, tendo como consequência 
a baixa atratividade profissional. Admitir profissionais com notório 
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saber não contribui para dirimir essa questão, posto que dispensa 
justamente a formação e a titulação (DUARTE, MELO, 2013). Ainda 
fere a meta 15 do PNE, que prevê que os “professores da educação 
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em cur-
so de licenciatura na área de conhecimento em que atuam” (MA-
CIEL, 2019, s/p).  

Outra mudança é a que altera o art. 26 da LDB, no que diz res-
peito à parte complementar diversificada dos currículos da educação 
básica, retirando a possibilidade de ser incluída língua estrangeira a 
escolha da escola, sendo determinada de forma obrigatória a língua 
inglesa para todo o sistema, a partir do sexto ano do Ensino Fun-
damental. Outros idiomas poderão ser ofertados, apenas de forma 
opcional. Embora a importância da língua inglesa seja incontestável, 
ao não possibilitar que a comunidade escolar possa escolher o idio-
ma estrangeiro a ser ofertado, a nova legislação desvaloriza o estudo 
da língua espanhola que, no contexto brasileiro, por fazer fronteira 
com países com predominância desse idioma, é central para o inter-
câmbio cultural entre os mesmos. Além da diversidades de idiomas 
que os povos originários mantém no presente da América Latina e 
Caribe estão ausentes nestas proposições, manifestando a política do 
Estado em apagar, ou no mínimo em tratar como inferior.

Destaca-se ainda, a alteração no § 11, que discorre sobre a 
EaD, onde “para efeito de cumprimento das exigências curriculares 
do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer 
competências e firmar convênios com instituições de educação a 
distância com notório reconhecimento” (BRASIL, 2017). Ao prever 
a possibilidade dos sistemas de ensino firmarem convênios com 
instituições de EaD também para o Ensino Médio, mais uma vez 
se utiliza um termo vago para garantir a qualidade de tal parceria. 
Embora refira formas de comprovação de como avaliar o “notório 
reconhecimento”, sendo a experiência, oferta de cursos e realização 
de estudos, não se trazem parâmetros precisos e específicos de como 
seria feita essa avaliação. Trata-se de um aspecto preocupante, já que 
é importante que a oferta do ensino nessa modalidade, sobretudo na 
educação básica, não se torne um subterfúgio para que os governos 
se abstenham de garantir o direito à Educação de qualidade ou que 
se faça uso disso para elevar as estatísticas de matrículas no ensino 
básico (MACIEL, 2019). 
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Além disso, criou-se nova regulamentação, o Decreto n. 9.057, 
para o art. 80 da LDB, que versa sobre o incentivo do Poder Públi-
co para o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educa-
ção continuada. Ou seja, é claro o incentivo à Educação a Distância 
em todos níveis de estudo, o que pode vir a aprofundar o caráter 
tecnicista do ensino. 

Outro ponto discutido é que os sujeitos envolvidos direta-
mente com a política de educação não tiveram participação no deba-
te dessas mudanças. Mesmo que tenha sido possível rever e reverter 
alguns conteúdos dos projetos de Lei, a proposta, de maneira geral, 
se apresentou praticamente pronta e formulada pelo Executivo. Isso 
contraria o estabelecido na meta 19 do PNE, que prevê a gestão de-
mocrática da educação, com efetiva consulta pública à comunidade 
escolar. Além disso, as alterações esboçadas na LDB não enfrentam a 
carência de recursos para a infraestrutura física e de pessoal nas esco-
las, nem valorizam a carreira docente, na medida em que relativizam 
o conceito de profissional da educação e ainda evidenciam a ausência 
de uma “efetiva política de planejamento legislativo-regulatório na 
educação básica” (MACIEL, 2019). 

Outro ataque à educação é o projeto e movimento da Escola 
Sem Partido (ESP), que busca reprimir e silenciar a articulação social 
da diversidade enquanto componente necessário de direito à educa-
ção escolar no Brasil. Seu objetivo consiste em promover alterações 
de cunho jurídico no conteúdo dos debates nas escolas, corrobo-
rando com posturas limitadas de troca e partilha de conhecimentos, 
além de dificultar o processo de desenvolvimento de políticas pú-
blicas educacionais que envolvam a sexualidade, gênero e formação 
cidadã dos alunos. 

O projeto Escola Sem Partido é uma das formas com que o 
passado colonial, escravista, concentrador de terras e elitista, se faça 
presente na sociedade brasileira, ou seja, trata-se de elementos cons-
titutivos da formação sócio-histórica, não afetando somente as es-
colas e os professores (FRIGOTTO, 2017). Portanto, tal projeto não 
é somente uma limitação na atuação do docente e o conteúdo do 
material pedagógico, mas um ataque direto ao pensamento crítico e 
democrático de toda a sociedade.
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Observa-se, ainda, que o movimento impulsiona práticas de 
silenciamento e violência, interrompendo o desenvolvimento educa-
cional de cada sujeito, além da dimensão social e crítica dos mesmos. 
Tendo em vista ser vedada a possibilidade de desenvolvimento autô-
nomo e intrigante dos discentes, análises, questionamentos etc., sobre 
temáticas historicamente constituintes da sociedade, a própria leitura 
da realidade em que vivem fica comprometida. Impactos de censura 
como esse, podem acarretar em diversas consequências, tanto na di-
mensão individual quanto social, negando a possibilidade do pensa-
mento crítico, violando garantias constitucionais previstas em lei.

Nesse sentido, há um discurso de frações da classe dominan-
te defendendo a neutralidade na condução política pedagógica do 
conteúdo e nas aulas realizadas pelos docentes. No entanto, a neu-
tralidade não se constituiu enquanto um valor constitucional, já que 
o Estado Democrático de Direito estabelece, em seus objetivos polí-
ticos, a construção de uma “sociedade livre, justa e solidária” e ainda 
busca por “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(BRASIL, 1988).

Nesse contexto, destaca-se ainda que, a participação da socie-
dade tem sido negada em muitos espaços no que se refere à condução 
do MEC. O Conselho Nacional de Educação (CNE), por exemplo, 
que é um órgão de assessoramento direto do ministério, teve novas 
indicações de nomes em 2020, sem nenhum representante do Conse-
lho de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e nem da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Em 
nota conjunta, as entidades declararam repúdio aos critérios utiliza-
dos pelo Governo Federal para a nova composição do CNE16.  

Ainda, no contexto atual, se avança a militarização nos espa-
ços sociais e, consequentemente, na política de educação, apoiada em 
legislações que lhe dão força e efetividade. Uma delas é o “Programa 
Nacional das Escolas Cívico Militares” que apresenta um novo con-
ceito para as escolas de ensino fundamental e médio, visando a par-
ceria entre corpo docente e militares. O objetivo central é implemen-
tar 216 Escolas Cívico-militares até 2023, sendo 54 por ano. Já em 

16 Informações obtidas em: https://www.sinprors.org.br/comunicacao/noticias/nomea-
cao-de-novos-integrantes-do-conselho-nacional-de-educacao-exclui-representantes-da-
-rede-publica-estadual-e-municipal/. Acesso em: jul.  2020. 
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2019 essa meta foi atingida17. No entanto, observa-se que essa pro-
posta de ensino-aprendizagem é regida pela perspectiva de hierar-
quia e disciplina, carregadas de valores morais e éticos tradicionais, 
inviabilizando um desenvolvimento educacional em uma perspec-
tiva humanitária, que desperte criatividade, autonomia e liberdade 
dos sujeitos. Inclusive, contrapõe as diretrizes básicas da educação, 
que prevê, no Art. 3, em que  trata dos Princípios e Fins da Educação 
Nacional “II –  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III –  pluralismo de ideias e 
de concepções pedagógicas” (BRASIL, 1996). 

Todos os elementos referidos ao longo deste capítulo de-
monstram que as várias mudanças que têm ocorrido na política de 
educação têm mantido intacta a estrutura desigual em que se susten-
ta o capitalismo na sociedade brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o contexto presente seja marcado por um intenso re-

trocesso ultraconservador, as fragilidades na conformação da polí-
tica educacional brasileira não datam de hoje. Ao buscar explicar o 
contexto histórico no qual se forjou a Política de Educação no Brasil, 
constata-se que desde os primórdios desse processo, a sua centralida-
de estava em atender aos interesses das classes dominantes nacionais 
subordinadas aos interesses econômicos internacionais. Esses inte-
resses se manifestam a partir de um caráter contraditório de acesso 
ao ensino, da vinculação da educação com a profissionalização, sua 
forma-mercadoria, bem como a repressão do pensamento divergen-
te desde a invasão ao país. 

Cabe ressaltar que, mesmo nos governos populares, essas mar-
cas se manifestaram, embora com a minimização das desigualdades 
sociais, não houve alterações estruturantes e, portanto, não ocorreu o 
rompimento com as antigas heranças oligárquicas/burguesas, na ten-
tativa de manter um processo conciliador entre classes antagônicas. 
Pelo contrário, alimentou-se as instituições privadas de ensino, a mer-
cantilização da formação, e as desigualdades no acesso e permanência. 
Atualmente, a política de austeridade, aliada ao ideário neoliberal, tem 
promovido importantes transformações de ordens política e econômi-
17 Informação disponível em: http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/images/pdf/lista_mu-
nicipios.pdf. Acesso em: maio 2020. 
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ca, intensificando a mercantilização da educação, acrescentada de um 
caráter político-ideológico militarizado e conservador.

Por outro lado, há que se defender e ampliar os espaços de 
resistência frente aos enormes retrocessos que se está vivendo. As 
greves e as paralisações são espaços pedagógicos de formação da clas-
se, pois são locais onde a energia coletiva contagia e mobiliza. Na 
atual conjuntura brasileira, portanto, é premente o desenvolvimen-
to e uma maior abrangência dos movimentos sociais, dos protestos 
de rua de trabalhadores, estudantes e da união de frentes populares, 
posto que serão importantes pontos de resistência para combater o 
desmonte dos direitos sociais em curso.  

Por fim, defende-se que o caminho para o enfrentamento da 
barbárie na educação é a mobilização popular, entendendo que o di-
reito à educação, conforme consta na Constituição Federal de 1988, 
é um dos pilares táticos centrais para as transformações profundas 
que a sociedade brasileira necessita. Como bem afirma Paulo Freire 
(1993), a educação, como política estruturante, inspira mudanças ra-
dicais na sociedade, na economia, nas relações humanas e na busca 
por direitos, ou seja, uma sociedade sem classes, libertadora.
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A REGULAMENTAÇÃO DAS PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS COMO TÁTICA 

PARA APROFUNDAR A PRIVATIZAÇÃO 
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS E DO 

APARATO PÚBLICO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NO BRASIL1

João Paulo da Silva Valdo
Juliana Iglesias Melim
Rafael Vieira Teixeira

1. INTRODUÇÃO
É relevante o fato de, no Brasil, a segunda década dos anos 

2000 datar uma nova Lei de Carreira no Magistério Federal do En-
sino Superior (Lei 12772/12), um novo Plano Nacional de Educação 
(Lei n. 13.005/2014) e um novo Marco de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (Lei n. 13.243/2016). Essas Leis são parte de um conjunto que 
contém emendas constitucionais, leis, decretos e portarias que apro-
fundam a estratégia neoliberal no início dos anos 2000.

Na perspectiva que adotamos no presente texto, as alterações 
normativas ocorridas neste início de século expressam um proces-
so histórico que adensa/complexifica/aprofunda o direcionamento 

1 Publicado originalmente pela Revista Textos & Contextos, v. 20, n. 1, de 2021 (Porto 
Alegre – PUC-RS). A versão trazida para este e-book passou por revisão, com intuito de 
atualizar dados e análises. É digno de nota o fato de nenhuma das normas utilizadas como 
fonte de dados ter sido substituída, revogada ou modificada. Ou seja, os artigos e parágra-
fos citados ao longo do texto estão em plena vigência. Tais normas (Decretos, Leis Federais 
e Emendas Constitucionais) foram editadas ao longo das duas primeiras décadas do século 
XXI e seguem vigentes neste início de terceira década. Para fins das análises presentes neste 
artigo, convém destacar, além da sua atualidade, a linha de continuidade na utilização das 
parcerias público-privadas como parte da estratégia neoliberal. Esse fato é significativo, 
pelo menos, em dois aspectos: 1. Como se verá no texto, a estratégia neoliberal comporta 
muitas possibilidades, incluindo regimes com nuances democráticas ou autoritárias. 2. Em 
consequência, podemos afirmar que há continuidades visíveis, no Brasil, entre governos 
com orientações muito distintas (e aparentemente antagônicas), os quais convergem na 
condução da política econômica neoliberalizante. E o avanço da regulamentação de PPPs, 
que segue a mesma direção desde o final do século passado, pode ser tomado como um 
exemplo concreto da dita linha de continuidade.
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neoliberal para as políticas sociais. Observamos que as leis referidas 
revogam/modificam outras que as precederam, ao tempo em que dão 
continuidade à concepção neoliberal, numa perspectiva de sofisticar 
táticas políticas para potenciar o aparelhamento do fundo público 
em prol da apropriação privada tipicamente capitalista, em que pese 
sua face especulativa e parasitária (CARCANHOLO; NAKATANI, 
1999).

O aprofundamento da contrarreforma do Estado sobre o 
orçamento público promove impactos importantes para a gestão 
e o financiamento da universidade pública, regulamentando, por 
exemplo, dispositivos que identificam autonomia universitária com 
autonomia financeira para autossustento via captação de recursos 
privados no mercado capitalista. Essa investida neoliberal tem conse-
quências diversas, pois reconfigura processos de trabalho principal-
mente no âmbito do ensino e da pesquisa o que, no limite, significa a 
redefinição do papel social da Universidade à imagem e semelhança 
das necessidades fetichizadas da produção/reprodução do capital em 
crise.

Desta forma, o presente texto posiciona-se no sentido de as-
sinalar a processualidade histórica que desemboca nas novas regu-
lamentações que afetam a gestão da educação superior pública e do 
aparato público de ciência, tecnologia e inovação. O percurso analíti-
co extrai dos dispositivos legais (inseridos neste século no arcabouço 
normativo do Estado brasileiro) elementos que alteram o papel so-
cial desempenhado pelas universidades federais brasileiras no âmbi-
to da divisão internacional do trabalho.

Pensar a função social da universidade requer problematizar as 
relações da universidade com o Estado [...]; não seria realista ig-
norar que muito do que é feito na universidade provém da ação 
do Estado (financiamento, normas curriculares, linhas de pes-
quisa prioritárias, fomento à P&D, encadeamentos produtivos 
apoiados, conteúdo local etc.) (LEHER; 2018, p. 197)

A concepção de Estado acompanha elementos de fundamentação 
filosófica, econômica e política, repercutindo, enfim, sobre o papel 
social a ser desempenhado pelas universidades, notadamente as ati-
vidades de formação em nível superior e de pesquisa e produção de 
conhecimentos. É neste sentido que podemos considerar que a con-
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cepção neoliberal pressupõe que a universidade é uma instituição 
autossuficiente e que deve descolar-se das funções de Estado para 
interagir com a sociedade por meio do mercado. Nessa lógica, os re-
cursos para o financiamento das universidades públicas diria respei-
to à sua própria gestão e à capacidade de seus atores institucionais 
captarem, via mercado, os investimentos e o custeio das atividades 
acadêmicas, produzindo conhecimentos e força de trabalho na forma 
de insumos para os diversos “nichos produtivos”. 

Análise recente do Banco Mundial sobre os serviços públi-
cos e as universidades públicas brasileiras, denominado “Um ajuste 
justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil”, 
publicado em novembro do ano de 2017, alega que as universidades 
federais são onerosas e elitistas, o que não justifica seus custos no 
contexto da “crise fiscal”. (BANCO MUNDIAL, 2017).

Pode-se dizer que a concepção presente no documento do 
Banco Mundial é diversa daquela que a Constituinte cravou no Art. 
207 da Constituição Federal de 1988. Nessa, o financiamento público 
estatal, a autonomia acadêmico-científica e de gestão financeira, e a 
unidade entre ensino, pesquisa e extensão constituem diretrizes que 
implicam à universidade uma função social voltada aos interesses 
gerais. Este pressuposto evidentemente colide com a lógica particu-
larista que fundamenta a concepção neoliberal.

Então, considerando sinteticamente os fundamentos que pos-
sibilitam distintas concepções que impactam na função social da uni-
versidade, podemos considerar que as novas regulamentações que 
regem atualmente a gestão e os processos de trabalho nas universida-
des estão carregados de elementos históricos que propiciam analisar 
seu conteúdo e forma, apontando tendências políticas presentes na 
estratégia neoliberal, que podem ser retomadas posteriormente em 
perspectiva comparativa com outros países latino-americanos.

2. AS NOVAS REGULAMENTAÇÕES NA GESTÃO DO 
ORÇAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO E SUA INTER-
FACE COM AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SUPE-
RIOR E DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Como dito, podemos considerar que Carta Magna expressa 
uma dada concepção de universidade, a qual, todavia, é permanen-
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temente reconfigurada pela disputa entre as classes sociais e suas 
frações quanto à função social a ser desempenhada por esta política 
pública. 

Com base no preceito constitucional, vejamos preliminar-
mente como está regulamentado hoje o Sistema Federal de Ensino 
no Brasil, conforme especifica o Decreto Presidencial 9.235/17:

Art. 2º [...] o sistema federal de ensino compreende: I - as ins-
tituições federais de ensino superior - IFES; II - as IES [Insti-
tuições de Ensino Superior] criadas e mantidas pela iniciativa 
privada; e III - os órgãos federais de educação superior. § 1º As 
IES criadas e mantidas por pessoas jurídicas de direito privado 
sujeitam-se ao sistema federal de ensino. § 2º As IES criadas pelo 
Poder Público estadual, distrital ou municipal e mantidas por 
pessoas jurídicas de direito privado e as IES qualificadas como 
instituições comunitárias[...], sujeitam-se ao sistema federal de 
ensino. [...]§ 4º As IES criadas pelo Poder Público estadual, dis-
trital ou municipal existentes na data da promulgação da Consti-
tuição e que sejam mantidas e administradas por pessoa jurídica 
de direito público, ainda que não gratuitas, serão vinculadas ao 
respectivo sistema de ensino estadual. (BRASIL, 2017)

Assim, as universidades federais são parte constitutiva do Sis-
tema, situando-se no âmbito das IFES (Instituições Federais de Ensi-
no Superior). O Decreto também evidencia que as IFES são criadas e 
mantidas pelo poder público, no caso a União, e têm no orçamento 
federal a fonte dos recursos para custeio e investimentos.

Isso posto, fica evidente que as novas regulamentações no 
âmbito da gestão orçamentária do Estado brasileiro impactam direta 
ou indiretamente no financiamento das universidades federais. Ve-
jamos algumas importantes novidades trazidas pelas normas que en-
traram em vigência já na segunda década do século XXI, bem como 
suas interfaces com a gestão e a autonomia universitárias.

Segundo Castelo (2017), desde os primeiros anos da década 
de 1990 iniciou-se a elaboração de um conjunto de leis promovidas 
pelas classes dominantes no parlamento nacional, para construir a 
base jurídica do novo padrão de reprodução do capital. O autor des-
taca que o Estado definiu como prioridade máxima o pagamento dos 
juros e amortizações da dívida pública, garantindo altas taxas de ren-
tabilidade para os setores rentistas das classes dominantes.
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Esse imperativo implicou, por exemplo, a quebra de um prin-
cípio constitucional fundamental para o financiamento dos direitos 
sociais, que era a vinculação da fonte de arrecadação como um dis-
positivo incluso pelo constituinte para assegurar recursos para as 
políticas sociais, dentre as quais a educação. Porém, a correlação de 
forças mediada pela hegemonia neoliberal interpôs a tática da des-
vinculação, com intuito de direcionar os recursos do Fundo Público 
principalmente para a apropriação privada pelas frações rentistas do 
capital.

Nessa direção, a Desvinculação das Receitas da União (DRU) 
– criada em 1994 sob o nome Fundo Social de Emergência – tor-
nou-se política permanente de Estado com a Emenda Constitucio-
nal (EC) 27/2000, sendo consolidada e aprofundada sucessivamente 
através das EC 42/2003, 56/2007, 59/2009, 68/2011, e culminando na 
significativa ampliação percentual e temporal regulamentados pela 
EC 93/2016. Esta última Emenda, editada já na segunda década do 
século XXI, trouxe uma importante “atualização”: de maneira inédi-
ta, prorrogou-se a DRU por oito anos e ampliou-se de 20% para 30% 
o montante do orçamento público desvinculado das contribuições 
sociais fixadas pela Constituição Federal de 1988.

Art. 1º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 76. São des-
vinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 
2023, 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às 
contribuições sociais [...]” (BRASIL, 2016)

Analisamos a prorrogação (oito anos) e o aumento significativo 
(de 20% para 30%) da DRU como um elemento que demarca a in-
tencionalidade de perpetuar e aprofundar a plataforma neoliberal no 
âmbito do Estado brasileiro, o que guarda íntima relação com a dura-
bilidade e profundidade da atual crise do capital. Isto é, a reprodução 
do capital em meio à crise estrutural vem exigindo mais recursos do 
Fundo Público para a remuneração dos segmentos especulativos e pa-
rasitários, com impacto determinante para a gestão e o financiamen-
to das políticas sociais, dentre as quais se encontram as universidades 
federais. É nesse sentido que as novas normas editadas no século XXI 
nos permitem analisar a sofisticação das táticas neoliberais.
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[...] aumentou a prioridade ao capital financeiro e mais instru-
mentos do neoliberalismo foram aplicados para pagar a dívida 
pública e ampliar a rentabilidade do capital, através de uma po-
lítica de saque às riquezas nacionais e aos direitos dos trabalha-
dores [...] Em 2016, o aumento oficial da dívida pública foi de 
11,4%. [...] ampliou-se o pagamento da dívida, tanto em 2016 
quanto em 2017 [...].[...] a ampliação da DRU [...] de 20% para 
30% tem o objetivo principal de aumentar esse pagamento, des-
viando recursos de políticas sociais e da Previdência Social (AL-
MEIDA; FURTADO, 2017, p. 12)

Outro dispositivo legal que corrobora nossa linha de análise é 
a EC 95/2016, que instituiu um “novo regime fiscal” como forma de 
regular o uso do Fundo Público. Esse adendo constitucional expressa 
o aprofundamento do caráter classista do Estado no direcionamento 
dos recursos do orçamento para o rentismo financeiro. Ela limita às 
correções inflacionárias as chamadas “despesas primárias”, que são 
todas as despesas não partícipes dos encargos com a dívida pública: 
“É importante lembrar que as despesas primárias compõem todos 
os gastos públicos, exceto o pagamento de juros, serviços e amorti-
zações da dívida pública que, com a Emenda, fica protegido de qual-
quer corte e limitação futura” (LEHER, 2018, p. 12).

Conhecida como “Teto dos Gastos”, essa EC acrescenta os ar-
tigos 106 a 114 às disposições constitucionais transitórias, fixando 
limites individualizados para as despesas primárias nos 20 exercícios 
financeiros subsequentes. Ou seja, o teto de projeção das “despesas 
primárias” foi limitado às correções inflacionárias pelo menos até o 
ano 2037. Nos parágrafos 3º a 5º do artigo 107 ficam estabelecidos a 
forma de orçamentação e os limites para que as despesas primárias 
não excedam o teto fixado no caput.

Na prática, significa diminuição dos gastos sociais em razão 
direta da elevação dos encargos do orçamento público com a rola-
gem e o pagamento de juros que movem a especulação parasitária. 
Consequentemente, seus efeitos se fazem sentir cada vez mais na 
contenção dos “gastos sociais”, donde vem os recursos que garantem 
o funcionamento das universidades federais.

Precisamente, o custeio e os investimentos realizados nas 
universidades federais advêm das despesas primárias vinculadas ao 
Poder Executivo, as quais possuem caráter discricionário, mas que 
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foram rigidamente limitados pelo teto dos gastos estabelecido com 
esta EC. Com isso, é possível afirmar que a concepção e gestão das 
prioridades orçamentárias tem relação direta com conteúdo e a for-
ma das políticas sociais, sendo que atualmente prevalece a concepção 
neoliberal aprofundada pelas EC 93 e 95/2016, com severo impacto 
sobre as universidades federais.

O orçamento das universidades federais de 2017 foi reduzido 
em aproximadamente 14% em relação ao ano anterior. [...] E, 
mesmo após forte queda orçamentária em 2017, o Projeto de 
Lei Orçamentária de 2018 não corrigiu as perdas acumuladas 
nas despesas de custeio, e os recursos do Tesouro para capital 
foram reduzidos em mais de 50% em relação ao já encolhido or-
çamento do ano anterior. [...] Ocorreram mudanças na estrutura 
do Ministério que enfraqueceram os órgãos de fomento e, [...] 
o sufocamento orçamentário das universidades federais não foi 
revertido. [...] Os cortes provocados pela mudança constitucio-
nal, estimados em 0,75% do PIB em 2017 (e, mantido o ritmo, 
de 7,5% do PIB em dez anos), alcançaram a ciência, as universi-
dades e os investimentos de modo direto e inclemente. (LEHER, 
2018, p. 69)

Como adverte Leher, a Emenda Constitucional n. 95/2016 não 
assegura a existência das universidades federais nos moldes até en-
tão instituídos, requerendo outras mudanças legais que lhe garantam 
exequibilidade, isto é, reconfigurando a função social da universida-
de através da forma de financiamento das suas principais atividades. 
Assim, com o congelamento das “despesas primárias” por 20 anos, 
são recolocados em pauta, por exemplo, a extinção das vinculações 
constitucionais obrigatórias para a educação e o fim da gratuidade 
nas universidades públicas: “em um par de anos não haverá recursos 
discricionários e, com isso, o processo de desconstituição das univer-
sidades públicas será ainda mais acelerado” (2018, p. 195).

O Andes-SN tem publicado sistematicamente dados e análises 
que mostram os cortes e restrições orçamentários impactando as 
atividades fundamentais necessárias para o funcionamento das 
universidades federais:

A partir de 2017, a EC 95/16 mostrou mais claramente sua na-
tureza devastadora nos cortes de verbas para o ensino superior 
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público e para o complexo público de ciência e tecnologia (C&T) 
[...]. Por falta de pagamento, em várias universidades federais 
houve corte de luz, suspensão de contratos por fornecedores e 
de serviços terceirizados, paralisação [sic] de obras e desmante-
lamento da política de assistência estudantil. (ANDES-SN, 2018, 
p. 16)

Em síntese, não se pode pensar as universidades sem analisar 
as determinações econômicas que, pela regulamentação no âmbito 
do Estado e do orçamento público, regem a gestão e as prioridades 
de financiamento das políticas sociais. No caso brasileiro, pode-se 
afirmar que as novas regulamentações não apontam para a formação 
de excelência, a pesquisa autônoma e a produção de conhecimento 
socialmente útil, princípios que dão sustentação a uma perspectiva 
pública de universidade.

A ação dos [...] aparelhos hegemônicos busca adaptar as rela-
ções de produção às profundas mudanças na economia global 
acentuando a superexploração do trabalho, promovendo novas 
expropriações, extinguindo estruturas de direitos estabelecidos 
na Constituição de 1988 e hiperdimensionando a canalização do 
fundo público para atender interesses econômicos do bloco de 
poder. É forçoso reconhecer que, após 30 anos de sua promulga-
ção, a dimensão social da Constituição de 1988 está em franga-
lhos. (LEHER, 2018, p. 16)

3. O ATAQUE NEOLIBERAL À AUTONOMIA DE GES-
TÃO FINANCEIRA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 
E O AVANÇO TÁTICO NA REGULAMENTAÇÃO DAS 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Como vimos, a programática neoliberal busca fomentar mo-
delos de financiamento das atividades acadêmicas alternativas aos 
gastos discricionários oriundos orçamento da União. Tal perspecti-
va, segundo Leher (2003), se opõe radicalmente à autonomia de ges-
tão financeira cravada no Art. 207 da Carta Magna. Por outro lado, 
a autonomia de gestão financeira é decisiva para assegurar o cará-
ter público da universidade e de suas ações. Isto é, o financiamento 
público-estatal é indispensável para prover infraestrutura, custeio e 
investimento nas universidades federais.
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É precisamente a autonomia de gestão financeira que vem 
sendo tensionada pelo mote neoliberal da “autonomia financeira”, 
cuja concepção de “autonomia pode ser identificada com o mercado, 
como autonomia diante do Estado para interagir livremente no 
mercado (LEHER, 2003). Em outros termos, prevalece na estratégia 
neoliberal uma visão mais estrita, pragmática e aparentemente 
autônoma, que consiste em transformar a universidade em uma 
instituição captadora-empreendedora. A noção de autonomia finan-
ceira significa, em oposição à autonomia de gestão financeira, que 
a universidade atue sem limites na esfera mercantil, ampliando sua 
capacidade de diversificar sua fonte de financiamento/capitação de 
recurso no setor privado.

Todavia, é possível afirmar que a vinculação do financiamento 
das atividades acadêmicas às possibilidades de captação de recursos 
em moldes estritamente mercantis, termina por subordinar a forma-
ção profissional dos trabalhadores e a produção de conhecimento 
aos interesses particulares e imediatamente úteis para quem financia 
tais atividades. Assim, podemos dizer que a aparente autonomia, a 
rigor, significa heteronomia.

Isso posto, passamos a analisar a estratégia neoliberal e suas 
táticas para minar a autonomia acadêmica e de gestão financeira, im-
primindo ações que concretamente dão vazão à “autonomia finan-
ceira” nas universidades públicas. Neste texto adotamos a perspec-
tiva de que o neoliberalismo tem na regulamentação das parcerias 
público-privadas um elemento tático central para tencionar a auto-
nomia universitária na direção dos interesses particulares, conforme 
as necessidades de reprodução do capital em crise. 

O aprimoramento dessa tática nas duas primeiras décadas do 
século XXI pode ser verificado no âmbito do Estado brasileiro atra-
vés das novas regulamentações que incidem sobre as políticas pú-
blicas de educação superior e de ciência e tecnologia. Mediante um 
conjunto de normativas que regulamentaram a parceria público-pri-
vada na gestão das políticas públicas, constituiu-se a base legal para 
um Plano Nacional de Educação (Lei n. 13.005/2014) e um Marco de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei n. 13.243/2016) essencialmente 
marcado pela desconstituição do caráter autônomo da formação e da 
pesquisa realizadas nas universidades federais brasileiras.
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Sob esse prisma, é necessário considerar que a arregimenta-
ção das parcerias público-privadas no Brasil segue uma processua-
lidade histórica, adquirindo contornos mais definidos na estrutura 
estatal no começo do século XXI. Contudo, é possível perceber des-
de a Constituição e de suas normas complementares que já estavam 
iniciadas as bases legais para o processo de mercantilização almeja-
do pela vertente neoliberal. Porém ainda não necessariamente sob 
a forma de parcerias público-privada, pois “A LDB [Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação 9.394/96], apesar de reconhecer a posição 
peculiar da universidade no campo da administração indireta, não 
garante as fontes financeiras para assegurar a autonomia”. (LEHER, 
2003, p. 815)

Assim, o ataque neoliberal à autonomia universitária, quan-
to ao financiamento público, teria como alvo as formas de provi-
sionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas uni-
versidades públicas. Embora o Art. 54 da Lei n. 9.394/96 autorize as 
universidades a proporem autonomamente seu orçamento anual e 
plurianual, a discricionariedade da alocação de recursos compete ao 
respectivo “Poder mantenedor” (inciso III). Ou seja, os critérios para 
elaboração das propostas orçamentárias anuais pelas universidades 
federais seriam regulamentados via Decreto Presidencial (vigendo 
atualmente o Dec. n. 7.233/2010), portanto à margem da autonomia 
universitária, já desde a década de 1990.

Então, o ajuste neoliberal na última década do século XX es-
teve marcado pelo mote da contenção do financiamento público e 
da regulamentação da educação superior enquanto um negócio no 
mercado de serviços. Conforme analisou Leher, na passagem às pri-
meiras décadas do século vigente, “[...] a influência dos setores eco-
nômicos e de segmentos particularistas da academia assumiu ainda 
maiores proporções. Em suma, o sistema de fomento do que é dado 
a pensar se manteve fora do alcance da autonomia universitária” 
(LEHER, 2018, p. 145).

Restrito o caráter público das universidades, bem como seu 
financiamento estatal, ampliaram-se as condições para lhe imprimir 
um conteúdo mercantil. Todavia, não se tratou de meramente trans-
ferir toda a responsabilidade e a estrutura para a esfera do mercado. 

Esta forma clássica de transferência de propriedade do patrimô-
nio estatal continua sendo uma estratégia central na política dos 
diversos governos, hoje combinada com formas não clássicas [...] 
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de privatização: as parcerias público-privadas, as Organizações 
Sociais (OS), [...] e as Fundações ditas “de apoio”. (ANDES, 2018, 
p. 72, grifos nossos)

Assim, a diversificação das fontes de financiamento foi um eixo 
fundamental na conformação das parcerias público-privadas como 
“formas não clássicas” de privatização. Dispositivos como os con-
tratos de gestão, as fundações de direito privado, ditas de apoio, e os 
convênios com o setor privado, complexificaram a função social da 
universidade, aproximando-a das necessidades imediatas da acumu-
lação capitalista em crise. 

Na área educacional, a criação de condições legais para o livre 
fornecimento privado e para o direcionamento das instituições 
públicas para a esfera privada, por meio de fundações privadas, 
contratos, convênios com o setor empresarial, é tão ou mais im-
portante do que a venda da participação estatal [...] O eixo desta 
política, no presente momento, não é a transferência das insti-
tuições públicas para mantenedoras privadas [...] mas a imple-
mentação de um determinado modelo de autonomia, em mol-
des neoliberais, para que o poder do mercado possa, ele mesmo, 
determinar todas as dimensões da universidade: cursos, tempo, 
trabalho, docência, pesquisa  etc. (LEHER, 2003, p. 8-9).

Esses elementos, associados a algumas análises de experiên-
cias neoliberais já existentes em alguns países, fizeram com que, na 
passagem aos anos 2000, a estratégia neoliberal buscasse maior pre-
cisão e maior adesão à sua plataforma de reformas para o Estado e 
as políticas sociais. Conforme anota Leher (2018, p. 19): “Entre 2003 
e 2014 houve relativa coesão do bloco no poder em torno da agenda 
macroeconômica, das políticas de alívio à pobreza e do modus ope-
randi da contenção social manejada [...]” (LEHER, 2018, p. 19).

A nova fase das reformas para a educação superior mantém a 
ampliação do mercado educacional como prioridade, mas a expan-
são da oferta pública passa a ter uma função importante no âmbito 
da reprodução do capital em países dependentes. De certa forma, 
as universidades públicas estatais deixam de ser vistas meramente 
como concorrentes do negócio educacional.

Mantém-se a confiança no mercado. Reconhece sua intrínseca 
necessidade objetiva de busca de lucro. Mas já não se o vê como 
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solução para todas as demandas de expansão da Educação Supe-
rior [sic] e afirma-se a exigência do concurso do Poder Público. 
(SGUISSARDI, 2014, p. 108) 

As explicações podem ser remetidas a alguns fatos: 1) A bru-
tal liberalização do mercado educacional na década de 1990, com a 
consequente mercantilização da educação superior, elevou a oferta a 
patamares insustentáveis em relação à demanda. No final da década, 
houve saturação de uma parte da oferta de cursos de graduação, além 
da reduzida capacidade de alguns indivíduos contratantes arcarem 
com os altos custos de mensalidades e materiais. 2) As necessida-
des de reprodução e competitividade do capital produtivo num país 
dependente como o Brasil, em que as empresas não investem em 
núcleos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) próprios. Ou seja, a 
pesquisa e a inovação dependem de recursos (materiais e humanos) 
estatais existentes nas universidades e institutos públicos de pesqui-
sa. 3) A formação em algumas áreas cuja oferta demanda alto inves-
timento, o que desestimula setores menos competitivos do mercado 
educacional. Trata-se, especialmente, de expensas com pessoal e in-
fraestrutura, como no caso de expertise e alta titulação de docentes 
e técnicos, e de hospitais-escola, laboratórios tecnológicos etc. Em 
geral, essas áreas tendem a uma oferta aquém das necessidades de 
formação requisitadas pelo mercado de trabalho, o que justifica um 
gasto público altamente seletivo. 4) ampliação do acesso à educação 
superior no âmbito das estratégias de “combate à pobreza”.

No caso particular da educação superior brasileira, o Estado im-
pulsionou a expansão provisória do sistema público com uma 
precarização permanente (o Reuni) enquanto direcionou bilhões 
de reais na forma de isenções fiscais (Prouni) e de créditos edu-
cacionais (Fies) para o setor privado, ocasionando a manutenção 
de 75% das matrículas no ensino privado e a gigantesca concen-
tração e centralização de capitais, muitos deles transacionados 
nas bolsas de valores e com presença acentuada de empresas 
estrangeiras. É o aprofundamento de mais uma frente de acu-
mulação para o capital em crise, proporcionando a consolidação 
da lógica rentista do capital [...] Como bem resume Juliana Fiuza 
Cislaghi (2012, p. 282), “[...] as universidades públicas, mais do 
que nunca, se mercantilizam no mesmo processo pelo qual pas-
sam as demais políticas sociais, geridas e financiadas num mix 
público-privado [sic]” (CASTELO, 2017, p. 63).
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Nota-se que no âmbito das universidades públicas, sobretudo 
as federais, a tarefa assumida pelos governos neoliberais foi adequá-
-las ao modelo de gestão de e para o mercado, contendo recursos 
ditos desnecessários e diferenciando o seu direcionamento de acordo 
com critérios de produtividade; aumentando a produtividade do tra-
balho e focalizando a expansão dos cursos de acordo com as neces-
sidades do mercado de trabalho, entendido como parte das “estraté-
gias de combate à pobreza”. Nesse sentido,

[...] a diversificação do sistema é vigorosamente defendida, pois, 
em geral, vem acompanhada de novos provedores privados e, 
não menos importante, permite a adequação do ensino superior 
ao mercado e aos segmentos sociais: universidades com núcleos 
de excelência, para formar as classes superiores e prestar serviços 
tecnológicos e políticos ao mercado; universidades de ensino, 
para formar profissionais liberais e técnicos, basicamente pro-
venientes das classes médias; centros universitários e faculdades 
isoladas, para formar profissionais de pouca especialização, pro-
venientes das classes média-baixa e média, e escolas profissiona-
lizantes para egressos do ensino médio ou fundamental vindos 
das classes subalternas. (LEHER, 2003, p. 12)

Diante do exposto, é possível afirmar que a diversificação do 
sistema provoca a crescente diferenciação das instituições e seus res-
pectivos propósitos. Essa premissa vincula ainda mais a produtivi-
dade acadêmica à lógica mercantil, impactando a função social da 
universidade. O que se põe no horizonte para essa instituição é uma 
distinção crescente entre as universidades de pesquisa e os “escolões 
de ensino terciário”2.

Essa diferenciação aprofunda a concorrência não apenas en-
tre as instituições, mas entre áreas de conhecimento, setores de uma 
mesma instituição e até mesmo entre colegas de trabalho de uma 
mesma unidade acadêmica.

2 De acordo com Marcela Pronko, o Banco Mundial inseriu esse termo no âmbito das 
reformas educacionais para tratar a educação superior, como parte das estratégias de com-
bate à pobreza. Sob esta denominação, fortalece-se a diversificação e a diferenciação no 
ensino superior, já que passa a ser visto como extensão dos demais níveis do sistema edu-
cacional, desobrigando-se a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Segundo 
a autora, a linha argumentativa passa pelo discurso da “[...] eficácia do gasto público. Essa 
diretriz de política, encampada pelo BM na década de 1990, levaria à reconfiguração do 
campo da educação superior, transformado agora em educação “terciária”, espaço por ex-
celência para a constituição de “quase-mercados”, mediante uma nova forma de gestão: a 
parceria público-privada em educação.” (PRONKO, 2014, p. 96). 
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[...] essa dinâmica do poder, em que alguns grupos se apossam 
de temas e recursos, pode, também, ser gerada pela política de 
financiar centros de excelência, o que tende a significar uma es-
tratégia de cooptação de algumas instituições em detrimento da 
emancipação do sistema universitário como um todo. Trata-se 
de uma estratégia de poder do Estado. [...] concorrer, ou disputar 
as verbas liberadas por projetos [...] traduz-se numa busca de 
autonomia por cooptação e [...] estimula uma dinâmica de “com-
petição administrada”, na qual é conveniente que departamentos 
e institutos concorram entre si pelas verbas e pelo sucesso, “o 
que significa professores e estudantes disputando [...]”. [...] con-
vém, de certo modo, “que todos sejam mal aquinhoados, para 
sentirem, na devida medida, a importância da disputa. (LEMOS, 
2011, p. 116)

A combinação entre as formas clássicas e não clássicas de pri-
vatização demonstra a sofisticação e o aprofundamento da estratégia 
neoliberal, complexificando a relação entre interesses públicos e pri-
vados. Em termos da formulação do conceito de parceria público-
-privada, salta aos olhos o protagonismo do Banco Mundial: 

O HandbookonPPPsandEducation (“Manual de parcerias públi-
co-privadas e educação”) constitui uma das publicações pionei-
ras nesse campo, balizando a orientação e os investimentos desse 
braço do BM na educação. Sendo a educação terciária o setor 
educacional privilegiado para o estabelecimento de parcerias pú-
blico-privadas e para o desenvolvimento da atuação privada no 
mundo todo, a América Latina e o Caribe se destacam como es-
paços particularmente promissores desse desenvolvimento [...] 
(PRONKO, 2014, p. 102).

Conforme destaca a autora, a partir dos anos 2000 ampliou-se 
consideravelmente a difusão das parcerias público-privadas, sendo a 
forma privilegiada de atuação no campo educacional. Esse segmento, 
inclusive, vem recebendo aumento significativo do volume de recur-
sos emprestados diretamente pelo BM (via Corporação Financeira 
Internacional – CFI) ou por instituições por ele apoiadas. 

Hoje o investimento em educação constitui estratégia prioritária 
do CFI, justificada nos seguintes objetivos: • ampliar o acesso 
à educação de qualidade para grupos de média e baixa renda, 



- 133 -

aumentando, assim, a mobilidade social; • introduzir formas 
inovadoras de financiamento/prestação de serviços; • melhorar 
os padrões de qualidade e eficiência; • facilitar o intercâmbio in-
ternacional de melhores práticas; • ajudar os alunos/instituições 
a obter acesso a financiamento; • proporcionar oportunidades de 
trabalho para profissionais qualificados; • complementar o setor 
público, a fim de atingir objetivos nacionais em matéria de edu-
cação. (Corporação Financeira Internacional apud PRONKO, 
2014, p. 103, grifos nossos)

No tocante às regulamentações que incidem sobre as universi-
dades federais e o aparato público de ciência e tecnologia no país, de 
uma forma mais abrangente, podemos destacar um conjunto de nor-
mativas que alargam e aplainam o terreno para aprimorar a simbiose 
entre as funções estatais financiadas pelo fundo público e os interes-
ses privados constitutivos do mercado capitalista, favorecendo esses.

Um exemplo importante do avanço na regulamentação 
das parcerias público-privadas está expressa nas Leis Federais n. 
11.079/04 e n. 12.776/12, que instituem normas gerais para licitação 
e contratação de parceria público-privada no âmbito da administra-
ção pública. Não obstante avançar a legalidade dos contratos de par-
ceria público-privada, trata-se de oferecer maiores garantias de paga-
mento ao “parceiro privado” caso o ente público venha a descumprir 
suas obrigações contratuais. É assim que se justificou a criação de 
um Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas3 patrocinado 
pelos entes públicos para que o ente privado não tenha qualquer ris-
co no dispêndio de seus recursos, sendo discriminadas, inclusive, as 
formas pelas quais o ente privado poderá receber a integralização de 
suas cotas.

A referida Lei aprimora, ainda, as formas pelas quais os en-
tes privados podem se utilizar dos recursos públicos via contratos/
convênios de parceria, com a possibilidade de atualização de valores 
e a transferência do controle ou administração temporária das so-
ciedades (Art. 5º), além de oferecer novos incentivos aos parceiros 
privados (Art. 23).
3 Não é estranho que a processualidade da regulamentação das PPPs encontre paridade 
entre o âmbito geral, aqui tratado, e o específico, expresso, por exemplo, na regulamen-
tação do Fies. Esse, iniciado em 2001, atualmente goza de um fundo garantidor em prol 
das mantenedoras privadas. Em 2014, o Fies foi regulamentado como política de Estado, 
através do PNE 2014-2024 (Lei n. 13.005/2014) e regulamentado pela Portaria Normativa 
MEC n. 3/14.
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Outro exemplo é a Lei n. 12.349/10, que altera a Lei de lici-
tações n. 8.666/94. Essa alteração afeta diretamente as instituições 
federais de ensino superior (Ifes), autorizando-as a firmar convênios 
e contratos “[...] com fundações instituídas com a finalidade de dar 
apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão adminis-
trativa e financeira [...]” (Art. 3º).

Assim, vê-se que as novas regulamentações afirmam a diversi-
ficação das fontes de financiamento como forma de custear as ativi-
dades acadêmicas propriamente ditas (atividades-fim) e, inobstante, 
também os recursos de manutenção e melhoria de gestão de infraes-
trutura (atividades-meio). 

Vê-se que essa forma de gestão, cada vez mais presente no co-
tidiano das universidades federais, viabiliza apropriação privada dos 
recursos e serviços públicos por meio de fundações ditas de apoio, 
como fica evidente no Art. 6º da citada Lei de 2010: “No cumprimen-
to das finalidades referidas nesta Lei, poderão as fundações de apoio, 
por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços 
das IFES e demais ICTs contratantes[...].” (NR) (BRASIL, 2010). Essa 
Lei autoriza ainda o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – FNDCT (por meio de sua secretaria executiva, a Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos – FINEP) e os órgãos de fomento à 
pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – CNPq, a firmarem convênios com as universidades e 
demais Ifes, por meio das fundações ditas de apoio (Art. 6º).

Com a regulamentação citada, as universidades firmam-se en-
quanto organizações sociais, mesmo que por meio de uma via não 
clássica. Isto é, se não puderam ser formalmente transformadas em 
organizações sociais (devido à forte resistência popular e sindical or-
ganizada), tal como propunha o Plano Diretor da Reforma de Estado 
na década de 1990, na prática, as universidades federais passaram, 
nos anos 2000, a funcionar como tal. Essa forma de regulamentação 
fragmentada que transforma tacitamente as universidades em orga-
nizações sociais é a expressão da tática neoliberal no século XXI, sob 
o contexto da crise estrutural. Utilizar as

[...] parcerias público-privadas em educação surgiu como uma 
alternativa mais palatável à privatização direta dos “serviços edu-
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cacionais” promovida pelo BM. Como forma de mediação entre 
Estado e mercado, as parcerias público-privadas se colocavam 
como uma possibilidade que promovia o “melhor” das duas es-
feras, concentrando esforços para resolver, ao mesmo tempo, os 
problemas da concorrência internacional e do acesso da popula-
ção aos serviços. (PRONK, 2014, p. 98).

O principal mecanismo de gestão financeira para as parcerias 
são as fundações públicas de direito privado, ditas de apoio. De acor-
do com o Tribunal de Contas da União (apud CISLAGHI, 2012, p. 
274) as fundações foram regulamentadas na década de 1990, e passa-
ram a ser instrumentos de captação de recursos fora do orçamento, 
e de complementação salarial para parte dos trabalhadores das uni-
versidades, como resposta à drástica redução de recursos de custeio e 
ao arrocho salarial. Na primeira e segunda décadas do século XXI, as 
fundações de apoio obtiveram enorme apreço pelos poderes Executi-
vo e Legislativo do Estado Brasileiro, avançando sua regulamentação 
para praticamente todas as frentes de gestão das políticas sociais.

Nesse mesmo sentido, o Decreto Presidencial n. 7.423/2010, 
que e revogou o Decreto n. 5.205/2004, aprofunda a regulamentação 
da relação entre as Instituições Federais de Educação Superior e as 
Fundações de Apoio. No parágrafo único do seu Art. 1º, o Decreto 
trata da definição e do objetivo dessas fundações: 

Art. 1º. [...] Parágrafo único.   A fundação registrada e creden-
ciada como fundação de apoio visa dar suporte a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico de interesse das instituições apoiadas e, 
primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa 
científica e tecnológica, criando condições mais propícias a que 
as instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente 
externo. (BRASIL, 2010a)

Pode-se entender que a criação de condições mais propícias 
para que as Ifes estabeleçam relações com o ambiente externo tra-
ta, exatamente, das parcerias público-privadas. A forma pela qual 
ocorrem as ditas parcerias via fundações passa pela contratualização 
(contratos e ou convênios bilaterais ou multilaterais), que, gradativa-
mente, consolida-se como o modelo de gestão ideal para as organiza-
ções sociais, como expresso no Art. 8º desta mesma norma:
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[...] Art. 8º. As relações entre a fundação de apoio e a instituição 
apoiada para a realização dos projetos institucionais de que trata 
o §1º do art. 6º  devem ser formalizadas por meio de contratos, 
convênios, acordos ou ajustes individualizados, com objetos es-
pecíficos e prazo determinado. (BRASIL, 2010a)

Assim, a privatização interna das IES públicas, transmutadas 
em organizações sociais, se concretiza mediante a adoção dos con-
tratos de gestão, que inserem a lógica da gestão privada-mercantil 
na gestão pública-estatal, através de parcerias que criem condições 
de apoio para o desenvolvimento das atividades-fim, e também de 
atividades-meio.

A Lei n. 12.863/2013 é emblemática nesse sentido, pois amplia 
significativamente a possibilidade de contratualização por meio de 
fundações públicas de direito privado. E ainda introduz, por meio do 
parágrafo único do Art. 1º-B, a possibilidade de dispensa de licita-
ção para a identificação e escolha das empresas convenentes. Ou seja, 
excluem-se gradativamente os dispositivos legais que protegem os 
interesses públicos da sanha particularista. E a dispensa de licitação 
é, nesse sentido, um exemplo gritante. 

Ademais, a inclusão do Art. 6º na Lei de 1994 (por meio da 
Lei n. 12.863/13) regulamenta a possibilidade de utilização de bens 
e serviços das Ifes e ICTs como contrapartida nas contratualizações 
efetivadas através das fundações de apoio:

Art. 6º No cumprimento das finalidades referidas nesta Lei, po-
derão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal pró-
prio, utilizar-se de bens e serviços das Ifes e demais ICTs apoia-
das, pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto de 
ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico e de estímulo à inovação, mediante res-
sarcimento previamente definido para cada projeto. § 1º [...] o 
uso de bens e serviços das Ifes ou demais ICTs poderá ser conta-
bilizado como contrapartida da instituição ao projeto [...] (BRA-
SIL, 2013)

A forma de alienação dos bens e serviços das Ifes por meio das 
parcerias fica patente na citação acima. A possibilidade de apropria-
ção privada do aparato público, inclusive os bens imóveis e a força de 
trabalho altamente qualificada, revela que está ampliada na regula-
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mentação das parcerias público-privadas no tocante à gestão e forma 
de financiamento as universidades públicas brasileiras. E fica difícil 
desconsiderar que esse elemento altera substantivamente o propósi-
to da instituição universitária.

Com conteúdo muito semelhante à Lei n. 12.863/2013, o De-
creto Presidencial n. 8.240/2014 arregimenta de uma maneira mais 
acurada as PPPs nas Ifes e ICTs, por meio das fundações de apoio. 
É possível perceber, nesse Decreto, assim como na Lei Federal aci-
ma referida, certa centralidade atribuída às atividades de pesquisa 
no âmbito das Ifes, o que também repercute de maneira importante 
na autonomia e na função social da universidade pública. Direciona-
do especialmente às atividades de Ciência e Tecnologia e à Inovação 
Tecnológica4, o Decreto n. 8.240/14 regulamenta os convênios e os 
critérios de habilitação de empresas privadas para participação no 
fomento das pesquisas. Tais convênios são instrumentos que pre-
veem, no Art. 1º, § 2º:

I - [...] a transferência de recursos financeiros ou não financeiros, 
em parceria com entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, 
envolvendo a execução de projetos de interesse recíproco, po-
dendo contar ainda com a participação de organizações sociais, 
que tenham contrato de gestão firmado com a União (BRASIL, 
2014)

As entidades com fins lucrativos têm seu acesso ao fundo pú-
blico ampliado pelo Decreto acima mencionado, podendo propor 
ações em todas as áreas de atuação das universidades federais. Como 
vimos, no Art. 2º são elencadas tais possibilidades: “Os convênios 
[...] terão como finalidade o financiamento ou a execução de projetos 
de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, cientí-
fico e tecnológico e estímulo à inovação” (BRASIL, 2014).
4 De acordo com Roberto Leher, a Inovação Tecnológica no âmbito das universidades é 
uma expressão do capitalismo dependente. Nos países do G7, por exemplo, a inovação é 
fomentada por departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das empresas. No 
Brasil e demais países periféricos, diante das cadeias produtivas de baixa intensidade tec-
nológica, “os governos Cardoso, Lula da Silva e Dilma Roussef elegeram as universida-
des como alvo das políticas que tentam atribuir à universidade o que o setor produtivo 
não desenvolve”. A conversão das universidades no principal lócus de P&D transforma 
a universidade pública em espaço de apropriação pelo capital privado, por meio das par-
cerias público-privadas. “A inovação e a P&D, atividades que deveriam ser desenvolvidas 
no ambiente empresarial, passa a governar as prioridades da própria universidade. [...] O 
desenho iniciado pelo governo militar assumiu contornos mais definidos e operacionais” 
(LEHER, 2018, p. 191-192).
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A penetração das parcerias público-privadas no arcabouço ju-
rídico-normativo que rege as universidades federais brasileiras fica 
ainda mais evidente no parágrafo único do Art. 3º. Nele, o Decreto 
determina que a participação de pelo menos uma Ifes (ou ICT) é 
indispensável para a realização dos projetos objeto dos convênios de 
ECTI.

Os convênios referidos no caput poderão ter tantos partícipes 
quanto forem necessários para a realização do projeto, sendo in-
dispensável a participação de, no mínimo: I – fundação de apoio; 
II - Ifes ou demais ICTs apoiadas; e III – partícipe de natureza 
diferente das anteriores. (BRASIL, 2014, grifos nossos)

Assim, podemos afirmar que esse Decreto, vigente desde 
2014, assim como a Lei n. 12.863/2013, atesta o avançado estágio da 
regulamentação das parcerias público-privadas na gestão das univer-
sidades federais nessa segunda década de século XXI. Tal constata-
ção nos leva, no presente texto, a reconhecer a eficácia dessa tática 
neoliberal quanto ao redirecionamento das prioridades acadêmicas 
em favor dos interesses particulares. Assim, a análise do processo de 
arregimentação do modelo de gestão público-privada contém fun-
damentos importantes para a análise das alterações político-econô-
micas contemporâneas na América Latina e impactos na política de 
educação, evidenciando parte desse processo no caso brasileiro.

4. SÍNTESE
Em forma de síntese, portanto, convém destacar alguns argu-

mentos que validam nossa linha de análise do processo de penetra-
ção da parceria público-privada como forma ótima para gestão das 
Ifes sob a perspectiva neoliberal: 1) a regulamentação insere o trâmi-
te institucional próprio das universidades e demais Ifes no escopo da 
burocracia que rege os convênios entre agentes públicos e privados 
(com ou sem fins de lucro). Ou, o mesmo é dizer: no atual contexto 
as Ifes são o alvo prioritário dos convênios objeto das parcerias. 2) 
Cabe anotar que as atividades de pesquisa, ensino, extensão e de-
senvolvimento institucional compõem o leque de possibilidades para 
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os referidos convênios/contratos. Isto é, fica evidente que o modelo 
de gestão das Ifes é a parceria público-privada, encampando toda a 
gama de atividades-meio e atividades-fim das universidades. 3) Po-
rém, as atividades de pesquisa, principalmente em algumas áreas 
relacionadas à inovação, gozam de notável prioridade mediante os 
interesses privados (sobretudo com fins lucrativos), constituindo, de 
fato, a diferenciação e a diversificação como regras no modelo das 
parcerias. 4) A força de trabalho existente no serviço público é um 
dos principais focos dos interesses privados mediante esse modelo 
de gestão. O alto nível de formação de docentes e técnicos atrai os 
agentes privados, que vêm nessa forma de gestão o acesso à força de 
trabalho altamente qualificada sem grandes investimentos. A regula-
mentação dos convênios/contratos/parcerias pressupõe participan-
tes vinculados à instituição apoiada (inciso III, § 1º, Art. 9º, do Dec. 
n. 8.240/14).

Enfim, as normas editadas nas duas primeiras décadas des-
se século aprimoram e aprofundam o modelo de gestão por meio 
de convênios/contratos entre agentes públicos e privados, o que nos 
permite afirmar que avança a estratégia neoliberal em um contexto 
de novas exigências do capital em crise, redirecionando e ressignifi-
cando a função social das universidades brasileiras.

Esse processo é levado a bom termo, de modo sutil, mas ex-
tremamente eficaz, pela reforma universitária [...] que mostra 
a centralidade da [pesquisa e da] pós-graduação como núcleo 
gerador das mudanças na prática universitária, tendo no produ-
tivismo acadêmico importante instrumento ideológico. Isto re-
sulta [...] na radical mudança da identidade da universidade e do 
trabalho nela realizado, mostrando em acréscimo que o trabalho 
imaterial produtivo, isto é, a pesquisa aplicada, é o foco central 
[...] (SGUISSARDI; SILVA JUNIOR, 2018, p. 283).

Finalmente, entendemos que somente a partir da minucio-
sa caracterização do modelo de gestão público-privada enquanto 
elemento tático da estratégia neoliberal, pode-se avançar a análise 
da essência do conjunto normativo que altera substantivamente 
a função social das universidades públicas brasileiras nesse século. 
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Compreendemos que esses fundamentos são explicativos para as 
principais novidades trazidas pelas Leis ns. 12.772/2012 (Carreira 
do Magistério Federal); 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação 
2014-2024); e 13.243/2016 (Novo Marco de Ciência, Tecnologia e 
Inovação), as quais pretendemos analisar em um próximo texto a 
partir dos pressupostos analíticos aqui discutidos.
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1. INTRODUÇÃO  
 O presente capítulo contempla um dos aspectos do projeto 

de articulação internacional denominado “Alterações político-eco-
nômicas contemporâneas na América Latina e impactos nas políticas 
de assistência social, saúde, previdência social, seguro-desemprego e 
educação: o caso do Brasil, de Cuba e do Chile”. 

Trata-se da parte relativa à saúde pública no Brasil. O foco é o 
período do ano de 2019 e objetiva identificar as recentes mudanças 
político-econômicas e seus impactos na Política de Saúde no Brasil. 
Busca-se, através de uma revisão minuciosa, identificar o significado 
político do desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS), através das 
alterações na forma de financiamento do sistema, como na organiza-
ção de programas como o Programa Mais Médicos, a Contrarrefor-
ma Psiquiátrica, o Programa Brasileiro de Aids, na Política Nacional 
sobre Drogas, na Atenção Primária à Saúde e mudanças na estrutura 
do Ministério da Saúde. 

Tais medidas e alterações expressam a desconstrução do SUS, 
um retrocesso ao sistema público universal e ao pacto social pela saú-
de firmado pela Constituição Federal/1988.  Seguem os resultados da 
pesquisa sobre as principais mudanças nas legislações, evidenciando 
que princípios do SUS, como a universalidade e a participação popu-
lar, bem como a própria essência que embasa o sistema público, estão 
em risco e seriamente comprometidos.  
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2. ALTERAÇÕES NO FINANCIAMENTO DO SUS

2.1 A Emenda Constitucional n. 95 e as Ações e Serviços Pú-
blicos de Saúde (ASPS)  

O financiamento da saúde pública, em sua parte federal, está 
limitado pelo novo regime fiscal, isto é, pela Emenda Constitucional 
95 (EC 95), que congelou o nível do gasto por 20 anos e foi aprovada 
em dezembro de 2016. O piso é o ano de 2017, que correspondeu 
a 15% da receita corrente líquida (RCL) e foi fruto de negociação 
quando da aprovação da EC 95, antecipando para o ano o percentual 
da RCL que seria aplicado somente em 20201. Em 2017, houve, por 
isso, uma elevação do gasto federal per capita disponível com relação 
a 2016. Santos e Funcia (2020, spp.), no entanto, alertam para o fato 
de que, ao final de 2017,  

Houve um crescimento de 81% dos empenhos a pagar do Mi-
nistério da Saúde, em comparação a 2016, e redução nominal 
dos pagamentos das despesas inscritas em restos a pagar, o que 
resultou no crescimento de 50% do total inscrito e reinscrito 
para execução financeira em 2018. Em outros termos, foram em-
penhadas as despesas sem a efetiva liquidação e pagamento, ou 
seja, essas despesas não foram efetivadas como ações e serviços 
para atender as necessidades de saúde da população, ainda que 
tenham integrado o seu piso.  

O Gráfico 1 mostra a evolução do gasto público total (das três 
esferas de governo) per capita com as Ações e Serviços Públicos de 
Saúde (ASPS) e por regiões do país no período 2003 - 2017. Nele é 
possível ver que houve aumento em 2017.  

1 A Emenda Constitucional n. 86, de 17/03/2015, ao dispor da receita corrente líquida 
para o financiamento das ações e serviços de saúde de responsabilidade do governo fede-
ral, definiu a aplicação de 15% somente no quinto exercício financeiro subsequente ao de 
sua promulgação. Elaboração dos autores. Obs.: O gasto “nacional” se refere à parcela da 
despesa federal que não pôde ser regionalizada. Apud Piola et al. (2018).  
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 Gráfico 1 –  Gasto público total em ASPS por habitante e Grandes Regiões 
Fonte: SPO/MS para a despesa federal e SIOPS para as despesas estaduais e mu-
nicipais.  

  
 A partir de 2018, o piso e o valor efetivamente aplicado em 

ASPS tem diminuído, tanto em termos reais per capita, como em 
proporção da RCL. Em 2018, para um piso (15% da RCL) de R$ 
120.802 milhões, caso fosse mantida a proporção aplicada em 2017, 
foram efetivamente gastos R$ 116.821 milhões (valor aplicado me-
nos o empenho 2018), de modo que o SUS perdeu no ano R$ 3.981 
milhões (SOARES e FUNCIA, op. cit.). A partir desse momento, o 
SUS deixou de ser subfinanciado e passou a sofrer um verdadeiro 
desfinanciamento, isto é, de uma situação de recursos insuficientes 
para atender seus objetivos começou a enfrentar redução de recur-
sos.  

Em 2019, para uma RCL de R$ 905.659 milhões, caso fos-
se aplicado os 15%, a parte federal do SUS deveria contar com R$ 
135.849 milhões. No ano, o valor aplicado menos o empenho 2019 
foi de somente R$ 122.270 milhões, registrando uma perda de R$ 
13.579 milhões. Em dois anos, portanto, a perda foi de R$ 17.560 
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milhões. Por consequência, os resultados dessas perdas impactaram 
negativamente o per capita do gasto em saúde.  

Desde o início do ano de 2019, a frustração com relação à ex-
pectativa de crescimento do PIB e, por consequência, da receita de 
impostos e contribuições embasou o Ministério da Economia a rea-
lizar contingenciamentos. O primeiro ocorreu em 22 de março de 
2019, no valor de R$ 29,792 bilhões das despesas não obrigatórias do 
orçamento de 2019, com vista a preservar a meta de déficit primário 
de R$ 139 bilhões estipulada para 2019. Em 29 de março, mediante o 
Decreto n. 9.741, foi divulgada a distribuição do contingenciamento 
por ministério. O Ministério da Saúde foi “poupado” desse contin-
genciamento. O mesmo ocorreu com relação aos hospitais universi-
tários, que estão sob a responsabilidade do Ministério da Educação 
(pasta que, em termos absolutos, foi a mais afetada pelo contingen-
ciamento). Houve, no entanto, contingenciamento de recursos des-
tinados a obras de hospitais universitários.  

2.2 Critérios de transferência de recursos – Novo Modelo de 
Financiamento da Atenção Primária à Saúde  

Em julho de 2019, o Ministério da Saúde aventou a possibili-
dade de modificar os critérios de transferência de recursos, ou seja, 
de financiamento da atenção primária à saúde. Trata-se de mudança 
profunda após 21 anos. Apesar das manifestações contrárias realiza-
das pelas entidades envolvidas com o SUS, ela foi aprovada em outu-
bro de 2019, e publicada via Portaria n. 2.979, de 12 de novembro de 
2019 (Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-
-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180). O novo modelo 
entrou em vigor, com regras de transição, a partir de 2020.  

Nesse novo modelo de repasse, ao invés do número de habi-
tantes nos municípios, o  repasse de recursos por parte do governo 
federal passa a ocorrer em termos de número de  pacientes cadas-
trados nas unidades de saúde, ponderado pela vulnerabilidade  so-
cioeconômica dos pacientes (30% a mais), a quantidade de crianças 
e idosos na região e a distância dos municípios dos grandes centros 
urbanos (municípios rurais recebendo duas vezes mais por paciente 
cadastrado do que um município em área urbana). Além disso, o 
modelo incluiria, de forma ampliada, indicadores como qualidade 
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do pré-natal e controle de diabetes, hipertensão e infecções sexual-
mente transmissíveis, até atingir 21 critérios em 2022.  

3. MUDANÇAS NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE  

Ao longo dos primeiros meses, o ministro Mandetta afirmou 
que a estrutura do Ministério da Saúde seria modificada. No dia 17 
de maio, o governo publicou o Decreto n. 9.795, que modifica a es-
trutura do órgão, que são sumarizadas abaixo:  

1. Criação de uma secretaria específica para a atenção primá-
ria.  
2. Criação de uma coordenação que ficará responsável pela te-
mática do tabaco. Ainda não ficou claro se o Programa Nacio-
nal do Controle do Tabagismo, que era de responsabilidade 
do Instituto do Câncer, o Inca, sairá do instituto.
3. Criação do Departamento de Certificação e Articulação 
com os Hospitais Filantrópicos e Privados.
4. Criação do Departamento de Saúde Digital, visando liderar 
a implementação de uma Política Nacional de Saúde Digital 
e Telessaúde no SUS: estimular as atividades de saúde digital, 
incluídos a teleconsultoria, o telediagnóstico, a tele-educação, 
entre outras.
5. Eliminação da secretaria de gestão participativa. O assunto 
foi misturado com a gestão interfederativa, em um departa-
mento vinculado à Secretaria Executiva.  
6. Eliminação da coordenação responsável pelo programa de 
atenção integral aos portadores de doença falciforme – enfer-
midade genética de maior prevalência no Brasil e no mundo e 
que afeta majoritariamente a população negra.  
7. Departamento do Complexo Industrial da Saúde, antes vin-
culado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estraté-
gicos, foi reduzido a uma coordenação. E também passará a 
responder à Secretaria Executiva.
8. Departamento de Aids: rebaixamento do programa de tra-
tamento de HIV/Aids. O atual Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmis-
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síveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais fica transformado 
em uma coordenação. E, sob a sua responsabilidade, estarão 
duas outras doenças que não estão relacionadas ao contágio 
sexual – tuberculose e hanseníase.  
9. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, 
que agora passou a ter dois departamentos – na configuração 
anterior, eram três. Fica extinto o Departamento de Plane-
jamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde 
– criado no governo Temer. Retoma estrutura existente no 
governo Lula neste caso; e,
10. Secretaria Especial de Saúde Indígena foi mantida, porém 
há a tão anunciada (e criticada) previsão de “integração” do 
atendimento dessa população ao SUS, mas sem uma definição 
clara de como e quando ocorreria. 

4. O PROGRAMA MAIS MÉDICOS  
Logo após a eleição, Bolsonaro afirmou que faria mudanças 

no Programa Mais Médicos e modificaria os repasses para Cuba – 
país que foi, entre 2013 e 2018, responsável por cerca de metade das 
vagas no programa (pouco mais de 8 mil dos 16 mil profissionais que 
fizeram parte do programa). Esse anúncio levou ao fim do acordo 
com o governo cubano, definindo, no dia 14 de novembro, a retirada 
dos médicos cedidos para atuar no país.  Com isso, ainda no governo 
Temer, o governo abriu em novembro de 2018 um edital com 8.517 
vagas, sendo que 7.120 foram preenchidas por médicos com registro 
profissional brasileiro. Em dezembro, um novo edital foi publicado, 
com as remanescentes 1.397 vagas, permitindo a participação de bra-
sileiros com formação no exterior (e que não fizeram o Revalida).  

Em outubro, antes da saída dos médicos cubanos, 23% dos 
municípios possuíam vagas em aberto. Seis meses após a saída, no 
final de abril, 42% das cidades no país possuem postos não preen-
chidos, seja em decorrência das desistências (que se tornaram mais 
frequentes) ou da não renovação e reposição de vagas (como no 
caso dos municípios menos vulneráveis). As cidades que receberam 
os médicos cubanos concentravam 80% do déficit no final de abril, 
principalmente na região Nordeste (38% do total). Entre os estados, 
os com mais vagas desocupadas são Bahia, São Paulo e Minas. Há 
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139 cidades onde nenhuma das vagas ofertadas pelo último edital foi 
preenchida, e um terço desses municípios é classificado como vulne-
rável ou de extrema pobreza.  

Em fevereiro, o governo decidiu pela não reposição de médi-
cos no programa em municípios não considerados de baixa vulne-
rabilidade. Em todos os editais lançados nesse ano, as vagas foram 
voltadas para cidades consideradas mais vulneráveis. De uma classi-
ficação de 1 a 8, as cidades contempladas foram as com perfis de 4 a 8. 
As cidades menos vulneráveis (1 a 3) não foram incluídas. Com isso, 
as capitais, cidades nas regiões metropolitanas e parte dos municí-
pios com mais de 50 mil habitantes não receberam e nem receberão 
novos médicos no programa.  

No primeiro balanço no início de abril, após três meses do 
edital, apontava-se que 15% dos brasileiros que ingressaram no pro-
grama entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019 já haviam desistido 
de participar do programa no início de abril: 1.052 dentre 7.120 mé-
dicos. As áreas mais afetadas foram as mais pobres: em municípios 
com taxa de extrema pobreza maior do que 20% da população, a taxa 
de desistência foi de 31% (324 desistências). Em seguida, as capitais 
e regiões metropolitanas, com 209 profissionais desistentes (20% do 
total), também concentrado nos bairros mais pobres.

No segundo balanço, realizado no início de maio, após cinco 
meses, mostrava-se que 1.325 profissionais haviam desistido de suas 
vagas. Assim, nos três primeiros meses, a média foi de 351 desistên-
cias por mês e nos dois meses seguintes foi de 137 desistência por 
mês. As desistências concentraram-se, ao longo dos cinco meses, en-
tre médicos que possuem registro profissional brasileiro, e não entre 
os brasileiros com formação no exterior.  No dia 10 de maio de 2019, 
o governo lançou novo edital, voltado para 1.185 municípios con-
siderados vulneráveis e 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 
com 2.037 vagas.  O objetivo é preencher vagas abertas em decorrên-
cia de desistências e de contratos já encerrados.  

5. A CONTRARREFORMA PSIQUIÁTRICA
A Nota Técnica 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS da Coor-

denação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do De-
partamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de 
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Atenção à Saúde do Ministério da Saúde – CGMAD/DAPES/SAS/
MS, contraria os princípios preconizados pela Reforma Psiquiátrica 
Brasileira. Constitui-se retrocesso, cuja principal instituição que ga-
rante a perpetuação do modelo manicomial é recolocada na rede de 
atenção, a saber, o hospital psiquiátrico ou a “comunidade terapêu-
tica”, instituição manicomial correspondente no atendimento a pes-
soas em uso problemático de álcool e outras drogas (Abrasco, 2019).  

A Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Reforma Psiquiá-
trica Brasileira já é a rede  mais plural dentre as redes do sistema 
de saúde; a diferença é que ela, propositadamente,  deixava de lado 
instituições manicomiais e estimulava o tratamento no território ha-
bitado  pelas pessoas em sofrimento mental e suas famílias e onde 
existem as suas redes de apoio  e de sociabilidade, ainda que às ve-
zes precárias, além da rede de serviços intersetoriais  fundamentais à 
sua recuperação e vida digna (escola, trabalho, moradia, saúde geral, 
lazer etc.). Territorialização ausente na nota técnica, assim como a 
negação do conhecimento de profissionais de diferentes áreas que 
atuam nesta área. 

Outro ponto constante na nota técnica é a defesa da eletro-
convulsoterapia (ECT), chamado de eletrochoque. Longe de ser uma 
técnica absolutamente segura e incontroversa na sua aplicação con-
temporânea, o ECT, assim como psicocirurgias mais recentes, é ob-
jeto de um debate científico, bioético e judicial acirrado em relação a 
sua eficácia clínica e potencial iatrogênico (READ et al., 2019; BRE-
GGIN, 2008). O risco de uma banalização de seu uso, além dos casos 
extremamente resistentes de depressão, é considerável. Isso sem falar 
no simbolismo da sua prática violenta e punitiva que assombra tan-
tas pessoas que foram vítimas de seu uso abusivo.  

O raciocínio reducionista do documento permanece quando 
parece negar (não se sabe o  quão voluntariamente) que muitos dos 
transtornos considerados comuns na psiquiatria, e  aqueles que têm 
crescido em incidência, ao modo do suicídio e suas tentativas, tradu-
zem  um mal-estar severo na sociedade, reflexo, cada vez mais inten-
so, das políticas de  austeridade, falta de oportunidades de trabalho, 
baixa qualidade de vida, múltiplas intolerâncias e violências, inclu-
sive traumas associados a acidentes totalmente preveníveis (como 
os que encontramos em Mariana e Brumadinho, só para falar dos 
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mais  graves, recentemente), perda de esperança, entre tantos outros 
(Abrasco, 2019). 

Não se resolvem essas dores com serviços ambulatoriais espe-
cializados, especialmente se esses se tornarem reféns das indústrias 
farmacêuticas, exorbitando, como tantos estudos têm revelado, o uso 
indevido de psicofármacos, notadamente antipsicóticos (HARROW; 
JOBE, 2013; HARDING, 1987) e antidepressivos (GOLDSMITH; 
MONCRIEFF, 2011), na medicalização dos problemas da vida, es-
pecialmente em países que vivem crises socioeconômicas e políticas.

A política nacional de saúde mental, álcool e outras drogas, 
preconizada pela Reforma Psiquiátrica brasileira e pela lei nacional 
n. 10.216/01, se constitui conquista relevante para a desinstituciona-
lização de pessoas em sofrimento mental. Processo árduo que exige a 
destruição das clausuras, dos desejos de manicômio e das sanhas de 
lucro com o sofrimento alheio, que passaram a morar nos manicô-
mios longos anos da sua vida. E sobretudo, acabar com espaços que 
estimulem e favoreçam a institucionalização desses sujeitos.  

A Lei n. 10.216 (que estabelece a Política Nacional de Saúde 
Mental) e a Reforma Psiquiátrica foram lançados após 12 anos de 
debate no Congresso e na sociedade, e efetivados em milhares de ser-
viços pelo Brasil. Não há governo que tenha legitimidade para mudar 
o rumo unilateralmente. A nota técnica é um ato de desrespeito à 
democracia na sequência do desmonte das instituições civilizatórias 
que assola o país. É um libelo à barbárie.  

Ainda em relação à Nota Técnica 11/2019-CGMAD/DAPES/
SAS/MS, cabe ressaltar que ela teve sua apresentação conturbada, 
por parte do Ministério da Saúde. Foi lançada inicialmente no site do 
MS sem manter qualquer diálogo anterior com o controle social e/ou 
construção coletiva com trabalhadores(as) e usuários da Política de 
Saúde Mental. Após manifestações contrárias de diversos segmentos 
da sociedade, a nota foi retirada do ar dois dias após sua publicação. 
O ministério afirmou que o texto ainda não estava pronto e que o do-
cumento estaria em consulta interna no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) para receber contribuições de servidores do ministério 
e de outros órgãos, como o CONASS (Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde) e o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde), sem participação do CNS na consulta interna, 
o que expõe a ausência de diálogo com o controle social.  
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Alguns pontos são centrais na nota, representando o retro-
cesso descabido no histórico da  luta antimanicomial, como a in-
clusão dos hospitais psiquiátricos nas RAPS, o financiamento para 
compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia (ECT), a possibilidade  
de internação compulsória de crianças e adolescentes e a abstinência 
como uma das opções da política de atenção às drogas, ao contrário 
da redução de danos, tratando a questão em uma perspectiva cri-
minalizante no uso de drogas, ao invés de compreendê-la como um 
problema de saúde pública.  

6. MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO PROGRAMA BRA-
SILEIRO DE AIDS  

Um decreto presidencial modificou a estrutura do departa-
mento que promove o combate à Aids no Ministério da Saúde. O 
Departamento de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), Aids 
e Hepatites Virais passa a se chamar Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Na 
nova estrutura, políticas públicas para doenças como hanseníase e 
tuberculose são analisadas pelo mesmo departamento que cuida da 
estratégia brasileira contra o HIV. Antes, o departamento cuidava 
apenas de doenças sexualmente transmissíveis. Para o Ministério da 
Saúde, “a nova estrutura fortalece integração entre as áreas do Mi-
nistério da Saúde” e a “estratégia de resposta brasileira ao HIV não 
será prejudicada”. 

O Decreto n. 9.795, publicado em 17 de maio, foi criticado por 
redes, coletivos e organizações do movimento nacional de luta con-
tra a Aids. Os grupos reclamam que a mudança foi feita sem diálogo 
com a sociedade civil, já que o tema não foi discutido na Comissão 
Nacional de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais (Cnaids) e na Comis-
são Nacional de Articulação com Movimentos Sociais (Cams). Até a 
publicação do decreto presidencial, o Departamento de IST, Aids e 
Hepatites Virais, criado em 1986, cuidava apenas de políticas contra 
o HIV e as hepatites virais. O setor, vinculado à Secretaria de Vigi-
lância em Saúde do Ministério da Saúde, tornou-se referência mun-
dial no tratamento e atenção à Aids e outras infecções sexualmente 
transmissíveis.  

A Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/Aids e das He-
patites Virais passa a ser subordinada ao Departamento de Doenças 
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de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, que 
deve analisar também doenças como tuberculose e hanseníase.  

Em nota, a Articulação Nacional de Luta contra a Aids 
(Anaids), a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), o 
Fórum das ONG/Aids do Estado de São Paulo (Foaesp), o Grupo 
de Apoio e Prevenção à Aids no RS (Gapa/RS), o Grupo de Incenti-
vo à Vida (GIV) e a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e 
Aids (RNP+Brasil) se pronunciaram contra a medida. Para os mo-
vimentos sociais de luta contra a Aids, a mudança “acaba com uma 
experiência democrática de governança de uma epidemia baseada na 
participação social e na intersetorialidade”.  

7. MUDANÇAS ESTRUTURAIS NA POLÍTICA NA-
CIONAL DE DROGAS

 O Projeto de Lei que fez alterações na política nacio-
nal de drogas foi aprovado em 15 de maio de 2019, em uma 
votação acelerada, pelo Senado. O projeto endurece a política 
nacional antidrogas, facilita internações involuntárias e forta-
lece as comunidades terapêuticas – instituições de tratamento 
normalmente ligadas a igrejas e que recentemente estiveram 
sob holofotes após denúncias de abusos e violações de direitos. 

As comunidades foram incluídas no Sistema Nacional de Po-
líticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) e agora podem receber recur-
sos com isenção fiscal – pessoas e empresas podem destinar até 30% 
do Imposto de Renda para as instituições.  O PLC (Projeto de Lei da 
Câmara) n. 37, de 2013, já havia passado pela Câmara dos Deputados 
e agora segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto 
tramitava há seis anos no Senado e no último mês os senadores ma-
nobraram para avançar seu processo de aprovação. A motivação foi 
o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que poderá des-
criminalizar o consumo de drogas no país  – a votação está marcada 
para 5 de junho.  

O STF deve analisar no dia 5 a Lei n. 11.343/2006 – especifi-
camente seu artigo 28, que torna crime o porte de drogas para con-
sumo próprio. A Corte vai avaliar se a prisão de consumidores de 
drogas é constitucional –  o questionamento foi encaminhado pela 
Defensoria Pública de São Paulo. Uma das bases do questionamento 
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é o princípio do direito penal que determina que uma conduta, para 
gerar pena de prisão, precisa lesionar um terceiro, explica o ex-pre-
sidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e 
secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas.  

Um dos pontos centrais da PLC 37 é o fortalecimento das co-
munidades terapêuticas.  Embora atendam a dependentes de drogas 
em recuperação, elas não são consideradas clínicas nem estabeleci-
mentos médicos, mas entidades filantrópicas. A nova legislação esta-
belece o atendimento do dependente químico nas comunidades, mas 
prevê a possibilidade de as instituições receberem dinheiro público 
por meio de isenção fiscal. São 1.800 comunidades terapêuticas no 
Brasil. Que contaram com um aumento de vagas com repasses do 
governo federal no valor de R$ 153 milhões por ano. 

A nova legislação estabelece como meta no tratamento de de-
pendência química a abstinência, deixando de lado políticas de redu-
ção de danos – conjunto de práticas de saúde pública adotadas em 
diversos países com o objetivo de diminuir os danos causados pelo 
uso de drogas em pessoas que não conseguem ou não querem parar.  

A mudança vai contra o entendimento de parte da comunida-
de médica e acadêmica de que as políticas de redução de danos são 
medidas efetivas e necessárias quando em conjunto com tratamentos 
focados em abstinência.  

Em 17 de maio de 2019 a PLC 37 é aprovada pelo Senado Fe-
deral, promovendo graves retrocessos nas políticas de drogas (CE-
BES, 2019). Dentre estes retrocessos destaca-se a facilitação para a 
internação involuntária, que poderá ser pedida por familiar ou ser-
vidor público da saúde ou da assistência social; determina que o pa-
ciente possa ficar internado contra sua vontade por até três meses e 
estabelece a necessidade de autorização médica para que a interna-
ção seja encerrada. Atualmente, a família pode escolher pela libera-
ção do dependente.  

O projeto também trata das penas para o tráfico –  a pena 
mínima para quem “atue no comando de organização criminosa” 
passa de 5 para 8 anos de prisão. Também há a determinação de que 
a pena seja reduzida se o acusado não for reincidente e não integrar 
organização criminosa ou se “as circunstâncias do fato e a quantida-
de de droga” demonstrarem “menor potencial lesivo da conduta”.  
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Várias entidades de saúde, direito e movimentos sociais publicaram 
nota pública se posicionando contra a nova lei, entre elas a Comissão 
de Direitos Humanos da OAB-SP, a Associação Brasileira de Saúde 
Mental, o Conselho Federal de Psicologia, o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública e a Pastoral Carcerária Nacional. Dentre as críticas, 
aponta-se a falta de um indicador de avaliação e monitoramento das 
ações de prevenção, atenção e tratamento de pessoas que usam dro-
gas e não inclusão da atenção psicossocial extra-hospitalar, ao lado 
do tratamento ambulatorial, como forma prioritária de tratamento 
dos dependentes de drogas.  

A nova Política Nacional sobre Drogas (PNAD) aprovada 
pelo governo federal apresenta como uma das principais controver-
sas mudanças o tratamento dos dependentes químicos, que adota a 
abstinência como abordagem preferencial. Trata-se de um retroces-
so, uma vez que essa diretriz já estava superada nas legislações ante-
riores com a adoção da Redução de Danos (RD). A mesma privile-
giava a RD, com a finalidade de reduzir riscos de danos biológicos, 
psicossociais e econômicos aos quais estão expostos os dependentes 
químicos. A distribuição de seringas individuais aos dependentes, 
um da estratégia de Redução de Danos, buscava evitar contágios 
como do HIV. 

Além disso, a nova Política passa a estimular a participação 
das comunidades terapêuticas como estratégia de atenção, fortale-
cendo-as, contrariando as denúncias de casos de maus-tratos rea-
lizadas pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Federal de 
Psicologia. Além de incluí-las no Sistema Nacional de Políticas sobre 
Drogas, liberando mais recursos públicos para sua manutenção, per-
mitindo que 30% das doações de pessoas físicas e jurídicas às insti-
tuições possam ser deduzidas do imposto de renda. Por outro lado, 
serviços de referência do SUS para o cuidado de dependentes, como 
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sofrem cortes de gastos 
e desgastes.  

Outro destaque é a centralidade da atenção médica, contra-
riando um dos princípios do SUS, a integralidade da atenção pres-
tada através das equipes interdisciplinares de saúde.  Na atenção aos 
dependentes químicos, o ponto central firma-se na equipe envolvida 
na ação, que oportuniza trabalhar com as motivações e os objetivos 
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de vida do paciente, instâncias essenciais para a construção de um 
projeto terapêutico e de reabilitação cognitiva e social. Política essa 
que corrobora com os princípios da Reforma Psiquiátrica e com as 
bases do cuidado em saúde mental.

  
CONCLUSÕES  

A grave crise econômica, social, sanitária e política se torna 
largo argumento para impor mudanças que atingem fortemente o 
SUS, provocando desmontes e retrocessos significativos no sistema 
de proteção social. Além de ferir direitos constitucionais, desrespei-
tar princípios essenciais como universalização, equidade e integrali-
dade, a participação popular deixa de ser considerada, outro eixo de 
grande relevância no controle social.  

O modelo adotado para o financiamento público segue a lógi-
ca da privatização, assim como a orientação do desempenho e pro-
dutividade, capturando uma perspectiva da saúde como mercadoria. 
Significa reverter a lógica de que “o SUS representa a afirmação da 
saúde como direito de todos e dever do Estado, o que é incompatível 
com a concepção privatista que a submete à lógica mercantil. Saúde 
deve gerar vida, não lucro”.  

Nesta investigação, buscou-se identificar os retrocessos e as 
particularidades dessas  refrações que apontam para a devastação e 
o abandono da quase totalidade dos direitos  sociais conquistados 
pela população brasileira na constituição e implementação do SUS,  
“garantindo o acesso universal, através de políticas sociais e econô-
micas, a redução do  risco de doença e de outros agravos, e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção 
e recuperação” (Constituição Federal, Seção II. DA SAÚDE.  Art. 
196, 1988). 
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1. INTRODUÇÃO
Foram 31 anos entre a promulgação da Constituição de 1988 

e a aprovação da reforma previdenciária realizada pelo governo Bol-
sonaro em 2019. Esse foi o tempo que levou para que o processo 
de ampliação de direitos, fruto do movimento de redemocratização 
que impulsionou o fim da ditadura militar, desse lugar, no campo 
previdenciário, ao entendimento de que a concessão da aposenta-
doria está unicamente condicionada a resultados financeiros, dada a 
supremacia da busca do equilíbrio do orçamento público no pensa-
mento neoliberal. Foram 31 anos para que, finalmente, o país ficasse 
alinhado ao que sempre foi defendido pelo Banco Mundial e outras 
agências internacionais (MARQUES, 2012). No lugar da melhora do 
nível dos benefícios e de sua universalização a todos os trabalhado-
res, coloca-se a exigência de mais anos de contribuição e a adoção da 
idade mínima para que a aposentadoria possa ser requerida. 

Este texto revisita os principais momentos dessas três décadas 
no campo previdenciário, quando o sistema foi objeto de três refor-
mas que envolveram mudança constitucional. Na primeira parte, são 
destacados os direitos conquistados em 1988, analisadas as reformas 
empreendidas por Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 
Silva e as modificações infraconstitucionais realizadas no governo de 
Dilma Rousseff. Na segunda parte, é tratada a reforma encaminha-
da pelo governo Michel Temer e, finalmente, na terceira, a reforma 
aprovada no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Essa última, 
sem sombra de dúvida, foi a mais radical. Em cada parte do texto, 
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procura-se enfatizar as mudanças nas condições de acesso aos bene-
fícios, especialmente da aposentadoria, e nos valores dos benefícios. 

2. OS ANTECEDENTES: DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 
AO GOVERNO DILMA

A Constituição de 1988 (CF88), chamada de Constituição 
Cidadã pelo Deputado Federal Ulysses Guimarães, presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, introduziu mudanças significa-
tivas no corpo da proteção concedida pela Previdência Social (PS) 
aos trabalhadores formais do setor privado da economia. Entre seus 
avanços, destacavam-se a equiparação dos trabalhadores rurais aos 
urbanos, no que se refere aos riscos a serem cobertos; o novo cálculo 
para a apuração do valor da aposentadoria, mais favorável aos tra-
balhadores; a definição do piso como equivalente ao salário mínimo 
(além de o vincular a todos os benefícios, inclusive aos assistenciais) 
e a facultação de todos se filiarem ao sistema previdenciário. Espera-
va-se, assim, que parte da dívida social, engendrada durante os “anos 
de chumbo”, fosse saldada.

Mas, como sabido, a ampliação de direitos trazida pela CF88 
ocorreu na contramão da história, isto é, quando as bases que deram 
sustentação à ampliação da proteção social ocorrida no pós-II Guer-
ra Mundial estavam na eminência de desaparecer completamente, 
de forma que os princípios e os valores de um Estado de Bem-Estar, 
mesmo que limitado às condições dos países do então chamado Ter-
ceiro Mundo, estavam não só sendo questionados como substituídos 
pelo ideário do neoliberalismo. Não é por outra razão que, poucos 
dias depois de terem sido aprovadas as leis de custeio da Seguridade 
Social e do Plano de Benefícios da PS (Leis n. 8212 e n. 8.213), em 
1991, Fernando Collor de Mello (FCM), o primeiro presidente da 
República eleito diretamente pelo voto depois do fim da ditadura mi-
litar, apresentou à sociedade um conjunto de projetos que alteravam 
essa última em sua organização, financiamento e aspectos da cober-
tura dos riscos. E isso ocorreu antes mesmo que essas leis estivessem 
sido objeto de regulamentação.

Apesar de FCM não ter terminado seu mandato, pois renun-
ciou imediatamente após à autorização para início do processo de 
impeachment pela Câmara de Deputados em 29/12/1992, foi em seu 
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governo que o pensamento neoliberal encontrou eco na nação em 
diferentes segmentos da sociedade. É assim que, recém-aprovada e 
regulamentada a nova Previdência nascida do processo de redemo-
cratização, ela passa a ser objeto de intenso debate. Em 1995, por 
exemplo, circulavam na sociedade mais de 20 propostas que propu-
nham reformas profundas na organização, princípios e financiamen-
to da PS1.  

Desse momento até os dias de hoje, sem considerar a reforma 
encaminhada por Bolsonaro, em 2019, que foi aprovada pela Câma-
ra de Deputados, em agosto de 2019, e, pelo Senado, em outubro 
do mesmo ano, houve dois momentos que podem ser considerados 
como de reforma do sistema previdenciário brasileiro. O primeiro 
foi em 19982, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 
Depois de idas e vindas, foi aprovada a Emenda Constitucional n. 20, 
que permitiu a elaboração de leis para modificar os benefícios pre-
videnciários dos trabalhadores do setor privado e dos funcionários 
públicos. A lei que lhe dá base é a de n. 9.876, de 26 de novembro de 
1999.  Em relação aos trabalhadores do setor privado, integrantes do 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS), foram eliminados o teto 
de dez salários mínimos para o pagamento dos benefícios das apo-
sentadorias por tempo de serviço e o cálculo do valor do benefício 
pela média aritmética dos últimos 36 meses (substituído pela média 
aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspon-
dentes, no mínimo, a 80% de todo o período contributivo do segu-
rado, corrigidos monetariamente e sujeito ao fator previdenciário3); 
foi estabelecida a criação de condições para que o sistema adotasse 
regras que proporcionassem o equilíbrio financeiro e atuarial; foi 
substituído o tempo de serviço pelo de contribuição  e exigido 35 
anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres (para 
os rurais, foi mantido somente o critério de idade – 65 anos para 
homens e 60 anos para as mulheres) e, para as funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, foi mantida a 
1 Para maiores detalhes sobre essas propostas, ver MÉDICI e MARQUES (1995). 
2 Antes disso, no governo de Itamar Franco, que substituiu FCM na presidência da Re-
pública, houve uma série de alterações no tocante a benefícios, que não exigiam mudança 
constitucional. Medidas dessa natureza tiveram prosseguimento durante o início do gover-
no FHC. Ver Marques et al. (2012).
3 O fator previdenciário, que foi introduzido no momento da redação da Lei n. 9.876 se 
constituiu em um redutor do valor, ao considerar a expectativa de sobrevida do segurado 
no momento da aposentadoria.
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redução de 5 anos para ambos os sexos. A reforma também extinguiu 
a aposentadoria proporcional, que permitia ao segurado se aposentar 
com menos tempo e, consequentemente, receber menor valor.

Em relação ao regime dos funcionários públicos, que integram 
o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), aprovaram-se, além 
da substituição do tempo de serviço pelo de contribuição, da extin-
ção da aposentadoria proporcional e da introdução do novo cálculo 
para o valor da aposentadoria, tal como no RGPS, a introdução do 
critério de idade para a aposentadoria integral (60 anos homem e 
55 mulher), desde que tenha havido o mínimo de 10 anos de efetivo 
exercício no serviço público e de 5 anos no cargo em que será aposen-
tado; o estabelecimento da aposentadoria compulsória aos 70 anos; a 
manutenção da aposentadoria integral com menos tempo de serviço 
(30 anos para homens e 25 anos para mulheres) para os professores 
dos níveis de educação infantil, no ensino fundamental e médio, mas 
desde que tenham cumprido o tempo de contribuição e tenham 53 
anos se professor e 48 anos se professora;  a proibição da contagem 
da licença-prêmio em dobro, para fins da aposentadoria; a extinção 
do valor da aposentadoria corresponder à última remuneração do 
servidor, com exceção para os casos em que essa última for menor 
ou igual ao valor do teto do sistema previdenciário do trabalhador do 
setor privado (RGPS); a definição do valor da pensão igual ao do pro-
vento do servidor falecido, até o teto do RGPS; e a implantação do 
regime de previdência complementar para os servidores públicos4. 
Vale destacar que essa reforma não logrou introduzir um teto para o 
valor da aposentadoria do servidor público.

O segundo momento de reforma está associado ao início do 
governo Lula. Sua proposta foi encaminhada em abril de 2003 e sur-
preendeu os militantes do Partido dos Trabalhadores. Isso porque, 
além de seu teor não ter sido discutido internamente, ia na direção 
contrária do que havia até então sido defendida pelo PT, principal-
mente durante a discussão e votação da proposta de reforma de FHC. 
Em 11/12/2003, foi aprovada sua proposta, que exatamente introdu-
zia aquilo que não havia sido possível aprovar durante a discussão da 
reforma proposta por FHC: o teto para o valor da aposentadoria do 
servidor público;  e a contribuição incidente sobre o valor da aposen-
4 O regime complementar dos servidores públicos somente foi instituído em 30/04/2012 
(Lei n. 12.618) e passou a vigorar em 31/01/2013, mediante a Portaria n. 44. 
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tadoria, a partir de certo nível, de alíquota de 11% (também para os 
segurados do RGPS)5.

Durante o governo Dilma, foram feitas modificações com 
relação à pensão por morte (18/06/2015) e introduzida a “fórmula 
85/95” como alternativa ao acesso à aposentadoria sujeito ao fator 
previdenciário (05/11/20156). No caso das pensões, as novas regras 
restringiram a duração do tempo de concessão do benefício, varian-
do a duração de acordo com a idade do beneficiário, tendo sido apro-
vado o que segue:  3 anos de pensão para cônjuges com menos de 21 
anos de idade; 6 anos de pensão para cônjuge com idade entre 21 e 26 
anos; 10 anos de pensão para cônjuge com idade e entre 27 e 29 anos; 
15 anos de pensão para cônjuge com idade entre 30 e 40 anos; 20 anos 
de pensão para cônjuge entre 41 e 43 ano; pensão vitalícia para cônjuge 
com mais de 44 anos.

A fórmula ou regra 85/95 é fruto da luta contra o fator previden-
ciário, cuja bandeira foi encabeçada pelo senador Paulo Paim, do PT.  
Essa regra estabelece que o trabalhador tem direito à aposentadoria inte-
gral quando a soma de sua idade e tempo de contribuição atingir 85 (mu-
lheres) e 95 (homens). Esses totais (85/95) vigorariam até 30/12/2018. 
De 31/12/2018 a 30/12/2020, a idade seria acrescida de um ano (86/96) e 
assim por diante, até 90/100. Segmentos importantes dos trabalhadores 
se beneficiaram dessa nova regra, alternativa ao fator previdenciário.

2.1. – A proposta de reforma do governo Temer
A proposta de reforma da Previdência Social do governo Te-

mer foi encaminhada em dezembro de 2016, mês em que foi apro-
vada a Emenda Constitucional n. 95, que mudou o regime fiscal 
da nação, congelando o nível do gasto federal por vinte anos. Sua 
propositura não estava, portanto, dissociada do diagnóstico que o 
governo fazia (e ainda faz) dos problemas econômicos da nação, atri-
buindo sua origem, equivocadamente, a um déficit público recorren-
te e, por decorrência, a um nível elevado de endividamento público. 
Essa visão está bem desenvolvida no documento Ponte para o Futu-
ro (2015), elaborado e divulgado pelo PMDB, partido do presidente 
Michel Temer.
5 Para maiores detalhes da discussão em torno da proposta encaminhada por Lula, ver 
Marques et al. (2012).
6 Data em que a Medida Provisória n. 676/2015 foi convertida em lei (n. 13.183/2015), 
depois de aprovada no Congresso e de ter tido partes do texto vetadas pela presidente.
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A proposta encaminhada pelo Executivo mobilizou a socieda-
de durante todo o ano de 2017. Ao contrário do ocorrido em outros 
momentos, quando das reformas encaminhadas por FHC e Lula, o 
tema foi discutido em todos os cantos do país, da universidade e dos 
sindicatos à praça pública e locais de trabalho, sendo objeto de aná-
lise e de polêmica em todos os veículos de comunicação. Foi, ainda, 
eixo principal das mobilizações que sacudiram o país no primeiro 
semestre, com destaque para a greve geral de 28 de abril e da marcha 
à Brasília, em 24 de maio. A resistência popular à proposta refletiu-se 
sobre a Câmara de Deputados e isso se fez mais presente na medida 
em que o tempo ia passando e os deputados começaram a se preo-
cupar com sua reeleição. Ao final, depois de muito adiamento de seu 
envio ao plenário da Câmara, e já com as modificações realizadas no 
interior da comissão criada para examiná-la, foi adiada sine die, sob a 
alegação de que não poderia haver mudança constitucional enquan-
to um Estado da Federação estivesse sob intervenção, no caso o Rio 
de Janeiro, a partir de fevereiro de 2018 e encerrada em dezembro 
do mesmo ano. De fato, assim diz a Constituição, mas, na verdade, o 
tempo político para sua aprovação já havia se esgotado.

Vários são os motivos da proposta de reforma do governo Te-
mer ter tido dificuldades de seguir seu curso no Congresso Nacional. 
Além dos aqui já mencionados, é preciso lembrar que foi a primeira 
vez que uma proposta absolutamente radical foi apresentada. E, com 
essa afirmação, não queremos diminuir a importância e o impacto 
das reformas anteriores. O texto encaminhado pelo governo Temer 
aprofundava significativamente a “igualização” entre o RGPS (dos 
trabalhadores formais do setor privado) e do Regime Próprio da Pre-
vidência Social dos servidores públicos (um processo que já havia 
se iniciado com a reforma de FHC), o que foi chamado de “harmo-
nização” na sua Exposição de Motivos (PEC 287/2016); propunha 
tratamento igual entre rurais e urbanos e entre homens e mulheres, a 
redução do valor do benefício de aposentadoria (na medida em que 
aumentava sobremaneira o tempo de contribuição para o segurado 
ter acesso ao valor integral), a introdução do critério de idade para 
seu acesso (65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres), o 
aumento do tempo de contribuição mínimo (de 15 para 25 anos) e a 
redução do valor da pensão por morte destinado ao cônjuge. Além 
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disso, introduzia a cobrança de contribuição dos trabalhadores ru-
rais, o aumento da idade (de 65 para 70 anos) para a concessão do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) dirigido aos idosos e pro-
punha excluir, na Constituição, a menção ao piso do benefício ser 
igual ao valor do salário mínimo, remetendo sua definição para a lei 
correspondente.  

Durante o processo de discussão na Comissão Especial, aspec-
tos da proposta foram sendo alterados ou eliminados, principalmen-
te aqueles referentes aos rurais e ao BPC. Também essa comissão al-
terou as regras de transição entre o regime atual e o regime que estava 
sendo proposto. Essas modificações foram em parte motivadas pelo 
rechaço que esses dispositivos receberam dos mais diferentes seg-
mentos da sociedade. Análises dos impactos foram realizadas por um 
incontável número de pesquisadores e divulgadas nos mais diversos 
meios, o que favoreceu sua rejeição junto à parcela significativa da 
população. Essas análises chamavam atenção para os segmentos que 
seriam mais afetados pela reforma:  trabalhadores precarizados, que 
ora encontram-se no mercado formal e ora no informal; mulheres; 
os trabalhadores de mais baixa renda, que começam a exercer ativi-
dade muito cedo; e os idosos com renda familiar per capita inferior 
a 25% do salário mínimo. Também não foram poucos os esforços de 
pesquisadores e militantes de movimentos e sindicatos que procu-
raram demonstrar que não havia déficit no RGPS e que os recursos 
necessários para cobrir as despesas poderiam ser obtidos mediante 
a cobrança dos inadimplentes (especialmente de grandes bancos e 
empresas), pela extinção de isenções de cobrança das contribuições 
patronais para determinados segmentos de atividade e mediante o 
não pagamento de juros exorbitantes para os detentores da dívida 
pública7. Não vamos, aqui, entrar no mérito de se essas medidas 
tinham fundamento e viabilidade econômica e política. Queremos 
simplesmente chamar atenção para a extensão da reação contrária 
que houve com relação à proposta Temer, mas que perdeu muita 
força depois de eleito Jair Bolsonaro. 

Um último aspecto que deve ser lembrado em relação à pro-
posta de reforma encaminhada pelo governo Temer é o fato de nela 
não estar prevista a introdução de um regime privado de capitali-
zação. Isso é importante porque esse aspecto constará da proposta 

7 Entre os vários estudos realizados, ver Anfip e Dieese, 2017.
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de Bolsonaro. Na época, avaliou-se que, muito embora ausente no 
corpo das modificações sugeridas na PEC 287, havia um estímulo 
para que a população assalariada de renda mais alta do que a média 
nacional buscasse complementar sua aposentadoria com uma previ-
dência privada. Um dos fatores que poderiam justificar esse compor-
tamento era o fato de o valor da aposentadoria integral exigir 49 anos 
de contribuição. Frente a isso, esse segmento poderia optar por fazer 
uma Previdência Complementar e se aposentar junto ao sistema pú-
blico, com menos tempo de contribuição8.

3. A REFORMA PREVIDENCIÁRIA DE BOLSONARO
 Jair Bolsonaro ganhou a corrida presidencial em outubro de 

2018 com a promessa de zerar o déficit fiscal do país no período de 
um ano. Seu ministro da economia, Paulo Guedes, que foi também 
assessor da campanha de Jair Bolsonaro na área econômica, em en-
trevista concedida à Globonews e a Rádio Jovem Pan em 21/11/2018, 
mencionou em várias ocasiões que uma das medidas fundamentais 
para alcançar tal objetivo era realizar a reforma da previdência social.

Como vimos anteriormente, a reforma da previdência social 
constitui-se como um tema/meta recorrente dos governos no país, 
com investidas que tiveram início logo após a promulgação da Cons-
tituição de 1988. Sucessivos governos tentaram colocar a previdên-
cia social como a principal responsável pelo déficit fiscal e por isso 
sempre reforçaram, de forma falaciosa, a necessidade de reformas. 
Além disso, a implementação do regime de capitalização sempre foi 
considerada por vários grupos, sejam eles com pensamento mais à 
direita ou à esquerda, como uma alternativa superior ao regime de 
repartição simples. Essa ideia começou a ser disseminada sobretudo 
após a crise da década de 1980, seguida do ajuste fiscal sugerido pelo 
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Nas décadas de 
1980 e 1990, vários países da América Latina substituíram o sistema 
de repartição e/ou adotaram sistemas de capitalização em paralelo 
ao sistema de repartição, vide o exemplo mais emblemático do Chile 
(MAGIONI, 2013).

Com a eleição de Bolsonaro, em um cenário de recrudesci-
mento da direita ultraliberal, a ideia da reforma da Previdência vol-
tou a tomar forma e se concretizou na Proposta de Emenda Cons-
8 Para um aprofundamento dessa questão, ver Marques et al. (2018).
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titucional (PEC) 06, que foi entregue ao Congresso em fevereiro de 
2019. A primeira observação que precisamos fazer sobre a PEC 06 
diz respeito às motivações apresentadas pelo governo para a refor-
ma. O principal argumento recaiu sobre a necessidade de garantir 
a sustentabilidade do sistema atual, já que a despesa previdenciária 
seria, de acordo com seus proponentes, o principal responsável pelo 
“nó fiscal” da economia brasileira. Junto com a reforma do sistema 
vigente, estaria sendo proposta a criação de um novo sistema, ba-
seado na capitalização individual. Segundo Paulo Guedes (Câmara 
dos Deputados, 2019), o modelo de previdência por capitalização é 
o único capaz de fortalecer a poupança e o desenvolvimento futuro. 

Para o governo, o modelo atual não atende aos princípios 
constitucionais de igualdade e distribuição de renda, e que mesmo 
com as políticas públicas estabelecidas no país, o Brasil continua en-
tre os países mais desiguais do mundo. Contrariando o argumen-
to do governo, pode-se afirmar que o índice de Gini, que mede a 
desigualdade no país, é menor entre os aposentados e pensionistas, 
mesmo em um período em que se deterioraram as condições de vida 
e houve um crescimento vertiginoso da desigualdade social (LAVI-
NAS, 2019). 

Além disso, o governo se esquece, possivelmente de forma 
proposital, das experiências negativas dos países que privatizaram a 
previdência social na América Latina. Paulo Guedes cita o modelo 
chileno como um exemplo, porém, a substituição do sistema de re-
partição pelo sistema de capitalização não trouxe benefícios para a 
classe trabalhadora, longe disso, agravou as condições de vida, so-
bretudo para as mulheres, os idosos e os jovens do quintil de menor 
renda (MAGIONI, 2018).

Nesse sentido, contrariando a proposta do governo, a Comis-
são Especial da Câmara dos Deputados (2019, p. 79) considerou que 
o regime de capitalização “[...] não é o modelo mais adequado para 
um país cujos trabalhadores têm baixos rendimentos, além de ter ele-
vado custo de transição”. Ainda que a capitalização não tenha sido 
incluída nessa reforma, o que se constitui uma vitória para a classe 
trabalhadora, não está descartada que seja reapresentada em outro 
momento.

O aprofundamento da lógica de privatização da previdência 
social aconteceu por outros meios, como a permissão da contratação 
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de entidades abertas de previdência complementar9 e a possibilida-
de do setor privado ofertar, mediante Lei Complementar, serviços 
concernentes aos benefícios não programados10, como pensão por 
morte, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e salário-mater-
nidade (DIEESE, 2019).

3.1.  Principais mudanças nas modalidades de aposentado-
rias e nas regras paramétricas do Sistema Previdenciário brasileiro 

A reforma da previdência social foi apontada de forma reite-
rada pelos governos como a “solução” para a crise fiscal do país e a 
retomada do crescimento. Porém, sua aprovação sempre dependeu 
do jogo político e das negociações que são feitas entre governo e os 
partidos ao longo de toda a tramitação até a aprovação.  

Pode-se afirmar, de antemão, que a reforma aprovada no Con-
gresso Nacional foi uma vitória do governo, mesmo que tenham sido 
retirados pontos importantes da PEC 06 e alterados outros tantos. 
Isso se dá porque o pano de fundo econômico que oferece sustenta-
ção à reforma é ponto pacífico para quase todos os partidos e políti-
cos, com exceção da oposição. Ou seja, de acordo com o relatório da 
Câmara dos Deputados (2019, p. 60), “a Reforma da Previdência é 
uma necessidade fiscal, não resta dúvida. Abrir mão da oportunidade 
que temos hoje para reformar o sistema é, portanto, sabotar o futuro 
e manter um sistema injusto”.

A votação do Parecer do Relator Samuel Moreira da PEC 06 
contou com 36 votos favoráveis e 13 contrários. Como a distribuição 
das vagas na Comissão Especial dependia do tamanho das bancadas, 
os partidos do “Centrão” e da base aliada do governo constituíram-se 
a maioria, o que gerou pouca margem de negociação nas mudanças 
propostas pela oposição. Mesmo assim, havia certo consenso na Co-
missão Especial sobre a não aprovação de alguns pontos polêmicos 
da reforma, como a introdução do regime de capitalização, as altera-
ções no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na previdência 

9 As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas 
(com fins lucrativos) e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios, de caráter 
previdenciário, concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis 
a quaisquer pessoas físicas (Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/
previdencia-complementar/conceitos/). 
10 Benefício de caráter previdenciário, cuja concessão depende da ocorrência de eventos 
não previsíveis, como a morte, a invalidez, a doença ou a reclusão (Disponível em: http://
www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/conceitos/).
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dos rurais. Isso ocorreu porque a aprovação de tais medidas envolvia 
um grande desgaste político dos parlamentares em suas bases eleito-
rais. Dado que o regime de capitalização poderá, em outra oportuni-
dade, ser reapresentado por este ou outro governo, registramos, nos 
Boxes 1 e 2, a situação atual da previdência privada no Brasil, descri-
ção sobre o sistema de capitalização nocional previsto no projeto de 
reforma encaminhado pelo Executivo.

De outro modo, as alterações nas regras paramétricas da pre-
vidência social e na Seguridade Social passaram por negociações e 
embates nas Audiências Públicas, Comissões e no plenário legislati-
vo, com recuos importantes, como também a manutenção de pontos 
críticos que impactará negativamente a vida da população trabalha-
dora. Destacamos, aqui, a manutenção, pela Comissão Especial, da 
segregação contábil das áreas de saúde, assistência e previdência so-
cial, o que desvincula as receitas da previdência social do orçamento 
da Seguridade Social. Essa medida fragiliza o orçamento da previdên-
cia porque atrela suas receitas apenas a uma fonte de financiamento, 
cuja base é o trabalho (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). Vale 
lembrar que se espera impacto negativo da reforma trabalhista sobre 
a contribuição previdenciária. E em isso acontecendo, a aprovação 
da segregação contábil em um cenário de crise econômica e de mu-
danças nas relações de trabalho pode inviabilizar, num futuro próxi-
mo, o sistema de repartição e abrir caminho para a entrega da renda 
do trabalhador para o capital financeiro, assim como a desproteção 
na velhice.

Além da segregação contábil das receitas, a Comissão Especial 
também manteve a desconstitucionalização das regras previdenciá-
rias. Isto é, eram retiradas do texto constitucional regras previden-
ciárias do RGPS e do RPPS como tempo mínimo de contribuição 
para aposentadorias, regra de cálculo do valor das aposentadorias, 
entre outros, apesar de manter nos dois regimes, as idades mínimas 
de aposentadoria (DIEESE, 2019), o que autoriza que as futuras mo-
dificações sejam realizadas mediante legislação infraconstitucional. 
Com isso, as novas mudanças não passarão mais pelo regramento 
que a alteração da Constituição Federal exige, a tramitação nesse 
caso é muito mais complexa e por isso necessitou de votação em dois 
turnos nas duas Casas Legislativas e do mínimo de 3/5 dos votos 
(DIEESE, 2019). Dessa forma, o trabalhador perde a proteção jurídi-
ca da legislação constitucional e as mudanças podem ser aprovadas 
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apenas por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado 
em apenas um turno (BRASIL, 1988). 

Apresentamos, a seguir, as regras paramétricas para as apo-
sentadorias e suas modalidades, tanto no que foi aprovado, como em 
relação ao que foi suprimido.

a) Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de 
contribuição

Foi mantida a extinção da aposentadoria por tempo de contri-
buição e as idades mínimas sugeridas pelo governo, mas foi alterado 
o tempo mínimo de contribuição das mulheres, de 20 para 15 anos, 
como pode ser observado nos Quadros 1 e 2.  De acordo com a expli-
cação do governo, a introdução da idade mínima tem como objetivo 
extinguir as aposentadorias precoces que beneficiam os “trabalhado-
res ricos” 11. 

Com relação ao tempo de contribuição, pode-se afirmar que, 
para as mulheres, a redução de 20 para 15 anos foi uma conquista 
importante. Para elas, torna-se muito mais desafiador cumprir os 
requisitos para a aposentadoria, visto que socialmente ainda recai 
sobre a mulher o cuidado com os filhos e com a família, o que co-
loca muitas vezes a necessidade delas se retirarem do mercado de 
trabalho. Toda essa problemática, aliada à desigualdade persistente 
entre homens e mulheres no mercado de trabalho – salários menores 
e maior desemprego – diminui a densidade contributiva da mulher 
dificultando sua aposentadoria (MAGIONI, 2018).

11 O governo se “esquece” que, embora a idade mínima não tenha sido aprovada na refor-
ma do governo de FHC, a introdução do fator previdenciário, em 1999, e a Fórmula 85/95, 
em 2015, consideram a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida para 
o cálculo do benefício.
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Vale lembrar que a modalidade de aposentadoria por tem-
po de contribuição permite que os trabalhadores que iniciam a vida 
laboral de forma precoce possam se aposentar também mais cedo 
(Quadro 2). Com a extinção dessa modalidade muitos trabalhado-
res, sobretudo os de baixa renda, que iniciaram suas jornadas ainda 
jovens, terão que esperar a idade mínima para a aposentadoria, o que 
os levará a contribuírem por muito mais tempo.

b) Cálculo das aposentadorias
O novo cálculo das aposentadorias possibilita a redução de 

seus valores, tanto porque seu valor inicial corresponde à média cal-
culada sobre os salários de contribuição, como pelo fato de não serem 
mais excluídos os 20% menores salários de contribuição, tal como 
vigorava até então, enquanto a aprovação da reforma não se comple-
tar. De acordo com essa nova regra, para que o trabalhador homem 
alcance 100% do valor da média assim calculada, precisa contribuir 
por 40 anos, e as mulheres, 35 anos (BRASIL, 2019; CÂMARA DOS 
DEPUTADOS DO BRASIL, 2019), pois a cada ano além do tempo 
de contribuição mínima, o valor da aposentadoria é acrescido em 2% 
(Quadro 3). 
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c) Aposentadorias das carreiras vinculadas à segurança pú-
blica e professores

No Quadro 4, percebe-se que as mudanças nas regras paramé-
tricas para os policiais e professores apresentadas na PEC 06 guar-
dam um tratamento diferenciado para as carreiras policiais. O trata-
mento isonômico prometido pelo governo, quando em defesa da sua 
proposta de reforma, segundo a qual todos deveriam dar a sua cota 
de sacrifício, não aconteceu. A começar pela reforma da previdência 
dos militares. A Reforma da Previdência dos militares (que se esten-
de também aos policiais militares e bombeiros estaduais), sancionada 
através da Lei n. 13.954 de dezembro de 2019, apresentou mudanças, 
tanto nas regras de aposentadoria, quanto na reestruturação da car-
reira militar. A ideia sustentada pelo governo Bolsonaro de “justiça 
social” e de “igualdade”, já que todos os grupos contribuiriam para o 
controle dos gastos públicos, não pode ser aplicada quando se trata 
da reforma aprovada para os militares (BRASIL, 2019).

Embora a reforma tenha alterado algumas regras para o in-
gresso dos militares na reserva e para os pensionistas, como o au-
mento do tempo de serviço nas Forças Armadas para aposentadoria, 
de 30 para 35 anos, a introdução da contribuição dos pensionistas e 
o aumento da alíquota de contribuição, que atingirá 10,5% em 2021, 
também foram acompanhadas de mudanças na carreira militar que 
contribuíram para o aumento dos gastos salariais do governo, que se 
assentou quase que exclusivamente sobre as altas patentes (BRASIL, 
2019). Além disso, saliente-se que não houve introdução de idade 
mínima obrigatória para a concessão de suas aposentadorias.

De igual forma, a categoria dos trabalhadores da segurança 
pública não contribuiu com a “cota de sacrifício” sugerida pelo go-
verno. No texto aprovado, os policiais civis e federais, por exemplo, 
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permanecem sob as regras de aposentadoria vigentes, contidas na Lei 
Complementar n. 51/1985. Além disso, foi aprovado pela PEC 06 um 
bônus para a categoria, caso os trabalhadores cumpram um pedágio 
de 100% do tempo que falta para atingir o tempo de contribuição; 
e a idade mínima exigida foi reduzida a 52 anos para mulheres e a 
53 para homens, conservando os proventos integrais (BRASIL, 2019; 
CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL, 2019). 

No caso dos professores do Ensino Básico, a situação é bas-
tante distinta dos policiais, pois foi estipulada a idade mínima de 60 
anos na PEC 06, tanto para homens quanto para as mulheres, en-
quanto não for aprovada a Lei Complementar que disponha sobre 
sua aposentadoria12, diferentemente das regras paramétricas atuais 
que possibilitam a aposentadoria sem requisito de idade mínima, no 
caso do RGPS, e 50 e 55 anos para mulher e homem, respectivamen-
te, no RPPS. 

d) Trabalhadores rurais
O governo federal instituiu mudanças na previdência so-

cial antes mesmo da apresentação da PEC n. 06/2019. Em janeiro 
de 2019, foi editada a Medida Provisória n. 871/19, posteriormen-
te convertida na Lei n. 13.846/2019, que criou o Programa Especial 

12 No caso dos professores, tais como para os trabalhadores da segurança pública, foram 
adotados os mesmos critérios da modalidade de aposentadoria diferenciada. Isso significa 
que a idade mínima e o tempo de contribuição serão definidos em Lei Complementar.
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para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidades. Dentre 
as ações estabelecidas, uma delas atingiu diretamente os trabalhado-
res rurais, que excluíram os sindicatos da confecção das declarações 
de prova de atividade rural. A comprovação do exercício da atividade 
rural passará a ser feita, a partir de 2020, por meio das informações 
contidas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). 

Mas, antes mesmo de 2020, a declaração devia ser feita pelo 
próprio trabalhador “[...] ratificada por entidades executoras do pro-
grama Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricul-
tura Familiar e Reforma Agrária (Pronater), ligado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento [...]” (FRANCO et al., 2019, 
p. 13). Segundo especialistas, o CNIS existente funciona de forma 
precária, com divergência de informações, o que poderá dificultar, 
ou mesmo indeferir, a concessão de benefícios.

Além disso, a MP n. 871 estabelece que se houver alguma 
suspeita de irregularidade nos benefícios, o Instituto Nacional de 
Previdência Social (INSS) notificará o segurado e este terá um pra-
zo de apenas 10 dias para apresentar defesa. E se por algum motivo 
o segurado não apresentar defesa, o benefício será suspenso como 
medida cautelar (FRANCO et al., 2019). Isso evidentemente irá di-
ficultar o acesso ao benefício e pode resultar em expressivo número 
de trabalhadores rurais sem cobertura da previdência social. Como 
corolário, a PEC n. 06/2019 propunha que os trabalhadores rurais, 
homens e mulheres, cumprissem um tempo de contribuição de 20 
anos combinado com a de mínima de 60 anos, o que não foi aceito 
pelos deputados federais já na Comissão Especial (Quadro 5).
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Vale destacar que, enquanto eram discutidos os benefícios dos 
trabalhadores rurais, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
conhecida popularmente como bancada ruralista, conseguia uma 
importante vitória na Câmara dos Deputados: a isenção da contri-
buição previdenciária para o exportador do agronegócio e a possibi-
lidade de perdão das dívidas tributárias. 

e) Pensão por morte
Com relação à pensão por morte (exemplificada no Quadro 

6), vale destacar dois acréscimos que foram feitos pelos parlamen-
tares ao texto encaminhado pelo Executivo: para o dependente in-
válido, com deficiência grave, intelectual ou mental, o benefício será 
equivalente a 100% da aposentadoria; e quando a pensão por morte 
for a única renda do beneficiário, ela não poderá ser inferior ao sa-
lário mínimo (BRASIL, 2019; CÂMARA DOS DEPUTADOS DO 
BRASIL, 2019).

Box 1
A Previdência Privada no Brasil

O Regime de Previdência Complementar - RPC - tem por finalidade 
proporcionar ao trabalhador uma proteção previdenciária adicional à 
oferecida pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS ou pelo Regi-
me Próprio de Previdência Social - RPPS, para os quais as contribuições 
dos trabalhadores são obrigatórias. 
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O setor é organizado em dois segmentos: as Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar - EFPC e as Entidades Abertas de Previdência 
Complementar - EAPC.
As EFPC são instituições sem fins lucrativos (sociedade civil ou funda-
ção) que oferecem planos de previdência complementar ao do Regime 
Geral de Previdência Social apenas para empregados de uma ou mais 
empresas ou grupos de profissionais formados por sindicatos ou asso-
ciações de profissionais. Já as EAPC são instituições com fins lucrati-
vos, normalmente bancos e seguradoras, autorizadas a oferecer planos 
de previdência complementar a quaisquer pessoas físicas ou empresas.
As EFPC, também denominadas fundos de pensão, podem oferecer pla-
nos patrocinados (em que há contribuição tanto da empresa patrocina-
dora como do empregado na formação do patrimônio a gerar rendas 
previdenciárias após a aposentadoria do empregado) ou não (em que 
não há contribuição da empresa na formação do patrimônio) denomi-
nados planos instituídos. Destinam-se a três públicos bem definidos, a 
saber: funcionários de empresas que o patrocinam; filiados e associa-
dos de entidades de classe, de representação profissional ou sindicatos; 
e familiares de ambos os públicos, por meio de planos de previdência 
especialmente instituídos para esse grupo. Apenas os planos oferecidos 
aos primeiros são patrocinados (as empresas que o oferecem são deno-
minadas patrocinadoras), os demais, instituídos (os ofertantes são de-
nominados Instituidores). Os planos oferecidos se dividem em três ca-
tegorias: planos de Benefício Definido, de Contribuição Definida e de 
Contribuição Variável.
Já as EAPC oferecem produtos que visam, a partir de contribuições in-
dividuais que serão aplicadas em regime de capitalização por um lon-
go tempo, a formação de um montante financeiro que será resgatado 
pelo participante após a fase de contribuições, podendo este optar por 
uma única retirada ou por um rendimento periódico (parcelamento do 
montante). Os produtos oferecidos atualmente são três: VGBL - Vida 
Gerador de Benefício Livre - inserido legalmente no âmbito do seguro de 
pessoas (lançado em 2003), o PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre 
(lançado em 2001) e Planos de Previdência Tradicional (que deixaram 
de ser comercializados quando foram lançados os dois anteriores). Esses 
planos, que oferecem benefícios de caráter previdenciário, concedidos 
em forma de renda continuada ou pagamento único, são acessíveis a 
quaisquer pessoas físicas.
O regime de Previdência Complementar, operado pelas EAPC e EFPC, 
tem caráter complementar e facultativo (voluntário) e é organizado de 
forma autônoma em relação aos regimes de previdência social e pró-
prios. Além disso, o benefício será pago, por ocasião da aposentadoria, 
com base nas reservas acumuladas ao longo dos anos de contribuição 
(poupança) do trabalhador em regime de capitalização.
A legislação sobre a atividade da previdência privada no Brasil é bastan-
te específica e vem se alterando ao longo dos anos. Apesar da PREVI, 
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fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, ter sido fundada 
em 1904, a primeira regulamentação do segmento data de 1977, com a 
promulgação da Lei n. 6.435, que organizou o setor, estabelecendo a dis-
tinção entre as entidades abertas e as entidades fechadas de previdência 
privada.
Apesar de atualmente todo setor ser regulamentado pelo Ministério da 
Economia, as EFPC são fiscalizadas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - Previc, e as EAPC pela Superintendência 
de Seguros Privados - Susep. As características mais marcantes a distin-
guir os dois segmentos estavam mais evidentes até o governo anterior, na 
medida em que as primeiras se encontravam ligadas às orientações, nor-
mas e objetivos do antigo Ministério da Previdência Social e as EAPC ao 
Ministério da Fazenda. Se até então ficava muito clara a distinção entre 
os dois segmentos, apresentando o último uma natureza essencialmen-
te financeira, assemelhando-se muito mais ao setor securitário que ao 
previdenciário, típico das EFPC, após a junção de ambos sob a esfera do 
Ministério da Economia o caráter previdenciário do setor vai se esvane-
cendo, submetendo-se aos interesses do capital financeiro na economia 
capitalista atual.
O patrimônio dos planos de previdência complementar das EFPC finali-
zou 2018 com valor de R$ 904,2 bilhões, cerca de 13% do PIB brasileiro. 
Deste total, 61% eram patrocinados por empresas do setor público, 38% 
por empresas do setor privado e apenas 1% por Instituidores (em sua 
grande maioria categorias profissionais e sindicatos). Os três maiores 
fundos de pensão detinham 40% do patrimônio total (Previ/BB - 22%; 
Petros/Petrobrás - 10% e Funcef/CEF - 8%), constituídos predominante-
mente por planos de benefício definido. Deve-se notar que grande parte 
dos fundos de pensão hoje ligados a empresas patrocinadoras do setor 
privado tem sua origem em empresas públicas, posteriormente priva-
tizadas. Do total de 1.081 planos previdenciários existentes no final de 
2018, 28% eram de benefício definido, mas respondiam por 62% do pa-
trimônio total, já os de contribuição definida correspondiam a 40% do 
total, mas responsáveis por apenas 13% do patrimônio total.
Em 2018, a Susep supervisionava 15 Entidades Abertas de Previdência 
Privada, cujo patrimônio atingia o valor total de R$ 847,0 bilhões. As 5 
maiores concentravam 93% do total de recursos. Do total, 87% corres-
pondia a VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre - inserido legalmente 
no âmbito do seguro de pessoas (lançado em 2003), 8% ao PGBL - Pla-
no Gerador de Benefício Livre - (lançado em 2001) e 4% aos planos de 
Previdência Tradicional (que deixaram de ser comercializados em 2001 
quando foram lançados os anteriores). 
Interessante notar que em 2003, quando o VGBL foi lançado, o patri-
mônio das EAPC correspondia a 2,6% do PIB brasileiro; já em 2018, em 
forte expansão, o mesmo já atingia o equivalente a 12,4% do PIB. No 
mesmo período, o patrimônio das EFPC passou de 14,0% do PIB em 
2003, para 13,2% do PIB em 2018.
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Box 2
A capitalização nocional
“O sistema de capitalização nocional, chamado também de “contas virtu-
ais”, é utilizado em países nórdicos, como Suécia e Noruega. Nesse siste-
ma, as contribuições dos trabalhadores da ativa financiam os benefícios 
de aposentados e pensionistas, como em um regime de repartição sim-
ples, mas os benefícios são calculados de acordo com as contribuições 
realizadas pelos beneficiários no passado, acumuladas e indexadas por 
taxas de juros “virtuais, como em uma conta individual de um regime de 
capitalização”. As contas virtuais são administradas pelo próprio Estado. 
Sobre os recursos do trabalhador, é aplicada uma taxa de juros, assegu-
rada pelo Tesouro Nacional. Esse sistema é tido como uma alternativa 
para reduzir os custos bilionários que o Estado teria durante a fase de 
transição da repartição para a capitalização” (Dieese, 2019, p. 14).

 5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisadas as reformas realizadas no campo previdenciário, 

verifica-se que algumas conquistas introduzidas pela Constituição de 
1988 ainda permanecem, a saber: a extensão da cobertura dos riscos 
aos trabalhadores rurais e outros cuja a especificidade da atividade 
não é comparada à do trabalhador urbano; a manutenção de dife-
rença de tratamento entre mulher e homem, com exigência menor 
no caso da mulher; e a equiparação do piso do benefício ao valor do 
salário mínimo. 

A permanência dessas conquistas, apesar de não serem pou-
cos aqueles que defenderam sua supressão, deve-se a pelo menos 
dois fatores. De um lado, a defesa intransigente de amplos setores da 
sociedade brasileira, desde entidades representativas de trabalhado-
res, partidos e movimentos, de outro, o apoio a sua permanência de 
personalidades ou políticos que, mesmo não sendo necessariamen-
te situados no campo progressista, são conscientes da desigualdade 
existente entre os gêneros e entre os trabalhadores urbanos e os de-
mais, e têm presente a péssima distribuição de renda do país, que 
aprisiona milhões de brasileiros na situação de pobreza, absoluta ou 
não.  Não há, no entanto, garantia de que essas conquistas se man-
tenham no futuro, caso persista a leitura meritocrática da concessão 
de benefícios.

As reformas, ao longo do tempo, centraram-se em aproximar 
os regimes (do RGPS e do RPPS) no tocante às condições de acesso 
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e valor da aposentadoria. Foram, portanto, suas regras paramétricas 
que foram alteradas. Não foi dessa vez que se abriram as portas, de 
forma escancarada, para um regime de capitalização. Mas exigência 
de maior tempo de contribuição e a introdução da idade mínima, 
tendo em vista a realidade do mercado de trabalho brasileiro, não irá 
ter efeito igual para todos, muito embora todos terão mais dificulda-
de para se aposentar. Como vimos, os trabalhadores que ora estão 
no mercado formal, e em outro no informal, bem como as mulheres, 
serão aqueles que mais sofrerão com o impacto da reforma realizada 
pelo governo Bolsonaro. 

Nos próximos anos, acompanhar o impacto dessa reforma so-
bre os trabalhadores deve ser uma das tarefas a serem desenvolvidas 
pelos pesquisadores da área. Essa não será uma tarefa fácil, pois ao 
impacto da reforma, se somam os efeitos da reforma trabalhista e a 
situação econômica, que de um crescimento pífio um pouco maior 
do que 1% no período 2017 a 2019, mergulhou na recessão, tal como 
outras economias, por conta da cessação das atividades provocada 
pela luta contra o novo coronavírus.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo apresentar algumas mudanças na 

Política de Assistência Social no Brasil no período de 2017 a 2019, 
demonstrando o perverso ataque aos direitos duramente conquis-
tados, o saque do fundo público e o desfinanciamento desta política 
que, levada a cabo, resultará ainda numa disputa de sua concepção 
permitindo um esvaziamento de seu caráter de direito.

No contexto de crise estrutural do capital, iniciado no final 
da década 1960 e de forte presença do capital financeiro no coman-
do da acumulação, diversos processos são postos em movimento 
objetivando a retomada das taxas de lucros e novas alternativas de 
mercado, principalmente para o capital bancário. Dentre tais proces-
sos, as políticas de seguridade social são cada vez mais disputadas e 
apropriadas pelo capital portador de juros, o que implica na reconfi-
guração e alteração de sua forma de intervenção, que passam a serem 
atravessadas pela lógica das finanças.

Se à luz da perspectiva marxista, a análise das políticas sociais 
deve ser entendida como processo e resultado de relações comple-
xas e contraditórias que se dão entre o Estado e a sociedade civil 
(BEHRING; BOSCHETTI, 2007), no cerne do contexto nacional os 
elementos indicados no parágrafo acima tendem a se desenvolver 
com uma maior intensidade. A burguesia tupiniquim não foi ca-
paz de realizar uma “revolução democrático-burguesa”, conforme o 
modelo jacobino, constituindo-se dessa forma como uma burguesia 
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conservadora, escravagista, antipopular e racista, que captura o Esta-
do para realizar seus interesses.

 E mesmo com a instituição da república e da democracia 
no país, seu caráter conservador sempre tenderá a retornar na cena 
política. O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes (2006) utiliza a 
expressão “democracia restrita”, ou seja, a democracia e os direitos 
civis no Brasil tenderão a existir somente para as elites e as classes 
dominantes. 

Diante da ausência de uma revolução burguesa minimamente 
progressista, o movimento político das classes dominantes brasilei-
ras será voltado a rearranjos no sentido de manter seu cerne conser-
vador, daí o conceito “drama crônico” (FERNANDES, 2006, p. 238), 
ou seja: “como não há ruptura definitiva com o passado, a cada passo 
este se reapresenta na cena histórica e cobra o seu preço, embora 
sejam muito variáveis os artifícios da ‘conciliação’.”

Temos um Estado nacional forte e “blindado” frente às reivin-
dicações dos grupos subalternos, que assume a função de “dirigir” 
politicamente as classes econômicas dominantes. É nesse contexto 
que podemos observar em diversos momentos de nossa trajetória 
histórica a adoção da “revolução passiva” e do “transformismo”, 
como estratégia do Estado burguês de restaurar e manter a sua domi-
nação diante às pressões populares (de “baixo para cima”). Tal práti-
ca possibilitou a incorporação de algumas parcas demandas popula-
res, e, por outro lado, a burguesia continua a se aliar com os antigos 
grupos aristocráticos e a própria burguesia internacional.

Destarte, seguindo as orientações dos organismos multilate-
rais, vivemos um processo articulado e programado de constantes 
inflexões no âmbito da legislação social. São verdadeiras “contrarre-
formas”1 de caráter autoritário e antidemocrático que altera a Cons-
1 No intento de elucidar alguns aspectos históricos da expressão contrarreforma, recor-
remos aos escritos de Carlos Nelson Coutinho (2008, s/p) para considerarmos que o alar-
gamento do termo, bem como sua vinculação aos processos históricos de forma ampla é 
a criação de Gramsci. Nas palavras de Coutinho “[...] na esmagadora maioria dos casos, o 
termo se refere diretamente ao movimento através do qual a Igreja Católica, no Concílio 
de Trento, reagiu contra a Reforma protestante e algumas de suas consequências políticas e 
culturais. Mas pode-se também registrar que Gramsci não apenas estende o termo a outros 
contextos históricos, mas busca ainda extrair dele algumas características que nos permi-
tem, ainda que só aproximativamente, falar da criação por ele de um conceito”. Neste senti-
do, o termo passa a ser utilizado por intelectuais brasileiros para analisar as várias nuances 
dos processos históricos instaurados no mundo e no Brasil. A partir dos contributos de 
Carlos Nelson Coutinho (2008), compreendemos que uma contrarreforma para Gramsci 
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tituição Federal de 19882, engendrando verdadeiros retrocessos para 
sociedade brasileira, em especial para aqueles grupos que dependem 
do conjunto de seguridade social pública (saúde, previdência e assis-
tência social, conforme o estabelecido nos Artigos 193/194 e 195 do 
Título VIII – Da Ordem Social).

É nesse cenário de Estado de exceção que está se gestando um 
novo formato para as políticas de Seguridade Social. O pressuposto 
central é inviabilizar e obstaculizar a Seguridade Social pública, no 
sentido fazer com que a população atribua àquela um descrédito 
de sua efetividade, assegurando espaço para o mercado (como por 
exemplo nos planos privados/fundos de pensão, planos de saúde, e 
para o âmbito da assistência social o fortalecimento da “refilantropi-
zação”). 

As políticas de seguridade social são tidas como mais um es-
paço de rentabilidade do capital, o que explica as recentes emendas 
no âmbito do orçamento público para apropriação e liberalização. 
A Emenda Constitucional (EC) 93/2016 aumenta de 20% para 30% 
(até 2023) a Desvinculação de Receita da União (DRU), ou seja, um 
aumento do desvio dos recursos da Seguridade Social para o paga-
mento do superávit primário. 

Como medida inaudita no âmbito das despesas do orçamen-
to público, destacamos ainda EC 95/2016, que estabelece um Novo 
Regime Fiscal, objetivando limitar somente os gastos das despesas 
primárias de um exercício ao valor do ano anterior, por um período 
de 20 anos, contados a partir de 2017. Vale ressaltar que os gastos 
primários são aqueles destinados aos custeios das políticas sociais. 
Logo, as despesas com o pagamento dos juros e amortização da dívi-
da pública ficam livres do congelamento. 

Tudo isso em meio às barreiras impostas pela Lei n. 13.467 de 
2017, também chamada de reforma trabalhista já em curso, e, por 

são processos de restauração que emergem de forma complexa, não homogênea, que se 
apresenta como o novo, mas na verdade é a emergência de velhos aspectos. Essa forma 
inaugurada por Gramsci em analisar processos históricos, identificando seus nexos en-
tre o novo e velho permitiu a construção de análises fundamentais para compreendermos 
a realidade brasileira, com destaque para Florestan Fernandes, que na trilha de Gramsci 
irá construir o conceito de contrarrevolução. Importante destacar ainda os importantes 
contributos da assistente social Elaine Behring (2008, p. 22), que guiada pelo conceito de 
contrarrevolução de Florestan, afirma que o uso do termo “vincula-se a uma recusa de 
caracterizar como reforma processos regressivos”.
2 Pelo menos até 2017, um total de 99 emendas à Constituição Federal de 1988 já haviam 
sido aprovadas. 
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fim pelo Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 06 de 2019, que 
apresenta a Reforma da Previdência juntamente a um pacote mais 
avançado de corte de gastos que a equipe econômica concebe como 
desvinculação orçamentária.

Anunciada no mês de fevereiro de 2019, o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 06/2019 do Governo de Jair Messias Bolsonaro 
e o general Hamilton Mourão (vice) trata-se na realidade de uma 
contrarreforma no âmbito de toda seguridade social, pois altera di-
versos artigos do Título VIII – Da Ordem Social. Em seu texto de 
apresentação ao presidente, o então Ministro da Economia3 Paulo 
Guedes afirma que tais alterações são necessárias, pois  seguem no 
sentido de aprimorar e tornar a “estrutura legal constitucional mais 
sintética” semelhante inclusive à Constituição dos Estados Unidos.

Em seu texto inicial, a PEC 06/2019 previa além de aumento 
dos anos de trabalho e contribuição para classe trabalhadora, com 
destaque para as mulheres e trabalhadoras rurais; a desconstitucio-
nalização dos direitos previdenciários, tornando-os objetos de leis 
complementares4, e a capitalização da previdência social alla gover-
no Pinochet; previa ainda alterações na Assistência Social, particu-
larmente na concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
de 65 para 70 anos, estando previsto também a possibilidade de redu-
ção do benéfico que é de um salário mínimo para R$400,00 caso seja 
requerido com 60 anos de idade. 

Trata-se assim de uma contrarreforma machista e racista, pois 
serão principalmente os grupos historicamente excluídos do merca-
do formal de trabalho, ou seja, as mulheres e as(os) negras(os), que 
serão diretamente impactados(as). Para a política de Assistência So-
cial, o quadro é bem mais grave.  Se de um lado, nos últimos anos, 
temos a retomada do paralelismo do “primeiro-damismo”, expresso 
principalmente com a criação do “Programa Criança Feliz” (2016); 
por outro lado, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem a 
sua implementação inviabilizada, pois no orçamento previsto para 
2018 foi destinado apenas R$78 milhões para toda a política no Brasil.

3 Ministério da Economia foi formado pela fusão da pasta da Fazenda, do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e uma parte do 
Ministério do Trabalho.
4 Diferentemente do texto constitucional, uma lei complementar para sua alteração no 
parlamento brasileiro não precisa de maioria substativa, bastando apenas maioria absoluta 
(metade mais um) dos membros da Câmara e do Senado.
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Diante desse quadro há que se problematizar o lugar que a po-
lítica de assistência ocupa no contexto de crise estrutural do capital, 
haja vista sua orgânica vinculação com o trabalho. Segundo Bosche-
tti (2016, p. 26), 

Em contexto de crise do capital, que provoca a desestruturação 
do trabalho e dos direitos, ocorre efetivamente uma perda de ni-
tidez na separação clássica entre política de Assistência Social 
para os pobres incapacitados para uma atividade produtiva e po-
líticas de trabalho e direitos daí derivados para os aptos ao traba-
lho. As transformações no Estado Social apontam inegavelmente 
para um amalgamento entre Assistência Social e trabalho já que 
as prestações assistenciais constituem hoje um importante ins-
trumento capitalista de reprodução da superpopulação relativa 
em todas as suas formas. Mas esta combinação contemporânea 
não acontece sem tensão já que a Assistência Social destinada 
aos trabalhadores em condições de trabalhar é acompanhada de 
uma série de exigências e critérios que lembram a todo o tempo 
a imperiosidade do trabalho.

A existência dos direitos socioassistenciais, hoje, se mostram 
absolutamente incompatíveis com as novas necessidades do capital. 
Eles estão sendo desmantelados através dos atuais atos infraconsti-
tucionais e emendas constitucionais, e não sabemos como se dará a 
continuidade das ações do SUAS.

2. A CONCEPÇÃO E A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL NO BRASIL ATUAL: QUANDO O VELHO NÃO 
MORREU E O NOVO AINDA NÃO NASCEU

A disputa de projetos societários também marca a gênese e a 
trajetória histórica das políticas sociais5 no Brasil. Em debate feito 
no texto “Brasil: dois projetos em disputa” apresentam-se os anta-
gonismos entre as propostas “liberais versus  desenvolvimentista”, 

5 “A política social é uma espécie de política pública, associada à regulação econômica e 
social que diz respeito ao âmbito da reprodução e a arena distributiva/redistributiva, pauta-
da numa concepção de igualdade e justiça social objetivando concretizar direitos conquis-
tados e amparados por lei, materializados na oferta de bens e serviços sociais destinados 
a proteção dos sujeitos, mas que tem caráter contraditório, no capitalismo, na medida em 
que atende aos interesses do capital e ao mesmo tempo a demandas e necessidades dos 
trabalhadores, que instiga processos conformadores e como contraponto espaços de luta e 
resistência” (COUTO, GARCIA, SOTO, MARQUES, 2018, p. 325).



- 190 -

“mercado versus Estado”, “focalização nos mais ‘pobres’ versus a uni-
versalização dos direitos”, “valores do Estado mínimo versus Estado de 
bem-estar”, “direitos sindicais e laborais versus relações de trabalho fle-
xíveis” (FAGNANI, 2014).

Esse antagonismo expresso por diferentes projetos societários6 
também atravessa a política de Assistência Social. É nesse campo de 
disputas que se destacam os avanços no Sistema Único de Assistência 
Social bem como os processos de privatização implicados nesta querela.

Nesse sentido busca-se demonstrar, a partir das mudanças legais 
e da implantação de “novos” programas e projetos, a retomada dos prin-
cípios assistencialistas, filantrópicos, paternalistas, primeirodamistas e 
benemerentes que corroboram com as propostas liberais, mercadoló-
gicos, focalistas, buscando a redução das funções e responsabilidades do 
Estado.

Considera-se que com todos os avanços e a consolidação da As-
sistência Social, enquanto uma política de Seguridade Social não contri-
butiva, conquistada e construída como um direito do cidadão e dever do 
Estado, o quadro da implementação do SUAS demonstra que há uma 
forte presença das ações de iniciativa da sociedade7.

É nesse campo contraditório que o considerado “conjunto inte-
grado” de ações para a garantia do atendimento às necessidades básicas 
e o provimento dos mínimos sociais se dissolve e ganha força nos pro-
cessos de privatização e do conservadorismo8 junto à Assistência Social.

6 “Trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, 
que reclamam determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (ma-
teriais e culturais) para concretizá-la. Os projetos societários são projetos coletivos; mas 
seu traço peculiar reside no fato de se constituírem como projetos macroscópicos, como 
propostas para o conjunto da sociedade. Somente eles apresentam esta característica –  os 
outros projetos coletivos (por exemplo, os projetos profissionais [...]) não possuem este 
nível de amplitude e inclusividade” (NETTO, 2006, p. 02).
7 “Contar com o privado na composição dos serviços socioassistencias não significa abrir 
mão dos princípios públicos do SUAS. Porém, o Estado deve ser soberano na organização 
das forças coletivas, pautado, claro, nos princípios democráticos de participação” (COU-
TO, BORTOLI, MARTINELLI, 2016, p. 98).
8 “O  conservadorismo  é um pensamento político que defende a  manutenção das insti-
tuições sociais tradicionais – como a família, a comunidade local e a religião – , além dos 
usos, costumes, tradições e convenções. O conservadorismo enfatiza a continuidade e a 
estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimentos revolucionários 
e de políticas progressistas. Mas é importante entender que o conservadorismo não é um 
conjunto de ideias políticas definidas, pois os valores conservadores variam enormemente 
de acordo com os lugares e com o tempo” (MATTOS, 2017, p. 49). Ver também “De onde 
vem o conservadorismo?” (Mauro Iasi) e IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e con-
servadorismo no Serviço Social: ensaios críticos. São Paulo: Cortez Editora, 1992.. 
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A privatização desdobra-se pelo repasse de recursos públicos 
para a execução de serviços via entidades de Assistência Social, pelos 
contratos de trabalhadores submetidos a processos precarizados, por 
programas de governo sem continuidade e projetos focalizados em 
situações consideradas de risco ou em vulnerabilidade social. Ainda 
que sob uma perspectiva do mercado capitalista, a Assistência Social 
não se constitua como uma política lucrativa, as renúncias de im-
postos, a desoneração da contribuição para o INSS, de tributos fis-
cais relacionados ao patrimônio das Entidades, de luz, água passam 
a ser atrativos importantes de manutenção e uso de recurso público. 
(COUTO, BORTOLI, MARTINELLI, 2016).

Junto disso os valores religiosos, a centralidade na família e 
seus indivíduos, fortalecem as propostas que imbecilizam os sujei-
tos, controlam a pobreza, aprisionam trabalhadores, culpabilizam 
os movimentos sociais e os(as) usuárias e sobrecarregam os serviços 
por práticas utilitaristas e com orientações higienistas. Essas práticas 
nunca foram extintas, no entanto com a possibilidade de mudança 
vista no SUAS, buscou-se erradicar e transformar a concepção dos 
serviços e trabalhadores sob uma perspectiva democrática, participa-
tiva, profissional e de referência pública.

Isso pode ser visto e constatado através de notícias oficiais da 
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social9 que integra a estru-
tura do Ministério da Cidadania e nas propostas como “Criança Fe-
liz”, “Progredir”, “Amigo da Pessoa Idosa”, “Futuro na Mão: Dando 

9 “A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social integra a estrutura do Ministério da 
Cidadania, órgão responsável por políticas executadas pelos extintos ministérios do Desen-
volvimento Social, da Cultura e do Esporte e instituído por meio do Decreto n. 9.674/2019, 
no dia 2 de janeiro de 2019.   Compete à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 
assessorar o Ministro da Cidadania na formulação e coordenação de políticas, programas 
e ações voltados à renda de cidadania, assistência social, inclusão social e produtiva nos 
âmbitos rural e urbano, promoção do desenvolvimento humano e cuidados e prevenção 
às drogas. Os programas Criança Feliz e Bolsa Família, o Cadastro Único para Programas 
Sociais, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e as políticas nacionais de Assistên-
cia Social e de Segurança Alimentar e Nutricional compõem parte das atribuições desta 
secretaria especial. [...] Já as políticas de inclusão social e produtiva se dividem em rural e 
urbana. No contexto rural estão as ações de promoção da alimentação saudável, aquisição 
de alimentos da agricultura familiar e acesso à água. A área urbana conta com iniciativas 
para o fortalecimento de empreendimentos econômicos solidário e a qualificação profis-
sional básica e continuada bem como acesso à microcrédito orientado por parte dos bene-
ficiários do Bolsa Família. A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social é responsável 
ainda pelas políticas voltadas aos cuidados e prevenção às drogas e pelo o Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal, principal instrumento do Estado brasileiro 
para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais”  (Disponível 
em: <http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/institucional>). Acesso em: dez. 2019.
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um Jeito na Vida Financeira”, “Programa Nacional de Incentivo ao 
Voluntariado”. Inúmeros programas que buscam descaracterizar o 
caráter de política pública que orienta o SUAS.

Em agosto de 2019, o órgão gestor, noticia sobre a 2ª Confe-
rência Anual da Rede de Assistência e Desenvolvimento Social, even-
to organizado pela Junta de Missões Nacionais10. (MDS, 2019). “Na 
ocasião, a secretária falou sobre a importância da integração de or-
ganizações da sociedade civil ao Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), o funcionamento do Sistema e a profissionalização dessas 
entidades” (MDS, 2019a, s.p).

Em setembro de 2019, a Secretaria Especial do Desenvolvi-
mento Social noticia sobre o “Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora”. Ainda que o acolhimento familiar esteja posto na Tipi-
ficação Nacional de Serviços Socioassistenciais enquanto um serviço 
da Proteção Social Especial de Alta Complexidade e trata de uma me-
dida de proteção, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
deve ser visto a partir de um processo anterior de proteção necessária 
e que de certo modo não foi propiciado as famílias das crianças ou 
adolescentes retirados de suas casas por medida protetiva. A notícia 
exalta a experiência e a pessoa. (MDS, 2019, s,p).

[...] No Distrito Federal, a primeira experiência com o formato 
acontece em Brasília, na casa de [nome suprimido pelos autores] 

10 “[...] uma agência missionária dos Batistas Brasileiros que tem por missão multiplicar 
discípulos de Jesus entre os brasileiros. Fazemos isso por meio de inúmeras estratégias, 
desde evangelização entre os ribeirinhos da Amazônia até projetos de acolhimento e res-
tauração de usuários de drogas nos grandes centros urbanos”. Disponível em: <http://igre-
jamultiplicadora.org.br/new/junta-de-missoes-nacionais-da-cbb/>. “Ligada à Convenção 
Batista Brasileira. Desde a sua criação, em junho de 1907, Missões Nacionais, sociedade 
civil de caráter religioso sem fins lucrativos, têm levado dignidade a inúmeras vidas por 
meio do desenvolvimento de projetos sociais. Tendo Jesus Cristo como exemplo e atenta 
à dinâmica das necessidades da população brasileira, a organização mantém mais de 400 
projetos com 773 missionários que realizam ações evangelísticas e humanitárias, plantam 
igrejas e transformam vidas por todo o território do Brasil. Tem a missão de multiplicar 
discípulos e esta é sua razão de existir. Independentemente do nível hierárquico, todas as 
pessoas que formam a equipe devem saber o significado e a importância do seu trabalho 
para o cumprimento desse objetivo. E a visão de alcançar a todos com o Evangelho. Não 
importa onde as pessoas estejam: no campo, na floresta, margens dos rios, cidades do in-
terior, grandes centros urbanos, favelas, condomínios fechados, presídios, ruas ou becos, 
temos que desenvolver estratégias para que todos sejam alcançados por este evangelho 
que transforma. Além disso, Missões Nacionais assume, diante de Deus, que sua principal 
estratégia é orar e confiar no Senhor com objetivo em vidas transformadas. Com um pa-
drão de excelência para a glória de Deus, tem o lema de avançar sempre na evangelização 
e discipulado das pessoas em solo brasileiro, sem nunca se esquecer do ideal que é glorifi-
car o Senhor Jesus em tudo o que faz”. Disponível em:  <https://missoesnacionais.org.br/
quem-somos/>. Acesso em: dez. 2019
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e sua família. Desde julho, a servidora pública tem uma nova 
companhia em casa. Ela, marido, filha e afilhada dividem-se para 
dar atenção a uma menina de um ano e sete meses. A pequena já 
demonstra estar habituada com a família e o ambiente. “Brinca-
mos muito com ela, o tempo todo. Cantamos também. Estimu-
lamos bastante, porque é muito importante para ajudar na pri-
meira infância, para a formação de um adulto com um sistema 
cognitivo bem formado e as relações de afeto saudáveis”, atenta. 
(MDS, 2019b, s.p.).

Na mesma notícia de setembro de 2019, também se pode iden-
tificar, a relação da privatização da política quando esta está respon-
sável por fazer a intermediação entre o governo federal e o governo 
do DF. “A coordenadora do Serviço de Acolhimento da Aconchego, 
a psicóloga [nome suprimido pelos/as autores/as], relata que após 
realizado o cadastro na OSC, são realizadas diferentes etapas de tria-
gem e preparo das famí¬lias para o acolhimento temporário”. (MDS, 
2019b, s.p)..

Com essas referências e com as recentes mudanças de con-
cepção do atual governo sobre a Assistência Social, teremos também 
fortes rebatimentos nos processos de gestão e financiamento da po-
lítica. Com isso, o processo histórico, mesmo a marca das inúmeras 
regulamentações advindas com o SUAS, passa por ser ameaçado e 
retoma-se a cultura privatista do Estado.

A concepção de direito socioassistencial instituída pela CF 
de 88 e pelos atos normativos que se seguiram têm se desmantelado 
através de atos infraconstitucionais e emendas constitucionais. Pare-
ce-nos que um novo “choque” está em curso, e vamos chamá-lo de 
“choque legislativo ultraliberal”. 

A Assistência Social nunca foi um dos principais campos de 
interesse do mercado. Atualmente, parte de seu orçamento, sobre-
tudo aquele destinado ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
tem sido objeto de grande desejo desse deus. Talvez, muito mais, ou 
ao mesmo tempo, em que se pretende solapar em termos concretos 
um montante maior de mais-valor, esteja em curso a destruição total 
do caráter de direito e das garantias mínimas que havíamos alcan-
çado no momento do “choque de gestão”, quando se organizou um 
sistema institucional de atenção e cuidados dentro do aparato estatal 
por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2005.
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O BPC11 ainda resiste aos sumários cortes/contingenciamen-
tos orçamentários, diferentemente do Programa Bolsa Família que 
sofreu com os contingenciamentos anunciados desde a EC n. 95 
de 2016. Ao mesmo tempo queremos ressaltar a luta travada pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) para garantir um 
orçamento minimamente compatível com os serviços a serem imple-
mentados, em contraposição a esse afago dos recentes atos normati-
vos lançados para fragilizar e romper tais estruturas democráticas e 
de controle social conquistadas em 1988.  

O cenário nos mostra certa dificuldade dos entes federados 
por manter ou quiçá expandir a estrutura organizativa e de serviços 
do SUAS. Pari passu, o SUAS segue se esforçando para manter mi-
nimamente uma estrutura e cumprir seus serviços, benefícios e pro-
gramas, que hoje estão secundarizados por agendas programáticas 
de outras ordens.  Qual o cenário hoje? Partimos de uma concepção 
de Assistência Social desde a Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) de 2004 que concebia o direito sociaoassistencial como ele-
mento inquestionável. Ainda que façamos críticas àquela concepção, 
em termos do seu caráter focalizado em famílias e indivíduos, e por 
carregar uma abordagem muito centrada em suas “incapacidades”, 
“riscos”, “vulnerabilidades”, havia, até então, uma organicidade ge-
rencial, um orçamento em expansão, uma construção “democrática 
participativa” sendo forjada e conduzida através dos conselhos mu-
nicipais, estaduais e nacional de Assistência Social.

Pelo menos três grandes redirecionamentos de ordem progra-
mática para a Assistência Social, desde 2016, e com maior ênfase a 
partir de 2019 nos salta aos olhos. Mudanças significativas expressas 
através de muitas portarias interministeriais, resoluções do CNAS e 
decretos governamentais. 

11 Duas portarias ministeriais são apresentadas para impor aos beneficiários do BPC, 
condicionalidades para o recebimento, sob penalização de suspensão e corte do benefício. 
Portaria conjunta n. 3, de 21 de setembro de 2018 –  Dispõe sobre regras e procedimentos 
de requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social –  BPC. Portaria n. 2.651, de 18 de dezembro de 2018 –  Dispõe sobre 
procedimentos relativos ao Benefício de Prestação Continuada –  BPC cujos beneficiários 
não realizaram inscrição no CadÚnico no prazo estabelecido na legislação. Mais assusta-
dor ainda é o que propõe a PEC, pois intenta elevar a idade para concessão do BPC ao ido-
so de 65 para 70 anos e criar, para aqueles entre 60 e 69 anos, um benefício mensal no valor 
de R$ 400,00. É mais concretamente a desvinculação do salário mínimo como parâmetro 
para o recebimento de benefícios sociais, direito alcançado na CF de 88. 
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Um processo de expansão da focalização em determinados 
segmentos populacionais para o acesso ao SUAS, com ênfase na pri-
meira infância; novas bases com caráter mais restritivo para acesso 
ao BPC e ao Programa Bolsa família; e a partir disso, um verdadeiro 
ataque moralizante sobre à pobreza do Brasil. 

Nos termos dos documentos enviados pelo Banco Mundial 
para o Brasil   – “Um ajuste justo: análise da eficiência e equida-
de do gasto público no Brasil” (2017) e “Por um ajuste justo com 
crescimento compartilhado: uma agenda de reformas para o Brasil” 
(2018), –  revela-se a necessidade imperiosa do capital de seguir sua 
marcha pela busca de valorização, agora a partir de uma agenda de 
reformas ainda mais esquálida para os direitos sociais conquistados 
constitucionalmente. O redirecionamento da agenda programática 
político-econômico-financeira impacta sobremaneira o pacto fede-
rativo constitucional.

É impossível negar que uma expressão cabal da emergência 
de uma nova era para o campo socioassistencial têm sido a imple-
mentação desde 2016 do chamado “Programa Criança Feliz” 12, parte 
de um componente central e em vias de ser substitutivo à lógica da 
PNAS firmada em um direito social e princípios e diretrizes demo-
cráticas, para ser operacionalizado com uma concepção severamente 
moralizante e “familista”, por assim dizer. As críticas que tecemos a 
esse programa são incontáveis. Desde a sua forma de apresentação 
até o processo de construção e implementação no âmbito dos muni-
cípios. Isso para não falar que ele reabriu grandes portas entreabertas 
à chamada cultura do “primeiro-damismo” que ronda essa política 
social desde sempre. Retrocesso inadmissível a essa altura da Política 
de Assistência Social no Brasil. Hoje tal programa se desenvolve pari 
passu a outra agenda internacional com ênfase na chamada “Primei-
ra Infância”. A essa agenda, fazemos a mesma crítica por seu caráter 
focalizante destinado a apenas um segmento populacional.

Então, o que de novo e assustador temos nos tempos atuais? 
Das medidas “temerárias” às mais desumanas e “facínoras”. Para 
onde vamos? Um avanço da barbárie capitalista produzida em tem-
pos de crises e contrarreformas que não faz questão de ser velado no 
12 Importante análise encontra-se em Sposati (2017). A Resolução n. 4, de 21 de outubro 
de 2016, pactua as ações do Programa Criança Feliz no Sistema Único de Assistência Social 
–  SUAS, a ser instituído nos termos do §1º do art. 24 da Lei n. 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993.
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governo Bolsonaro. O acordo entre os desiguais implícito à PNAS 
de 2004 e os esforços grandiosos dessa política pública bem como 
dos profissionais que a implementam para a universalização dos di-
reitos sociais, já se coloca como intolerável aos novos governos. Este 
acordo virou motivo de chacota em vários discursos da equipe eco-
nômica do atual governo, que disparam ataques gratuitos contra os 
direitos sociais alcançados, questionando as suas reais necessidades. 

Podemos dizer que o projeto societário com força política e 
econômica hoje que se desponta, resguarda bases numa ortodoxia 
neoliberal bastante assustadora e sufocante para a classe trabalhado-
ra em todas as dimensões e organizações da vida.  Segue fala do pre-
sidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal, na 
companhia de parte da equipe econômica do atual governo: “Você 
não sai de trinta anos de social democracia em um ciclo de commo-
dities que jogamos a poeira. Você não sai de uma cultura de direi-
tos adquiridos onde você jamais disse contra quem os direitos eram 
adquiridos contra quem, contra todos nós. Jamais foi dito no Brasil 
contra quem os direitos eram adquiridos, e foram contra todos nós, 
os capitalistas” 13.

A existência dos direitos socioassistenciais hoje, se mostra 
absolutamente incompatível com as novas necessidades do capital. 
Tais direitos estão sendo desmantelados através dos atuais atos in-
fraconstitucionais e emendas constitucionais, e não sabemos como 
se dará a continuidade das ações do SUAS. Tudo isso em meio às 
barreiras impostas pela EC 95, pela Lei  n. 13.467 de 2017, também 
chamada de reforma trabalhista14 já em curso, e, por fim pela PEC 6 
de 2019, que apresenta a Reforma da Previdência juntamente a um 
pacote mais avançado de corte de gastos que a equipe econômica 
concebe como desvinculação orçamentária. Sobre essa última lança, 
é expressivo o discurso do Secretário Rogério Marinho, Secretário do 
setor de Previdência e Trabalho “Vamos abrir mão do sistema solidá-
rio de repartição, vamos ingressar num sistema de risco de mercado” 15.
13 Trecho do discurso do presidente da FGV, proferido no seminário “A Nova Economia 
Liberal”, ocorrido dia 15 de março, no Centro Cultural FGV, pela iniciativa da FGV Pro-
jetos e o Centro de Economia Mundial da FGV. Disponível em: https://fgvprojetos.fgv.br/
eventos/nova-economia-liberal.
14 Para análise dos impactos dessa contrarreforma ver - STOCCO; CAMPOS; NAKATA-
NI; BORGES, 2019.
15 Trecho do discurso do Rogério Marinho –  Secretário do setor de previdência e trabalho, 
proferido no seminário “A Nova Economia Liberal”, ocorrido dia 15 de março, no Centro 
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Se podemos afirmar diante de tempos tão difíceis que vive-
mos algo de esperançoso, é o fato de entendermos que as condições 
objetivas de respostas do capital à sua própria crise podem permitir 
aos trabalhadores um processo de aprofundamento de consciência 
de classe, já que estamos pagando a conta desde muito.

3. CONTROLE DEMOCRÁTICO NO CONTEXTO UL-
TRALIBERAL E ANTIDEMOCRÁTICO

Em março de 2019, durante um evento na Escola Naval da 
Marinha no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro declarou que 
“democracia e liberdade, só existe quando as suas respectivas Forças 
Armadas assim o quer” (sic) (EL PAÍS BRASIL, 2019). 

No mês seguinte, o governo anuncia o fim do Plano Nacional 
de Participação Social (PNPS) por meio do Decreto n. 9.759, de 11 
de abril de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limita-
ções para colegiados da administração pública federal. No texto que 
justifica o Decreto, o chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni defende 
a tomada de “duras medidas de racionalização administrativa” para 
“controlar a incrível proliferação de colegiados”. 

A defesa de redução dos espaços de participação democrática 
da sociedade é embalada por um inflamado discurso de depreciação 
contido na redação assinada pelo ministro Onyx, na qual são atri-
buídos predicados como “supérfluos, desnecessários, de resultados 
práticos positivos desconhecidos” aos colegiados. Além disso, afirma 
que tais espaços têm excesso de normas e desqualifica seu conteúdo, 
chamando-os de atécnico.

A ofensiva do governo contra a democracia participativa 
não recuou mesmo após o julgamento da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade –  Adin n. 6121, que alterou parcialmente o Decreto 
n. 9.759/2019. Assim, prosseguindo com o desmonte dos Conselhos 
de Direitos, Bolsonaro retira a sociedade civil do Conselho Nacional 
de Políticas sobre Drogas – Conad. E não apenas a composição do 
Conad é cerceada, o art. 11 do Decreto n. 9.926/2019 veda a publi-
cização de informações “sem a prévia anuência”, o que contraria o 
direito constitucional de acesso às informações públicas.

Cultural FGV, pela iniciativa da FGV Projetos e o Centro de Economia Mundial da FGV.
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Embora o Decreto n. 9.759/201916 não se aplique ao CNAS no 
que tange à sua extinção, mas conforme Parecer n. 00390 da Advo-
cacia Geral da União, de 15.05.2019, as instâncias colegiadas vincu-
ladas ao SUAS podem ser extintas de acordo com o decreto. Entre 
essas instâncias colegiadas estão as Comissões e Grupos de Trabalho 
do CNAS, a Comissão Intergestora Tripartite, a Mesa Nacional da 
Gestão do Trabalho do SUAS, o Núcleo Nacional de Educação Per-
manente do SUAS. Isso significa inviabilizar o controle democrático 
da Política de Assistência Social.

Em 29.04.2019 o Conselho Nacional de Assistência Social –  
CNAS informou que todas as suas resoluções publicadas sobre a 12ª 
Conferência Nacional Extraordinária de Assistência Social foram   
revogadas por força do Parecer n. 00201/2019/CONJUR-MC/CGU/
AGU, datado de 21 de março de 2019, que apontou a necessidade de 
quórum qualificado para fins de votação de convocação do processo 
conferencial em caráter extraordinário; e em cumprimento ao art. 
42 da Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993, onde es-
tabelece que os Pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo 
Ministro de Estado, obrigam, também, os respectivos órgãos autôno-
mos e entidades vinculadas.  

A Resolução CNAS nº.15/2019 revogou as resoluções que se 
referiam a realização da 12ª Conferência Nacional Extraordinária de 
Assistência Social a saber: Resolução CNAS n. 12, de 18 de abril de 
2019 que dispõe sobre a convocação extraordinária da 12ª Conferên-
cia Nacional de Assistência Social; Resolução CNAS n.13, de 18 de 
abril de 2019 que designa a Comissão Organizadora da 12ª Confe-
rência Nacional Extraordinária de Assistência Social; e a Resolução 
CNAS n. 14, de 18 de abril de 2019, que estabelece normas gerais 
para a realização conferências extraordinárias de Assistência Social 
em âmbito nacional, estadual e do Distrito Federal.

Após decisão do Governo em não convocar a Conferência 
Nacional foi iniciada uma articulação entre entidades, movimentos 
sociais, integrantes do CNAS, representação de usuários(as), traba-
lhadores(as) e entidades de defesa da Assistência Social para orga-
nização da Conferência. Nesse sentido, as entidades da sociedade 
civil deliberaram por convocar a referida Conferência, sob o nome 
16 Decreto n. 9.759, de 11 de abril de 2019, extingue e estabelece diretrizes, regras e limi-
tações para colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.  
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de “Conferência Nacional Democrática de Assistência Social: Direito 
do povo, com Financiamento Público e Participação Social”, com pre-
visão de realização em novembro de 2019.

A flagrante violação do princípio da participação social inscri-
to na Constituição Federal de 1988 evidencia qual perspectiva de de-
mocracia do governo eleito, que tem clara opção pelo silenciamento 
das vozes discordantes. 

A obstrução do exercício do controle social inviabiliza a fis-
calização dos recursos públicos e distancia a execução das políticas 
sociais das reais necessidades da população. A trajetória histórica de 
afirmação desses colegiados decisórios a partir da CF/1988 é marca-
da por inúmeros desafios que exigem não a sua redução ou extinção, 
pelo contrário, a conjuntura requer o fortalecimento das habilidades 
e competências dos conselheiros para o efetivo controle democrático.

4. TRABALHADORES DO SUAS: CONDIÇÕES E RE-
LAÇÕES DE TRABALHO

A realidade dos trabalhadores do SUAS aponta para a uma 
imensa quantidade de trabalhadores que são regidos por relações 
privatizantes –  as condições de trabalho17 no SUAS também são alvo 
do processo de privatização, em decorrência da onda de moderniza-
ção das relações contratuais, é um cenário que dia a dia vem sendo 
descaracterizado, impondo um processo amplo de terceirizações, 
quarteirizações, e especialmente de precarização das condições e 
relações trabalhistas. A aprovação de uma política de recursos hu-
manos através da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 
(NOB-RH/SUAS) em 2006, coloca para os(as) trabalhadores(as) um 
instrumento na perspectiva de avançar para a qualificação das rela-
ções e condições de trabalho e por consequência a qualificação na 
oferta dos serviços socioassistenciais. Contudo, o mercado de traba-
17 O cenário atual não é favorável aos trabalhadores de modo geral, pois a aprovação da lei 
que regulamenta a terceirização, aprovação da reforma trabalhista, avanço do desemprego 
frente a crise econômica e política, aumentam a instabilidade e a precarização nas relações 
de trabalho. A respeito do campo de trabalho na esfera pública é relevante desatacar a 
ampliação dos postos de trabalho neste espaço, em especial no âmbito municipal a partir 
do ano de 2004. Conforme estudo de Mattos (2015), essa expansão ocorreu em decorrên-
cia dos desdobramentos das modificações definidas pela Constituição Federal de 1988, 
que promoveu a descentralização de diversas atividades sociais, especialmente nas áreas de 
educação, saúde e assistência social, contudo, isso não significou diretamente a melhoria 
das condições e relações de trabalho.
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lho tem imposto à classe trabalhadora uma realidade de precarização 
nas relações e condições de trabalho, para o campo da Assistência 
Social não é diferente, seus trabalhadores são atingidos pelo movi-
mento hegemônico do capital da flexibilização e com as contrarre-
formas do Estado brasileiro que são conduzidas pelo mesmo fluxo de 
flexibilização, sob a égide da modernização das relações trabalhistas. 

Os trabalhadores do SUAS têm, na sua ação profissional, 
o desafio cotidiano de trabalhar sob a perspectiva da garantia de 
direitos à população usuária através da execução de programas, 
projetos e serviços da política de Assistência Social e da construção 
de estratégias coletivas intersetoriais junto a outras políticas públicas 
de direito da população. A contradição inerente a esse processo 
ocorre ao se constatar que os trabalhadores do SUAS, nos processos 
de mediação e garantia de direitos da classe trabalhadora, têm, mui-
tas vezes, os seus próprios direitos não garantidos. 

A proposição deste debate coaduna com a defesa da profes-
sora Raichelis (2011, s/p.) que alerta sobre o caminho para o debate 
a ser realizado quando o assunto trata das condições de trabalho no 
SUAS, de que o “debate da qualificação do trabalho no SUAS não 
pode ser desvinculado dos direitos dos trabalhadores e dos instru-
mentos e condições institucionais para a realização da política (ser-
viços, benefícios, projetos e programas)”. Ao observarmos a reali-
dade que envolve a implantação do SUAS implica também observar 
as condições em que essa política se desenvolve e o lugar destinado 
aos atores parte desse processo, gestores, trabalhadores, e usuários 
do SUAS. Trata-se, na totalidade, da gestão do trabalho, da qualifi-
cação dos serviços, dos direitos dos/as trabalhadores/as e usuários 
enquanto questões indissociáveis.

Esse é um ponto-chave para a compreensão do importante 
movimento para a implantação de uma política de recursos huma-
nos, e o fortalecimento necessário dos trabalhadores através da sua 
organização coletiva, pois, os Censos SUAS, ao sistematizar as infor-
mações nos relatórios anuais, constituem um monitoramento que 
expressa a precarização das condições de trabalho no SUAS ano a 
ano.
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Os dados Censitários18 demonstram os avanços, limitações e 
desafios para o SUAS em cada período do processo de monitoramen-
to. As observações realizadas sobre as relações e condições de traba-
lho alertam para alguns aspectos a serem problematizados quanto 
ao alcance das orientações da NOB-RH/SUAS sobre o conjunto de 
trabalhadores do SUAS. O primeiro aspecto a destacar é observar 
que a política de Assistência Social é uma política pública, executada 
em grande parte por entidades não governamentais. Esse fato, por si 
só, implica reconhecer a existência de um universo de trabalhado-
res heterogêneo, com distintas formas de contratação e condições de 
trabalho, e requer problematizar o alcance da NOB-RH/SUAS sobre 
esses trabalhadores.

Além das condições contratuais distintas de servidores pú-
blicos e trabalhadores da iniciativa privada, é preciso observar que 
na rede de serviços socioassistenciais – estatal e privada – há uma 
diversidade de profissões, áreas de formação, acúmulo teórico e 
técnico, vínculos e condições de trabalho. Trabalhadores esses que se 
distribuem com grande discrepância se considerada ainda a realida-
de heterogênea de estados e municípios. Os Censos apontam alguns 
desses dados, e se observados com atenção os índices de contrata-
ções e os vínculos em cada região, estados ou municípios, pode-se 
observar também no processo de implantação dos serviços o quanto 
se avançou e como se constitui a Assistência Social nas diferentes 
regiões do País em termos de equipamentos e estruturação dos ser-
viços. 

Os dados mais recentes (2017) referentes à organização da 
gestão do trabalho em âmbito estadual apresentam que dos vinte 
e seis estados brasileiros apenas oito implementaram formalmente 
essa estrutura; os demais estados, que representam um percentual 
de 69%, ou não constituíram, ou constituíram informalmente a es-
trutura da gestão do trabalho. Entre os 5.570 municípios brasileiros, 
apenas 1.624, ou, 29%, responderam ao Censo que possuem formal-
mente instituído o setor da gestão do trabalho em sua estrutura ad-

18 Censo SUAS vem sendo produzido desde 2009. Os Censos são ferramentas importantes 
no processo de monitoramento e avaliação do SUAS, e mesmo com determinadas limita-
ções têm produzido dados sobre o processo de implementação da Assistência Social no 
País que devem ser usados para o aperfeiçoamento da gestão do SUAS em busca de uma 
oferta de serviços qualificados, consideradas as distintas realidades entre os diversos esta-
dos e municípios brasileiros. 
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ministrativa, o que revela uma constituição incipiente da formaliza-
ção da gestão do trabalho19 enquanto espaço administrativo, o que 
pode ser um limitador importante no processo de construção das 
estratégias que envolvem o tema. 

Os Censos apontam que tanto os trabalhadores estaduais 
quanto os municipais estão submetidos a uma diversidade de víncu-
los de trabalho junto à política de Assistência Social.  Identifica-se um 
processo amplo de terceirização, e de ampliação dos serviços tercei-
rizados, o que implica a contratação dos trabalhadores diretamente 
pelas empresas – prestadoras de serviço. Identifica-se o seguinte rol 
de contratações: Estatutário, Estatutário – (cedido) servidor público 
estatutário cedido para o serviço, Celetista, Comissionado, Contrato 
temporário, Voluntário, Terceirizado de Cooperativas, Terceirizado 
de Empresa, Terceirizado de ONG, outros vínculos não permanen-
tes, e estagiário.

Em síntese, o monitoramento explicitado pelos Censos SUAS, 
aponta para um processo amplo de relações e condições de trabalho 
precarizadas no âmbito desta política, os dados revelam um processo 
de grande rotatividade dos trabalhadores, vínculos de contratação 
variados o que implica em condições objetivas também variadas, am-
plo processo de terceirização, sobrecarga de trabalho, acúmulo de 
funções nos serviços, ausência de planos de carreira e a prevalência 
(ainda que pequena) de trabalho na condição de voluntário. 

A desestruturação do alicerce público da política de Assistên-
cia Social, demonstrada em todos os campos analisados nesse capí-
tulo, tem um impacto grandioso sobre a organização do trabalho na 

19 Não ter constituído o espaço da gestão do trabalho formalmente dificulta o processo de 
organização do trabalho no SUAS a partir dos princípios determinados e orientados pela 
NOB-RH/SUAS, para elaboração de  oferta de ações de educação permanente, monitora-
mento e avaliação das condições necessárias entre equipamentos, trabalhadores e deman-
da, a fim de ter clareza das necessidades locais e adequação das equipes de referência, entre 
outros aspectos pertinentes ao tema da gestão do trabalho. O Censo de 2017 demonstra, 
ainda, nas secretarias estaduais em que há gestão do trabalho formalmente constituída, 
que 46% dos trabalhadores são compartilhados com outros setores da gestão do SUAS, 
o que acarreta possível sobrecarga dos trabalhadores em distintas funções, realidade que 
se repete em muitos municípios. Não ter constituído formalmente espaço da gestão do 
trabalho implica não avançar sobre os processos que lhe são inerentes, como a constituição 
de um movimento para valorização dos trabalhadores do SUAS através da formulação de 
planos de carreira, cargos e salários, seja da esfera privada ou estatal, considerando-se  que 
a gestão do trabalho no SUAS deve preconizar ações que atendam aos interesses de todos 
os trabalhadores. Dificulta, ainda, de modo substancial, a promoção de ações, ou planos 
de educação permanente, diagnóstico dos quadros profissionais necessários frente as de-
mandas de cada realidade.
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Assistência Socia. Sem o reconhecimento da sua condição de traba-
lhador público, com direitos assegurados, esse grupo de trabalhado-
res fica sujeito a reproduzir a descaracterização da Assistência Social 
como política pública, asseguradora de direitos socioassistenciais.

5. O (DES)FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL

O fundo público, como a principal fonte de financiamento do 
capital e do trabalho, é capturado pelo capital financeiro, que pro-
voca a diminuição de sua alocação e impacto junto às demandas do 
trabalho. O fundo público é tensionado na luta de classes e passa a 
ser o pressuposto geral das condições de produção e reprodução do 
capital. E como sinteticamente isto ocorre?

Salvador (2010) afirma que o fundo público está presente na 
reprodução do capital e comparece:

1- Como fonte importante para a realização do investimento 
capitalista. No capitalismo contemporâneo, o fundo público 
comparece por meio de subsídios, de desonerações tributárias, 
por incentivos fiscais, por redução da base tributária da renda 
do capital como base de financiamento integral ou parcial dos 
meios de produção, que viabilizam [...] a reprodução do capital. 
2- Como fonte que viabiliza a reprodução da força de trabalho, 
por meio de salários indiretos, reduzindo o custo do capitalista 
na sua aquisição. Além disso, é a força de trabalho a responsável 
diretamente [...] pela criação do valor. 3- Por meio das funções 
indiretas do Estado, que no capitalismo atual garante vultosos 
recursos do orçamento para investimentos em meios de trans-
porte e infraestrutura, nos gastos com investigação e pesquisa, 
além dos subsídios e renúncias fiscais para as empresas. 4- No 
capitalismo contemporâneo, o fundo público é responsável por 
uma transferência de recursos sob a forma de juros e amortiza-
ção da dívida pública para o capital financeiro, em especial para 
as classes dos rentistas (SALVADOR, 2010, p. 91). 

O financiamento da seguridade social brasileira é impactado 
diretamente pelo papel do fundo público, em que os recursos do or-
çamento da seguridade social são financiados pelos próprios traba-
lhadores, principalmente os mais pobres, prioritariamente pela via 
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do consumo que tem a maior tributação, permitindo a regressivida-
de no padrão de financiamento desse sistema (SILVA, 2014).

Dados apresentados por Salvador (2010) sobre a estimativa 
da carga tributária brasileira por base de incidência apontavam que 
55,26% dos tributos eram sobre o consumo, 27,51% sobre a renda, 
3,36% sobre o patrimônio, revelando que o peso recai em grande 
parte sob as classes de menor poder aquisitivo.

No que se refere às renúncias tributárias (gastos tributários), 
Salvador (2017, p. 438-439) demonstra que no período de 2010 a 
2016 houve um crescimento expressivo: evoluindo de R$ 217,27 bi-
lhões (2010) para R$ 319,23 bilhões (2016), isto é, um crescimento 
46,93% acima da inflação. No mesmo período, o orçamento fiscal 
e da seguridade social aumentou, em termos reais, apenas 28,28%. 
“Portanto, as renúncias tributárias implicaram uma perda de arreca-
dação equivalente a 20,68% das receitas do governo federal ou 4,33% 
do PIB. Esses recursos que o fundo público deixa de contar signifi-
cam, em grande parte, um financiamento para o capital.”

Outro dado importante apresentado por Salvador (2017, p. 
440) é que enquanto as desonerações de impostos cresceram 25,42%, 
os gastos tributários advindos das contribuições sociais (Cofins, PIS, 
CSLL e contribuições previdenciárias) que financiam a seguridade 
social tiveram uma evolução de 71,68% em termos reais. Assim, as 
“renúncias tributárias concedidas pelo governo federal em favor do 
capital, nos últimos anos, retiraram recursos das fontes orçamentá-
rias que financiam as políticas de previdência social, Assistência So-
cial, saúde e seguro-desemprego.” 

Silva (2014) destaca que as pesquisas sobre o financiamento 
da Assistência Social focam no orçamento federal e apontam a foca-
lização e a redução dos recursos para os demais serviços, programas 
e projetos. Com a implantação do SUAS, houve uma ampliação dos 
recursos na área da Assistência Social, conforme pontua Salvador 
(2010) em sua pesquisa nacional. Porém, essa ampliação não veio 
acompanhada dos aportes dos recursos necessários para o êxito da 
implantação dos serviços de proteção social básica e especial. 

Esse processo que já ocorria nos governos Lula e Dilma foi 
ainda mais aprofundado quando o governo Temer com sua ortodo-
xia neoliberal aprovou a EC n. 95 – Novo Regime Fiscal (NRF) com 



- 205 -

brutal corte de direitos sociais, sobretudo do financiamento público. 
“O NRF inviabiliza a vinculação dos recursos para as políticas sociais 
nos moldes desenhado na CF de 1988, ao congelar as chamadas des-
pesas primárias do governo (exceto as despesas financeiras com o pa-
gamento de juros da dívida) por vinte anos, limitando-se a correção 
pela inflação” (SALVADOR, 2017, p. 429).

O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019 – PLOA previa 
a disponibilidade de R$ 30,89 bilhões para a área, enquanto a propos-
ta aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
previa um orçamento de R$ 61,13 bilhões. Ou seja, uma redução de 
49,46% em relação ao proposto pelo CNAS.

Conforme dados levantados no SIGA Brasil (2019) as despe-
sas pagas até setembro/19 com Refinanciamento da dívida foram de 
R$ 371,5 bilhões e com Assistência Social o valor de R$ 65 bilhões, 
representando respectivamente 17,77% e 4,33% dos Orçamentos Fis-
cal e da Seguridade Social. 

Quando se analisa o gasto social do governo federal com As-
sistência Social nos anos de 2010 a 2014 temos os seguintes valores 
que foram corrigidos pelo IGP-DI (dezembro/2015): 2010 (R$ 72 bi-
lhões); 2011 (R$ 75,1 bilhões); 2012 (R$ 82,1 bilhões); 2013 (R$ 90, 1 
bilhões) e 2014 (95,8 bilhões) (BRASIL, 2019). 

Comparando estes valores com dados do SIGA Brasil (2019) 
temos de acordo com a tabela a seguir uma redução no orçamento 
tanto autorizado quanto o executado na Política de Assistência So-
cial, além da não execução do orçamento na sua totalidade.

Tabela 1 – Orçamento autorizado e executado na Política de Assistência Social – 
2015 a 2018 em Bilhões de R$

Anos AUTORIZADO EXECUTADO
2015 74,55 69,19
2016 80,06 77,57
2017 85,29 83,09
2018 88,74 85,90

Fonte: SIGA Brasil, 2019 (elaboração própria).

Tem-se, assim, um desfinanciamento da seguridade social 
brasileira e no caso da Assistência Social uma retomada das mais 
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perversas formas de “ajuda social” como a retomada do apelo à soli-
dariedade, ao controle e gestão da pobreza.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos anos, vimos a nível mundial o crescimento de 

movimento e governos de caráter ultraliberal e com posturas reacio-
nárias.20 Com tais mudanças intensificam-se não apenas os cortes no 
âmbito das políticas sociais, mas uma captura do fundo público pelo 
capital financeiro. Particularmente no Brasil podemos entender que 
a recente ascensão de grupos reacionários e direitistas ao poder por 
ser explicada também por elementos da própria constituição da bur-
guesia nacional de caráter eminentemente conservador, escravagista, 
antidemocrática e antipopular.  O atual governo evidencia todos es-
ses elementos e ainda ressalta o seu caráter heteronômico, no qual a 
burguesia brasileira se “curva” ao neoliberalismo norte-americano. 

A Política de Assistência Social, malgrado toda a regulamen-
tação no início dos anos 2000, vem sofrendo um verdadeiro “choque 
legislativo ultraliberal” com sucessivas alterações mediantes atos in-
fraconstitucionais, medidas provisórias e emendas constitucionais. 

O Decreto n. 9.674, de janeiro de 2019, aprova a Estrutura Re-
gimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções de Confiança do Ministério da Cidadania, remaneja cargos 
em comissão e funções de confiança, transforma cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores –  DAS e Funções 
Comissionadas do Poder Executivo –  FCPE e substitui cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores –  DAS 
por Funções Comissionadas do Poder Executivo –  FCPE. 

Considera-se que a mudança na Estrutura Regimental do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (desde 2010) 
respeitava o comando único pela Secretaria Nacional de Assistência 
Social e tinha-se como princípio tornar os serviços, programas, pro-
jetos e benefícios políticas de Estado e não de promoção das platafor-
mas de campanhas governistas. 

Hoje, o desmonte do comando único no âmbito da união, 
através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Minis-

20 Vale destacar as vitórias de candidatos conservadores à presidência de países que ocu-
pam uma posição estratégica mundialmente, como por exemplo Donald Trump em 2016 
para os Estados Unidos da América, Matteo Salvini em 2018 (vice-primeiro-ministro) para 
Itália e Jair Bolsonaro em 2019 no Brasil.
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tério da Cidadania, “mistura” Assistência Social, com políticas sobre 
drogas, supostamente vinculada à política pública de saúde, mas que 
neste caso está na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às 
Drogas, do referido ministério. Tem como principais ações: “- Pro-
mover a educação e capacitação para a efetiva redução do uso inde-
vido de drogas lícitas e ilícitas; - Realizar campanhas de prevenção ao 
uso indevido de drogas lícitas e ilícitas; - Implantar a rede integrada 
para pessoas com transtornos decorrentes do consumo de substân-
cias psicoativas; - Avaliar e acompanhar tratamentos e iniciativas te-
rapêuticas; - Reduzir as consequências sociais e de saúde decorrente 
do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas;  - Manter e atualizar o 
Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas”.

O decreto perde-se na sua organização textual, mas está posto 
que articula, coordena, supervisiona, integra e propões ações gover-
namentais e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Dro-
gas “nos aspectos relacionados com o tratamento, a recuperação e a 
reinserção social de usuários e dependentes e ao Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas”.

Além dessa organização estrutural, a Assistência Social pas-
sa por um processo de incentivo a privatização de Serviços, regu-
lamentados e possibilitados pelo Marco Regulatório das Organiza-
ções da Sociedade Civil (MROSC) (Lei n. 13.019, de 31 de julho de 
2014), que trata do estabelecimento do regime jurídico das parcerias 
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. 
Para a política de Assistência Social, considera-se que com esta lei, 
tem-se “A desburocratização do processo de prestação de contas, a 
transparência na aplicação dos recursos públicos e a possibilidade 
de maior planejamento para execução das etapas da parceria [...]”. 
(MDS, 2013, s.p). (ver também Resolução do Conselho Nacional de 
Assistência Social n. 21/2016).

Com isso os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos –  SCFV, Centro Pop, SAF (como no caso da cidade de 
Porto Alegre no RS, entre tantas outras cidades) estão sendo “par-
ceirizados” para a execução de serviços de Assistência Social, tanto 
da Proteção Básica como da Especial. A orientação ministerial atual 
privilegia o desmonte do sistema público e cria espaços para o retor-
no da “privatização” do atendimento à população, impondo o des-



- 208 -

monte da estrutura vinculada ao direito social e retomando a lógica 
da meritocracia.

Nesse contexto, o controle democrático é duramente apaga-
do, mediante tentativas de redução dos espaços de participação de-
mocrática da sociedade –  como exemplo tivemos a não convocação 
por parte do Governo da Conferência Nacional da Assistência So-
cial. Contudo, deu-se um movimento no qual as próprias entidades 
da sociedade civil deliberaram e realização em novembro de 2019 a 
“Conferência Nacional Democrática de Assistência Social: Direito do 
povo, com Financiamento Público e Participação Social”. 

Mas talvez o maior ataque a essa política social tão duramente 
esquecida seja no âmbito do seu financiamento, pois já no PLOA 
observamos uma redução de 49,46% em relação ao proposto pelo 
CNAS, o que representa uma verdadeira tentativa de asfixiar os di-
ferentes serviços socioassistenciais realizados nos municípios brasi-
leiros.

Importante reconhecer, no caso da Assistência Social, o lon-
go processo de construção (participativo, descentralizado e coletivo) 
que implica diretamente na defesa e garantia dos direitos socioassis-
tenciais, deliberados em espaços democráticos. Não existe política 
social pública sem orçamento/ financiamento público. Uma nação 
só tem proteção social se existirem políticas públicas com qualidade 
para todos/as.
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PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE 
SALUD EN CHILE  

DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

Consuelo P. S. Flores 
Daniel P. Sampaio

Rodrigo E. S. Borges
1. INTRODUCCIÓN

Este texto presenta tres propuestas distintas para reformar el 
sistema     de salud chileno, basado en el diagnóstico de problemas 
presentes en la configuración actual del sistema de salud, especial-
mente con respecto al financiamiento. Hasta ahora se han presenta-
do tres proyectos de ley, el primero en el gobierno de Piñera (2010-
2014), el segundo en el gobierno de Bachelet (2014- 2018) y el tercero 
en el gobierno de Piñera más reciente (2018-actual).

Desde el comienzo de la década actual, los diferentes gobier-
nos chilenos han presentado propuestas para reformar el sistema de 
salud. Los diferentes diagnósticos realizados por distintas institucio-
nes coinciden en la insuficiencia del sistema, en cuanto a financia-
miento, a regulación, a provisión de servicios en los sectores público 
y privado, y a alto “gasto de bolsillo” en salud. Algunas de estas di-
mensiones serán abordadas para intentar explicar las propuestas que 
han sido discutidas y tramitadas en el último tiempo.

Actualmente, en el sistema de salud chileno se realizan una 
serie de funciones, ejercidas por diversas entidades, tanto del sector 
público como privado. El Estado ejerce el rol rector y regulador. En 
cuanto al financiamiento, tiene múltiples fuentes y proviene princi-
palmente del Estado, cotizaciones de trabajadores y empresas, más 
pago directo de las personas. Con respecto al aseguramiento o previ-
sión de salud, se realiza con diversas entidades de seguros de salud, 
destacando FONASA (aporte del 7% de los ingresos del afiliado) e 
ISAPRES (aporte entre 7 y 13% de los ingresos del afiliado). En re-
lación con la provisión de servicios (atención de salud) está a cargo 
de un numeroso y heterogéneo conjunto de centros asistenciales de 
salud hospitalarios y ambulatorios, tanto públicos como privados. La 
figura que sigue muestra la estructura del sector.
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Figura n. 1 – Estructura actual del sistema de salud chileno

Fuente: Frenz et al. (2018), p. 14.

Tal como mencionamos, una dimensión clave del sistema es 
el financiamiento y aseguramiento de la salud. Su importancia radica 
en que “la estructura del financiamiento puede incidir en múltiples 
otras funciones, además de ser uno de los aspectos principales que 
explican las dificultades en el acceso a las prestaciones de salud que 
experimentan las personas, tanto del sector público como del sector 
privado” (Frenz et al., 2018, p. 13).Cabe mencionar que desde los 
años noventa ha habido múltiples iniciativas que han intentado in-
fructuosamente regular los seguros privados (ISAPRE), esto con el 
fin de reducir la segmentación por riesgo e ingresos.

Por su parte, en el sector público ha habido una importante 
inyección de recursos orientada a su fortalecimiento. Una de las ini-
ciativas impulsadas para mejorar el acceso y oportunidad a un nú-
mero determinado de prestaciones es el Plan de Acceso Universal de 
Garantías Explícitas en Salud (AUGE)1, debido a que se trata de un 
protocolo universal, abarca tanto al sector público como al privado. 
Pese a que ha significado un avance importante en términos de acce-
so, ha generado una nueva segmentación en la cobertura en el sector 
público, entre los usuarios con patologías incluidas en las Garantías 
Explícitas de Salud (GES), y las que no lo están. Teniendo en cuenta 
el déficit de financiamiento, la baja capacidad de infraestructura y la 
insuficiente dotación de recursos humanos especializados del sector, 
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ha provocado problemas (en muchos casos graves) en el acceso, la 
calidad y la oportunidad entre estos dos grupos de usuarios.

Esta característica “atípica” del sector salud chileno, donde 
convive una mezcla de aseguramiento público para el mayor porcen-
taje de la población (aprox. 70%), con menores ingresos y mayores 
prevalencias y de aseguramiento privado, para un porcentaje bajo 
de la población (20% aprox.), con altos ingresos y bajas prevalencias 
conlleva a que el financiamiento del sector público sea insuficiente.

En cuanto al financiamiento, el sistema de salud capturó un 
8,4% del PIB en 2016, ligeramente inferior al promedio alcanzado 
por los países de la OCDE que correspondió a un 9%. “Sin embar-
go, la mayor brecha se presenta en la proporción del gasto público 
del gasto total en salud. Así, menos de un 50% del gasto en salud 
es financiado con medios públicos, cifra inferior a la mayoría de los 
países de la OCDE” (Frenz et al., 2018, p. 17).

En las últimas décadas, el gasto en salud en el mundo ha au-
mentado por encima de la expansión económica y la inflación, y es 
una parte cada vez mayor del PIB de los países. Utilizando estadísti-
cas de salud de la OCDE, la figura muestra cómo en Chile el gasto en 
salud pasó de representar el 6.6% del PIB en 2005 al 8.1% del PIB en 
2017, acercándose ligeramente al promedio de los países de la OCDE 
(Ipsuss, 2018). Cabe destacar que, durante más de 10 años, el gasto 
privado en salud como porcentaje del PIB permaneció entre 3,7 y 
4,2%. De hecho, en 2017, se mantiene en 4.2%.

Gráfico 1 – Gasto en salud en Chile y OCDE, 2005-2010- 2017 (como % del PIB)
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Según el Gráfico n. 2, el gasto total en salud per cápita prome-
dio de la OCDE en 2016, ajustado por paridad del poder adquisitivo, 
alcanzó los US $ 4.003, mientras que en Chile es de solo US $ 1.977, 
lo que representa el 49% del gasto promedio de la OCDE, lo que 
demuestra la necesidad de un esfuerzo para aumentar el gasto per 
cápita en salud (OCDE, 2017).

Gráfico n. 2- –  Gasto en salud per cápita –  2016 (o año más cercano) (en dólares 
y ajustado por PPA)
Fuente: OCDE (2017).

Además, según Frenz et all (2018: 9) y OCDE (2016), se puede 
observar que la proporción del gasto privado propio (gasto de bol-
sillo) es del 32,2% en Chile frente al 19% en promedio de países de 
la OCDE. Estos datos evidencian el carácter regresivo del gasto en 
salud en Chile, que muestra el acceso limitado a la salud en un país 
con alta desigualdad social. Lo anterior representa una alta fragili-
dad financiera que afecta a la población. Tres de cada cinco personas 
creen que no podrán pagar enfermedades graves (Superintendencia 
de Salud, 2016). 1 de cada 5 personas declaró que no podían acceder 
al tratamiento médico porque no podían pagarlo o que el pago les 
causaba problemas financieros (CEP, 2017).

En cuanto al “gasto de bolsillo” en salud por hogar, se utilizan 
principalmente para medicamentos. En los grupos familiares que 
asignan recursos a medicamentos, corresponde al 55,3% del gasto de 



- 217 -

bolsillo en salud y al 4,2% del gasto familiar total (gasto total del ho-
gar). Es decir, el gasto en medicamentos representa más de la mitad 
del gasto de bolsillo en salud en estos hogares.

Figura n. 2. Gasto en medicamentos según quintil de ingresos.

Las cuestiones relevadas en relación a la comparación interna-
cional al gasto en salud, así como a los problemas internos asociados 
al gasto de bolsillo, advierten sobre la necesidad de reformar el sis-
tema de salud chileno, especialmente en la dimensión de su finan-
ciamiento.

Desde el comienzo de la década actual, durante el primer go-
bierno de Sebastián Piñera (2010-2014), las propuestas para la re-
forma del sistema de salud chileno han avanzado, pero aún no han 
sido aprobadas por el Congreso y el Senado. Así, en los sucesivos 
gobiernos se presentaron otros proyectos de reforma de salud, tanto 
en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) como en el 
segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-presente).

El propósito de este informe es presentar los principales ele-
mentos constitutivos de las propuestas de reforma al sistema de salud 
en los últimos tres gobiernos, buscando resaltar sus aspectos princi-
pales.

1.- LA PROPUESTA DE REFORMA DE SALUD EN EL 
PRIMER GOBIERNO DE PIÑERA.

En diciembre de 2011, durante el primer periodo presidencial 
de Sebastián Piñera, se ingresa a primer tramite constitucional un 
proyecto de ley cuyo propósito era “sentar las bases para una nueva 
institucionalidad del sistema privado de salud”. La principal medida 
propuesta fue la creación del Plan de Garantía de Salud (SPG), de 
cobertura obligatoria por todas las isapre para sus afiliados, el que 
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incluiría las prestaciones GES, gastos catastróficos, eventos de emer-
gencia vital, examen de medicina preventiva y otras prestaciones 
curativas que se fijen. Una de las grandes debilidades de esta pro-
puesta, es que excluía del plan el costo de subsidios por incapacidad 
laboral.

En síntesis, proponía que las isapres debían ofrecer el PGS a 
un precio único (prima única) por institución, independientemente 
del género y la edad. Tal cotización mantendría una lógica individual. 
Para hacer posible este precio único, sería necesario crear un Fondo 
de Compensación Solidaria (FCS) entre isapre, con el propósito de 
distribuir los riesgos, considerando al menos las variables de género 
y edad. Una posible nueva variable a considerar serían las patologías.

Con respecto a la composición del FCS, debía tenerse en 
cuenta que la prima comunitaria sería determinada por el Ministe-
rio de Salud, considerando la distribución del riesgo, y un Seguro de 
Incapacidad Laboral, financiado de forma paralela. En cuanto a los 
riesgos, correspondería a la Junta Asesora de PGS proponer ajustes, 
como incluir o excluir variables. En cuanto a los reajustes periódi-
cos de los planes, correspondería al Instituto Nacional de Estadística 
(INE) producir indicadores para los ajustes de precios y la variación 
en el gasto en subsidios por discapacidad laboral.

Se puede ver una ilustración de PGS y FCS en la Figura Nº 3.
Figura n. 3 –  Plan de Garantía de Salud y Fondo de Compensación Solidaria

Fuente: Henríquez et al. (2016), p. 8.
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PGS debe cubrir:

i).- Garantías explícitas de salud (GES), que depende del de-
creto del Ministerio de Salud;

ii).- Cobertura para gastos de salud catastróficos, con límites 
anuales de coparticipación;

iii).- Cobertura para emergencias vitales;
iv).- Medicina preventiva en el régimen de GES;
v).- Beneficios prescritos de cobertura curativa y financiera, 

vi).- El plan no incluye beneficios por discapacidad.
Esta propuesta quedó entrampada en su discusión en el Con-

greso durante el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera, y 
no fue considerada en trámites legislativos durante el segundo Go-
bierno de Michelle Bachelet.

Durante el segundo Gobierno del presidente Piñera, se re-im-
pulsó el PGS, poniendo urgencia legislativa al proyecto de Ley que 
está en el Senado y se le han incorporado una serie de indicaciones 
por parte del Ejecutivo como de los miembros del Senado. Adicio-
nalmente, se presentaron un conjunto de proyectos tendientes a re-
formar más profundamente el sistema de salud, entre ellos reforma a 
Fonasa y código sanitario.

2.- LA PROPUESTA DE REFORMA DE SALUD DEL SE-
GUNDO GOBIERNO DE BACHELET.

Durante el segundo gobierno de Bachelet, se creó una comi-
sión asesora que generaría propuestas para crear una nueva Ley de 
Isapres, esto fue uno de los compromisos de los primeros 100 días. 
A pesar que la reforma a las isapres fue anunciada varias veces final-
mente el Ejecutivo se retractó de enviar el proyecto al Congreso.

La iniciativa quedó redactada a fines de 2016, no alcanzó 
acuerdo en la modalidad de tarificación y se entrampó, finalmente, 
por las mejoras que proponía para Fonasa (con el objetivo de evitar 
una migración masiva de afiliados), por los mayores costos que im-
plicaba para el Estado.

Esta iniciativa consistía en la creación de un Conjunto de Be-
neficios de Salud (CBS), un plan único al que accederían los usuarios 
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del sistema privado. A la par, la reforma buscaría avanzar gradual-
mente hacia la igualación de coberturas de Fonasa, en relación a las 
que tendrían las isapres.

Figura n. 3 –  Propuesta de reforma del gobierno Bachelet II

Fonte: Cid et al. (2014), p. 106.

3.- LA PROPUESTA DE REFORMA DEL SISTEMA DE 
SALUD EN EL SEGUNDO GOBIERNO DE PIÑERA.

Al comienzo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, el 
ministro de Salud, Emilio Santelices, presentó una nueva propues-
ta para la reforma del sistema de salud chileno. Sin embargo, poco 
más de un año después de su toma de posesión, fue reemplazado 
por Jaime Mañalich, quien resucitó la propuesta de crear PGS que se 
encontraba en la Comisión de Salud del Senado, buscando reanudar 
los avances ya realizados durante el procedimiento anterior, que ya 
habían alcanzado puntos comunes antes de ser archivado durante el 
gobierno de Bachelet II. Dentro de los aspectos clave de la ley de re-
forma de Isapres están eliminar la discriminación contra las mujeres 
y los ancianos y generar un plan de salud universal robusto a través 
del PGS.

Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se encuentra 
en tramitación el proyecto de ley que crea el seguro de salud de clase 
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media, el cual propone una cobertura financiera especial dentro del 
sistema Fonasa. La intención de este proyecto es crear un PGS. Por 
lo tanto, está alineado con la propuesta del sector privado y que los 
usuarios de salud cruzan ambos sistemas (Isapres y Fonasa).

Por lo tanto, además de la reforma de Isapres, el objetivo prin-
cipal es reformar Fonasa, cuyos aspectos principales a tener en cuen-
ta son los siguientes:

i).- Proporcionar un mayor acceso y oportunidad al permitir 
el acceso a los servicios de salud desde dentro o fuera de la red públi-
ca, asegurando así una mayor agilidad en la atención;

ii).- garantizar una mayor cobertura y mayor acceso en las 
modalidades de libre elección;

iii).- Reducir los gastos de salud del hogar mejorando el acce-
so a bienes y servicios médicos, especialmente medicamentos;

iv).- Correcta discriminación de género que impide la igual-
dad entre cónyuges o unión estable.
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EL DERRUMBE DEL ESQUEMA DE 
PENSIONES EN CHILE: ENTRE LA 
VOLATILIDAD DEL MERCADO DE 

CAPITALES Y LA PRECARIZACIÓN DEL 
MERCADO DEL TRABAJO

Claudio Lara Cortés

1. INTRODUCIÓN
El experimento de las pensiones en Chile llamó la atención de 

muchos desde los años ochenta, sobre todo de las principales insti-
tuciones financieras internacionales y los centros de estudios conser-
vadores que comenzaron a promover reformas similares de la seguri-
dad social. ¿Pero en qué consiste este esquema? En síntesis, se define 
como obligatorio, privado, basado en la capitalización de los aportes 
en cuentas individuales y contribución definida. 

Esas características que constituyen su esencia, supusieron 
previamente la transferencia de la responsabilidad de la previsión 
social o del “riesgo” desde el Estado a los trabajadores, desligando 
de paso a los empresarios de su aporte al sistema tripartito anterior. 
Con ello el riesgo previsional pasa a ser asumido exclusivamente por 
cada trabajador, mientras el Estado traspasa a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) la responsabilidad de gestionar ese 
ahorro libre de todo riesgo, incluso para capitalizarlos en los merca-
dos financieros.

Este nuevo esquema extremadamente desigual en la distri-
bución del riesgo y construido a partir de ideas fantasiosas que po-
san de científicas, pero que desde los inicios han chocado de forma 
permanente con la realidad. La solución ha sido siempre la misma:  
profundizar sus pilares para lograr su perfección ideal. A pesar del 
creciente activismo estatal por sustentarlo, su deterioro permanente 
queda de manifiesto en múltiples problemas, destacándose que casi 
la mitad de los afiliados no cotizan, y quienes acceden a las pensiones 
obtienen en su gran mayoría montos que no superan la línea de la 
pobreza o del salario mínimo. 
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Los afiliados a las AFP, dueños de los fondos y que nunca se 
les consultó en las decisiones, comenzaron a expresar su desconten-
to paulatinamente, pero desde el año 2016 emergieron gigantescas 
manifestaciones populares lideradas por el movimiento No + AFP. 
Estos crecientes signos de “politización” alcanzaron notoriedad en el 
estallido social de octubre del año 2019. El sistema de capitalización 
individual quedaba jaqueado socialmente y junto con ello el mal lla-
mado “sistema social”.

El objetivo en este artículo es presentar un análisis dinámico e 
integrado de la capitalización individual imperante en Chile que vaya 
más allá de meros cuestionamientos técnicos o paramétricos como si 
el sistema tuviera vida propia. Bajo el prisma de la crítica a la econo-
mía política intentamos responder a tres interrogantes: ¿Cómo se ha 
mantenido este esquema por tanto tiempo? ¿Por qué hemos llegado 
a esta dramática situación de virtual derrumbe? ¿Hay alternativas? 

Nos enfocaremos en tres aspectos que nos parecen de la mayor 
relevancia para dar respuesta a esas preguntas: el papel de un Esta-
do “fuerte” para instalar y reproducir el esquema de capitalización 
individual, la emergencia de un mercado de capitales débil a pesar 
del decisivo apoyo estatal y un mercado laboral caracterizado por su 
alto nivel de flexibilidad y precarización. Cualquier alternativa que se 
precie de tal tiene que responder a esas tres cuestiones.

2. EL PAPEL DEL ESTADO “FUERTE” EN LA INSTA-
LACIÓN DEL ESQUEMA DE PENSIONES

Cuando los economistas neoliberales – los llamados “Chicago 
Boys” –  creyeron lograda la estabilización económica a fines de los 
años setenta, se plantearon como nuevo desafío completar su obra en 
el resto de la sociedad. Se trataba de avanzar hacia un “mercado to-
tal” o una “sociedad de mercado”, y para ello impusieron en 1979 las 
llamadas “siete modernizaciones” que abarcan los ámbitos sociales, 
destacándose entre ellas el Plan laboral y el Sistema Previsional, am-
bos relevantes para este trabajo.

Tras una etapa de abierta represión conducida por la “manu 
militari”, esas dos “modernizaciones” eran trascendentales no solo 
para terminar con el “monopolio” sindical y su poder político en las 
Cajas de pensiones, sino además crearían las condiciones materiales 
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y culturales - junto a las restantes reformas- sobre las cuales descan-
saría la estabilidad e irreversibilidad del proyecto de normalidad 
institucional, erigiéndose en sus soportes fundamentales. En ese en-
tonces, los “Chicago Boys” se mostraban no solo reticentes a las de-
finiciones de plazos para alcanzar esa normalidad, sino además eran 
escépticos a la supuesta eficiencia de las fórmulas constitucionales 
para asegurar por sí solas la estabilidad del futuro sistema político y 
erradicar las amenazas transformadoras del pasado. 

a - El Estado “Fuerte” y la instalación regulatoria de las pen-
siones

La transformación radical del régimen previsional fue decre-
tada mediante la Ley 3.500 en el año 1980 y tuvo como propósito 
imponer a los trabajadores la capitalización individual y la ‘contribu-
ción definida’. Este nuevo esquema supuso la transferencia de la res-
ponsabilidad de la previsión social -o del “riesgo” en la terminología 
financiera- desde el Estado a los trabajadores, desligando de paso a 
los empresarios de su aporte al sistema tripartito anterior (de trabaja-
dores, empresarios y Estado). Con ello el riesgo previsional pasa a ser 
asumido exclusivamente por cada trabajador mediante cotizaciones 
previsionales (equivalente a un 10% de la remuneración bruta), a lo 
que se suma un seguro de invalidez y sobrevivencia; mientras el Es-
tado traspasa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
la responsabilidad de gestionar ese ahorro libre de todo riesgo en su 
administración, incluso para capitalizarlos en los mercados financie-
ros.1

La naciente relación entre ahorrantes y gestores de fondos 
(AFP) da cuenta de una gran transformación que estaba ocurriendo 
en el campo de las finanzas, no solo en Chile sino también a nivel 
global: el desplazamiento de la actividad bancaria tradicional de in-
termediación (ahorrante-banca-prestatarios) por una de desinter-
mediación que tiene como protagonistas a los inversores institucio-
nales o administradores de fondos. Como resultado queda acotada la 
función de intermediación a solo dos eslabones (ahorrante-fondo), 
alterándose al mismo tiempo los roles de ambos actores. La admi-
nistradora actúa como agente para el afiliado y por ello cobran una 
1 La noción de “riesgo” utilizada en este trabajo está inspirada en los aportes de Mike 
Rafferty and Serena Yu (2010) y de Dick Bryan (2017).
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comisión anticipada.  De esta diferencia debe quedar claro que el 
concepto tradicional de ahorro de recibir un pago en tasa de interés 
por ello (que dominó por siglos) ha sido radicalmente trastocado, 
incluyendo el ahorro “forzoso”.

Claramente estamos en presencia de dos momentos de la de-
sintermediación que se contradicen con un intercambio igual y li-
bre defendido por el liberalismo; de un lado hay una apropiación 
(ahorro forzoso) sin equivalentes de una parte del salario que antes 
concentraban las Cajas y que ahora pasa gratuitamente a las admi-
nistradoras privadas. Por otro, hay un intercambio sin equivalentes 
entre ahorrantes y administradoras por la gestión de los fondos. 
Esto es, las AFP cobran por gestionar e invertir los fondos en los 
mercados de capitales, asegurándose una rentabilidad mandatada 
por la ley (“certeza jurídica”) mediante “comisiones forzosas”, pero 
sin compromiso alguno sobre sus retornos. De allí que el desarrollo 
del financiamiento extra bancario (desintermediación) basado en el 
nuevo rol del ahorro obligatorio pasa a convertirse desde los años 
ochenta en un dispositivo central de la expansión financiera del neo-
liberalismo y particularmente de los esquemas de capitalización in-
dividual (Dimitris P. Sotiropoulos, John Milios, Spyros Lapatsioras, 
2013, p. 117-118).  

¿Cómo regula el Estado estas relaciones sin equivalentes en 
base a una ideología de libre mercado? Primeramente, habría que 
comprender que el proceso antes descrito no trata de un mero 
traspaso de propiedad de un servicio estatal a privados, para luego 
desligarse de toda responsabilidad; sino más bien se asemeja a una 
concesión a privados de un servicio público, donde el Estado se 
reserva el derecho a diseñar, instalar y supervisar el nuevo régimen 
de prestación de las pensiones. 

Basándonos en Andrew Gamble (1988) y Werner Bonefeld 
(2014), sostenemos que los tiempos neoliberales exigen de un Estado 
cada vez más “fuerte” y activo no solo para diseñar la nueva provi-
sión privada de las pensiones, sino asimismo para asegurar tanto el 
traspaso de los trabajadores hacia el esquema en gestación como la 
continuidad del régimen de reparto que debía seguir pagando a los 
pensionados y captando las cotizaciones de aquellos que se quisieron 
quedar en ese sistema. Igualmente, era necesaria para la instalación 
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de este esquema asegurar la obligatoriedad de las cotizaciones (“con-
tribución definida”) y el compromiso del Estado a velar por la segu-
ridad de los recursos acumulados en los fondos de pensiones; junto 
con garantizar una serie de conceptos, como una pensión mínima, 
rentabilidad mínima y aportes en caso de quiebra de una administra-
dora o compañía de seguro.2 

Debió crearse un organismo que se encargara de llevar a cabo 
la fiscalización del sistema para protegerlo y mantenerlo, la Superin-
tendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP). Sus 
tareas en particular refieren, primero, a supervisar la obligación de 
cotizar y pagar comisión (más otros aportes). Segundo, vigilar la efi-
ciencia de las AFP en la prestación del servicio y la correspondiente 
inversión de los fondos en los mercados de capitales. Mientras más 
crece el sistema, la inversión de los fondos va adquiriendo una rele-
vancia regulatoria decisiva. Dejando claro, a su vez, la ventaja con-
cedida a las AFP para “concentrar” y disponer libremente de esas 
grandes sumas de dinero: “el ahorro de los ahorradores no es nada, 
ese ahorro no tiene ningún poder, es el ahorro concentrado que lo es 
todo. Y, ¿concentrado por quién?” (Frédéric Lordon, 2006-2007, p. 
7). En consecuencia, son las administradoras la verdadera contrapar-
te del Estado y no los cotizantes.3 

Por último, también importa notar que al momento de la ins-
talación había que resolver de forma urgente el aseguramiento del 
traspaso de los trabajadores que estaban cotizando en el antiguo sis-
tema de modo que aceptaran el nuevo esquema de AFP. Además de 
incentivos directos y del establecimiento de un Bono de Reconoci-
miento, existió “una intensa y bien coordinada campaña de comu-
nicaciones” que casi la hizo irresistible (Rodrigo Acuña y Augusto 
Iglesias, 2000, p. 451). En esa campaña abundaron las promesas, 
siendo una de las más sobresalientes obtener pensiones cuyo valor 
sea superior al 70% del promedio de las remuneraciones de los últi-
mos diez años.

2 Para que el libre mercado pudiese operar, se necesita un “marco extra económico de 
condiciones morales, políticas, legales e institucionales, conscientemente planificadas y ad-
ministradas, sin las cuales el sistema de mercado capitalista no puede funcionar” (Wilhelm 
Röpke, 1942, p. 67-68).
3 Dar a entender que “la contrapartida natural de la obligación de cotizar es que el Estado 
se comprometa a velar por la seguridad de los recursos acumulados en los Fondos de Pen-
siones” (Julio Bustamante, 2000, p. 91), es un simple ocultamiento de la realidad.  
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b - Supuestos y promesas del nuevo “modelo” regulatorio 
de pensiones

Teniendo presente que el nuevo sistema de pensiones es parte 
de las siete “modernizaciones” que tenían como propósito avanzar 
hacia un “mercado total”, surge la pregunta si es posible alcanzar un 
mercado pleno en las pensiones. Responderla requiere, primeramen-
te, tener claridad que estamos tratando de un mercado específico que 
no es independiente o igual a otros, sino que está sujeto en último 
término al desempeño del mercado del trabajo como del mercado de 
capitales. En teoría, solo la existencia del pleno empleo formal puede 
proporcionar los trabajadores disponibles que puedan convertirse en 
cotizantes del sistema (no debería haber diferencia entre afiliados y 
cotizantes). Pero, a su vez, estas cotizaciones deben capitalizarse a 
elevadas tasas de retornos en mercados de capitales plenos, en cuanto 
a madurez y expansión, para obtener pensiones “decentes” (según 
la terminología de la Organización Internacional del Trabajo, OIT).

Después de 40 años de capitalización individual, nada de esto 
ocurre en la realidad y más bien pareciera que nos estamos alejando 
cada vez más de esa idealización del mercado, de sus pretensiones 
universalistas y omnipotentes. Pueden posar como científicas, pero 
curiosamente sobreviven a nivel discursivo solo como “promesas”, 
pues nunca han contado con investigaciones académicas serias que 
respalden su viabilidad.4 A lo más, sus creyentes debían conformar-
se con ciertos documentos de la Oficina Nacional de Planificación 
(ODEPLAN) o cuadernillos al estilo de “El Ladrillo” (inspirador cla-
ve de la “reforma” de pensiones), en el cual dejan traslucir los supues-
tos de su diagnóstico y las promesas de su propuesta de programa. 

Retomando la importancia del mercado laboral, debe tenerse 
en cuenta que los Chicago Boyes reconocen que una “característica 
importante en el desarrollo económico chileno ha sido la dificultad 
de la economía para proveer de trabajo productivo y estable al total 
de la fuerza de trabajo del país” (El Ladrillo, 1992, p. 34). La solución 
para resolver aquella desviación -por la vía hipotético/deductiva- es 
simple: “obtener pleno empleo a través de actividades realmente pro-
ductivas” (Ibid., p. 52), de modo que pudiera ir en beneficio de todos 

4 Para Huneeus, en los inicios de la dictadura “hubo mucha ideología y se manipularon 
los antecedentes sobre la complejidad del problema previsional y sus soluciones. No fue 
casual que los militares decidieran excluirse del sistema de AFP” (Carlos Huneeus, 2018).
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sus participantes por igual.  Estaban convencidos de aquello, pero 
la solución propuesta adquiere una clara connotación “normativa” 
(promesa) a materializarse en un futuro indeterminado. 

En cuanto al mercado de capitales, los Chicago Boyes supo-
nían que estos mercados, a diferencia como pensaban los economis-
tas clásicos, contaban con la magia de crear más dinero a partir de 
dinero. El monto obtenido sería suficiente, bajo ciertas condiciones, 
para financiar a los jubilados. No obstante, nadie está en condiciones 
de asegurar este axioma, puesto que “las finanzas pueden crear con-
diciones favorables para la producción de valor”, pero “las finanzas 
nunca están en el origen de la creación de valor” (Cédric Durand, 
2017, p. 83). Sostener que crean valor, es la expresión máxima del 
fetichismo de las finanzas. 

Tanta magia también beneficiaría al Estado, convirtiéndose 
en fuente importante de las finanzas públicas. Sobre todo, desde que 
el gobierno dictatorial queda imposibilitado de recurrir a la emisión 
monetaria para su financiamiento, debiendo hacerlo a través de la 
emisión de títulos de deuda en los mercados financieros (César Gi-
raldo, 2007, p. 149). Los fondos de pensiones, desde su creación, se 
convirtieron en los demandantes “naturales” de esos títulos a través 
del mercado de capitales. Pero para eso, el Estado debía crear prime-
ro al “mago”, había que apoyar a esa “industria naciente” para que 
superara su escasa profundidad, a diferencia de lo que sucedía en los 
países industrializados. Los “subsidios” destinados a este sector son 
el mecanismo utilizado, encubiertos por los altos intereses pagados 
por los instrumentos de deuda pública. En los años posteriores se 
agregan las ventas de empresas estatales -permitiéndoles elevar las 
tarifas-, con lo cual su valor bursátil creció considerablemente, “in-
flando” el mercado de capitales. 

En definitiva, las medidas extra económicas aplicadas termi-
naron por distorsionar fuertemente el mercado de las pensiones en 
los primeros quince años, generando grandes rentas a los inversores 
financieros (fondos de pensiones) e incluso a los mismos afiliados 
con retornos extraordinarios. De esta manera queda en evidencia la 
estrecha relación entre el esquema pensional y el mercado de capita-
les, así como entre este último y el mismo Estado. Aunque el Estado 
comenzó a cambiar su comportamiento a fines de los años noventa, 
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siendo su principal preocupación buscar fuentes de financiamiento 
más favorables, sobre todo en los mercados internacionales. Pero, 
al mismo tiempo, tuvo que comenzar a hacer frente a las crecien-
tes “imperfecciones” del mercado de las pensiones y del mercado de 
capitales, mediante el decreto de nuevas reglas o regulaciones (más 
de 200 desde los inicios) destinadas a “profundizar” sus actividades. 

CAÍDA DE LOS RETORNOS DE LAS AFP TRAS SU IN-
TERNACIONALIZACIÓN 

Hemos señalado que el ahorro obligatorio de los trabajado-
res es administrado por las AFP para capitalizarlos en los mercados 
financieros, siendo su indicador de preferencia la tasa de retorno.  
Tal modelo supuso la previa titulización de la deuda pública, pero 
siempre tuvo en perspectiva la movilidad internacional del capital; es 
decir, la creación de un espacio global de oportunidades de inversión 
para los inversores institucionales, en especial para los fondos de 
pensiones. Un impulso decisivo en esa dirección se habría dado con 
la reforma de los multifondos en 2002. Irónicamente sus resultados 
no son las prometidas mayores rentabilidades, sino por el contrario, 
hemos observado desde ese año drásticas caídas.

a - Internacionalización de las AFP: ¿Mayores promesas de 
retornos?

En coincidencia con la propiedad de los fondos de pensiones 
(6 de 7 están en manos extranjeras), puede constatarse que desde el 
año 2002 la inversión foránea ha ganado importancia dentro de la 
cartera de inversión de las AFP. Previo a la introducción de la refor-
ma, el límite para este tipo de inversión estaba en un rango de entre 
un 10% y 20%, con un sublímite de entre un 5% y 10% para la prove-
niente del exterior. De ahí en adelante comenzó una serie de modi-
ficaciones establecidas por el Banco Central (BC) para ampliarlos: se 
pasó progresivamente de un 20% en junio de 2002 a un 80% en sep-
tiembre de 2011. Asimismo, se establecieron límites para cada fondo.

Posteriormente, el mismo BC ha venido aumentando de for-
ma paulatina los límites para activos “alternativos” de los fondos, 
distintos a los tradicionales bonos y acciones, como los fondos de 
private equity, real estate o infraestructura, entre otros. Todo en 
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nombre de una promesa futura: “El objetivo final de estos cambios 
es que los afiliados obtengan una mayor pensión”, dijo en 2017 el 
superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

En contraste con los retornos que no han aumentado como 
se esperaba, como veremos en detalle en la próxima sección, el vo-
lumen de la inversión extranjera lo ha hecho de modo extraordina-
rio, multiplicándose en más de cuatro veces desde la creación de los 
multifondos, registrando casi los 90.000 millones de dólares a fines 
de 2020. Pero, curiosamente este tipo de inversiones se han ubicado 
en los últimos diez años en alrededor de la mitad del límite de 80% 
impuesto por el BC. 

Esa brecha podrá explicarse al considerar las inversiones en 
renta variable (acciones y otros), calificadas como las más rentables 
y las más favorecidas por la inversión extranjera. Los datos de di-
ciembre de 2019 aclaran que del total de activos (215.373 millones 
de dólares), solo el 38,13% corresponde a renta variable y la mayoría, 
un 61,78%, es explicado por renta fija. En particular, es notoria la su-
brepresentación del mercado accionario -menos del 9%- en el plano 
nacional. ¿Cómo explicar esta paradoja? ¿Es un problema de las AFP 
o de los mercados de capitales actuales?

Por el lado de las gestoras, debe tenerse en cuenta que la labor 
de las AFP está marcada por el deber fiduciario que rodea su admi-
nistración de fondos de terceros. La legislación establece al respecto 
que su único fin es cautelar por la adecuada rentabilidad y seguridad 
de las inversiones, pero raramente no contempla una política de in-
versión que diera coherencia a la norma. En virtud de esto y con 
mucha tardanza, la Superintendencia requirió a las AFP elaborar y 
hacer públicas sus políticas de inversión (y gestión de riesgo). Otros 
autores agregan como factor explicativo el grado de aversión al ries-
go de las gestoras, haciendo que las estrategias de inversión que se 
adoptan sólo consideran pequeñas desviaciones en relación con los 
competidores (efecto ‘manada’).

Por otro lado, los actuales mercados de capitales han vivido 
transformaciones notables, en especial tras la crisis financiera que es-
tallara en 2008. Detrás de los flujos transfronterizos, existe un gigan-
tesco proceso de concentración y centralización de capitales donde 
los gestores de dinero se están volviendo sujetos al mismo cálculo 
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financiero, diluyendo la diferencia entre los flujos “externos” y “na-
cionales”. En este escenario, las AFP y compañías de seguros en-
cuentran en el plano global a grandes gestores de activos (BlackRock, 
Vanguard, Fidelity y otros) que centralizan la cadena de inversión; 
obligándolas a “subcontratar” sus actividades inversoras. Ciertamen-
te, el costo de la subcontratación recae en los afiliados (las llamadas 
“comisiones fantasmas”).

Estamos en presencia de mercados cada vez más integrados 
globalmente -azuzados por la intensificación del proceso de compe-
tencia-, pero continúan localizados mayormente en los centros fi-
nancieros (países desarrollados); y por ende su expresión monetaria 
está siendo determinada por los valores relativos de sus monedas, en 
particular por el dólar. Por ende, dada nuestra dependencia moneta-
ria (peso), los fondos vienen contratando operaciones de cobertura 
de riesgo de tipo de cambio (forward), haciendo relevante la diferen-
cia entre rentabilidad en dólares o en pesos.5

En conclusión, la promesa que la internacionalización de las 
AFP traería “a los afiliados y a las nuevas generaciones de cotizan-
tes mejores posibilidades de rentabilidad, con lo cual se consiguen 
mayores pensiones” (Asociación de AFP, 2004) está cuestionada. 
Más bien la internacionalización provocó una elevada concentración 
y centralización en los gestores de fondos en conjunto con una so-
breacumulación de capital dinerario, traduciéndose en una acentua-
da volatilidad y una tendencia de los retornos a la baja. Para peor, los 
principales Bancos Centrales -comenzando por la Reserva Federal 
de Estados Unidos- han aplicado de forma persistente desde fines 
de 2008 políticas monetarias no convencionales que implican tasas 
de interés cercanas o igual a cero, perjudicando principalmente a los 
fondos de pensiones. 

b - Los retornos de los afiliados, más sombras que luces 
La Superintendencia de Pensiones- SP (antigua Superinten-

dencia de AFP) y las AFP acostumbran a publicar la rentabilidad 
bruta de sus inversiones. Pero este indicador no considera los costos 
necesarios para obtenerla o lo que es igual, el pago por concepto de 
comisiones que realizan mensualmente los cotizantes. Incluso así, 
éste muestra una larga tendencia hacia la baja.  
5 La rentabilidad real en pesos informada por la Superintendencia de Pensiones (SP) in-
cluye dicha cobertura.
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De acuerdo a la misma SP, de septiembre de 2002 hasta junio 
de 2021, los multifondos registran retornos positivos, que van desde 
un 3,40% anual en el caso del fondo E, promedio que se incremen-
ta según aumenta la exposición en instrumentos de renta variable. 
Así, el fondo D ha logrado un 4,19% anual; el fondo C ha crecido un 
5,00%; el fondo B –el que registra la mayor cantidad de afiliados– ha 
rentado un 5,57% y, el fondo A, con más participación en renta va-
riable, ha generado un 6,50% de retorno anual real (CIEDESS, junio 
de 2021)

De tomarse la rentabilidad real anual desde el inicio del sis-
tema en mayo 1981 a junio 2021, tenemos un promedio de 8,4%. 
Esto significa que el primer período sin multifondos presentó una 
rentabilidad promedio de 10,7%, mientras que en el segundo con 
multifondos ese indicador es de apenas un 5,0%. No deja de llamar 
la atención en los tiempos de 5 fondos, introducidos para “mejorar” 
y “maximizar” los retornos, tengamos resultados inferiores en 50% 
al período previo.

Estos resultados “oficiales” no dejan de preocupar a los afilia-
dos, ya que sus cohortes más jóvenes que ingresaron al sistema des-
pués de 2002 han obtenido mucho menores tasas de rentabilidad, en 
comparación a la obtenida por los fondos de cohortes de afiliados de 
mayor edad. Dicha preocupación podría ser mayor de considerarse 
los retornos mensuales negativos de los fondos, ya que desde julio de 
2007 se registraron 13 meses consecutivos con rentabilidades nega-
tivas en el fondo A, equivalentes a - 41% a diciembre de 2008. Una 
situación similar sufrió el fondo B, con una caída del - 34% durante 
igual lapso. En contraste, tenemos una rentabilidad mínima durante 
el primer período (en 1995) igual a -2,5%. 

Como es de suponer, las rentabilidades positivas que siguen 
a tales caídas solo indican los meses o años (después de 2008, por 
ejemplo) en recuperar las pérdidas. Desafortunadamente, la SP no 
informa a cada afiliado de estas situaciones, solo tenemos un indica-
dor que es estadísticamente autosuficiente y autónomo: la rentabili-
dad es una simple “variación porcentual de su valor en un periodo 
de tiempo” (Fernando López, 2020). ¿De qué sirve este indicador 
para los afiliados en sus supuestas decisiones de inversión? Solange 
Berstein, ex superintendenta del ramo, ya había advertido en 2005 de 



- 234 -

algunas deficiencias de este indicador, pero sus propuestas de cor-
rección no tuvieron éxito. (Solange Berstein y Ruben Castro, 2005). 

No debe extrañar, entonces, que las críticas al regulador hayan 
arreciado en los últimos años concentrándose en el inapropiado uso 
del indicador de rentabilidad. Un reciente estudio de la Universidad 
Católica, lugar de origen de los Chicago Boys, devela que “los apor-
tantes de fondos de pensiones chilenos que tomaron mayor riesgo 
no fueron compensados con mejores resultados”, apuntando direc-
tamente al corazón del discurso oficial y a la rentabilidad informada 
de los fondos, como la arriba indicada.6 Así lo demostrarían los re-
tornos del fondo E (el más conservador) que superan en 54% de los 
casos a los del fondo A (el más riesgoso) en 8 años del período 2002 
a 2017. 

En consecuencia, la SP debería controlar el nivel de riesgo de 
cada fondo midiendo el portafolio de inversión en su totalidad y no 
según un límite de acuerdo a la clase de activos, como ocurre ac-
tualmente. Por eso proponen reexaminar este criterio, porque “de 
no hacerlo, continuará infligiendo un daño permanente en las pen-
siones de los futuros retirados” al impedirles aumentar entre 1% y 
2% su rentabilidad anual (El Mercurio, 02 de abril de 2019). Dado el 
riesgo-retorno que existe actualmente medido por el ratio de Sharpe, 
para los autores queda la duda si hubiese sido mejor ofrecer sólo un 
fondo, en vez de cinco. (Bernardo Pagnoncelli, Hans Schlechter y 
Arturo Cifuentes (2019).

Sin embargo, una de las críticas más acogida apunta que la 
rentabilidad bruta de las inversiones de la AFP publicada por la SP 
no es relevante para los afiliados. Desde este punto de vista, la cla-
ve debería ser el retorno después de las comisiones pagadas por los 
afiliados, es decir, la Tasa Interna de Retorno (TIR). El impacto es 
significativo: en los últimos 20 años, el fondo C tuvo un retorno real 
de 5,0% anual; deduciendo las comisiones y primas informadas (sin 
incluir las “fantasmas”), la rentabilidad real sería 3,5% anual, es de-
cir, casi un tercio de la rentabilidad informada por la SP se fue en 
comisiones. En cualquier tipo de inversión financiera los costos aso-
ciados se calculan y se informan en relación al monto de lo invertido. 

6 Este discurso repite majaderamente que la capitalización individual favorece especial-
mente a las inversiones más riesgosas, de modo que los afiliados tuvieran la oportunidad 
de ver incrementados sus retornos.
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Informarlos de otra manera, es distorsionar la información o, lisa y 
llanamente, faltar a la verdad.

Esta distorsión puede amplificarse si consideramos los sub-
sidios monetarios directos aportados por el fisco a las AFP. Según 
CENDA, “estos aportes corrientes netos sumados al de los afiliados 
menos pensiones pagadas, oscilan alrededor de dos tercios del in-
cremento del fondo si se miden en UF, y alrededor del 80 por ciento 
del mismo medidos en dólares” (Ver página web de la institución). 
Esto desmiente categóricamente a las AFP cuando publicitan que 
70% del fondo se debe a ganancias logradas por su gestión. De todas 
maneras, sigue rondando la interrogante del por qué la SP no corrige 
el indicador de rentabilidad relevante para los afiliados, que son los 
verdaderos dueños de sus fondos. Tal negacionismo contradice la 
tan mentada protección de la “propiedad privada” establecida en la 
Constitución y da pie para pensar que estamos en presencia de una 
deliberada manipulación ideológica.

3. LOS TRABAJADORES COMO ÚNICOS ABSORBE-
DORES DE RIESGOS PENSIONALES EN UN MERCA-
DO LABORAL PRECARIZADO

De lo analizado hasta aquí, puede desprenderse que el nue-
vo esquema de capitalización individual implicó que el Estado y los 
empresarios se desligan de sus riesgos pensionales y los transfieren a 
los trabajadores; con el sorpresivo agregado de un nuevo actor clave 
gracias a la privatización, el mercado de capitales y sus gestores, quie-
nes a su vez también transfieren a los trabajadores sus riesgos, pero 
ahora de tipo “financiero”. Es evidente, entonces, que el “modelo” de 
pensiones hace depender el riesgo exclusivamente en los trabajado-
res; en otras palabras, en las condiciones materiales de reproducción 
del mercado laboral y en su decisión si aceptan continuar o no con 
este esquema impuesto en dictadura.

Por lo demás, la historia enseña que no se trata solo de riesgos 
individuales, sino también de riesgos “sistémicos” que deben absor-
ber los afiliados mediante sus fondos de pensiones, como evidenció 
el colapso del mercado financiero en 2008.7 Situación que se repite 
7 Como hace notar Marcel, no es solo un problema de menor rentabilidad, sino también 
la densidad de las cotizaciones puede ser afectada como producto del mayor desempleo e 
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de manera dramática en la actualidad con la pandemia del covid-19, 
pero ahora por razones de sobrevivencia.8 ¿Hasta cuándo pueden los 
trabajadores seguir soportando estos riesgos pensionales y sistémi-
cos?

i - Un mercado laboral cada vez más incompatible con la 
“contribución definida”

Los Chicago Boys prometían sostener las 7 modernizaciones 
sobre la base de un mercado laboral con “pleno empleo”, trabajos 
productivos y estables, y bien remunerados. Sería el escenario ideal 
para hacerlo compatible con un mercado de las pensiones que ase-
gurara la ‘contribución definida’ por parte de todos los trabajadores. 
Esta promesa fue pasajera, duró hasta la imposición de la reforma 
laboral que proponía terminar con el “monopolio” sindical e ins-
taurar la plena flexibilidad laboral. La crisis de la deuda generó la 
oportunidad propicia para materializar lo dictado por dicha ley y sus 
resultados quedaron a la vista. Entre ellos, el alto nivel de desempleo, 
aumento de la informalidad, elevada rotación, bajos salarios y, sobre 
todo, escasa capacidad del modelo de acumulación para generar em-
pleo; todos estos aspectos perduran hasta el día de hoy.  

De ellos, tomaremos como punto de partida la débil capa-
cidad de generar trabajo, puesto que incide en la configuración de 
los otros aspectos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (2021, 
enero), en el último trimestre de 2020 el país contaba con una fuerza 
de trabajo equivalente a 8.9 millones de personas y su tasa de partici-
pación llegó solo al 56,6%. Este último dato había logrado su máximo 
en 2014 (rozó el 60%), regresando hoy al nivel obtenido en 2010. No 
hace más que revelar el profundo problema de generación de puestos 
de trabajo que arrastra el “modelo económico” chileno desde los ini-
cios de la dictadura, muy por debajo de América Latina y con mayor 
razón del promedio de la OCDE. Su dimensión es más preocupante 
al considerar; por un lado, que solo 8,1 millones de esa fuerza de tra-
bajo está ocupada y 920 mil está desocupada, haciendo que la tasa de 
ocupación se reduzca a un mero 50,8%. 

informalidad que ha provocado la recesión. Mario Marcel y Waldo Tapia (2009).
8 Ante la escasísima ayuda gubernamental y de los empresarios, la gran mayoría de los 
afiliados al sistema han retirado en tres ocasiones dinero de sus fondos (10% en cada caso) 
para hacer frente a la crisis. Dichos retiros han significado reducir en más de 50.000 millo-
nes de dólares los fondos de pensiones (más de 20% del total), afectando el monto acumu-
lado de millones de trabajadores.
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Por otro, del total de ocupados, 2,2 millones están en calidad 
de “informales”; es decir, no son personas que contribuyen activa-
mente para financiar sus pensiones. Además, en la presente crisis 
verificamos una dramática destrucción del empleo informal, pero 
curiosamente no tiene reflejo en la tasa de desempleo, ya que “hay 
en mayor medida un traspaso hacia los inactivos, sin necesariamente 
pasar por el desempleo”, según Lorena Flores, directora del Centro 
de Microdatos de la Universidad de Chile. (Revista Economía & Ad-
ministración, 2020). Por esta razón, los inactivos aumentan de ma-
nera espectacular un 27,5% en 12 meses, afectando en su mayoría 
a mujeres, como es además la tónica con los otros indicadores ya 
citados. Los inactivos se han convertido para el INE en el escondite 
estadístico de los desempleados.

La masiva informalidad es también expresión de la alta rota-
ción laboral existente. Incluso el Banco Central situó a nuestro país 
como el que ha tenido la mayor rotación de la OCDE desde el año 
2005 al 2016. Su porcentaje es un impresionante -40,5%, muy lejos 
del promedio de -18,4% que tienen los demás países que conforman 
el organismo (siendo el retail donde se da con mayor intensidad). 
(Banco Central, 2018, p. 27). Desde el prisma del trabajador, quienes 
detentan altas tasas de rotación, por lo común también tienen bajos 
ingresos y se van “desvalorizando”. El resultado genera una amplia 
tendencia a pasar por períodos de cesantía, dando lugar a recurrentes 
“lagunas previsionales” (Ibid.).

En suma, podemos concluir que la fuerza de trabajo de hom-
bres y mujeres “formalmente” activa en el país es igual a solo 5,9 
millones (descontando desocupados e informales), equivalente a un 
tercio de la población en edad de trabajar (15,7 millones de perso-
nas). Siendo esta, en rigor, la actual “base dura” de los potenciales 
cotizantes a los fondos previsionales. Tómese en cuenta que la En-
cuesta Nacional de Empleo (ENE) estimó que había 5,2 millones de 
dependientes que cotizan en el trimestre móvil enero-marzo 2021; 
aunque esta información difiere de la entregada por la SP, que llegó 
a 5,5 millones. (El Mercurio, 29 de junio de 2021). Ambas estimacio-
nes, más allá de las diferencias metodológicas, se aproximan de todas 
formas al tamaño real de la fuerza de trabajo formal. Datos suficien-
tes para colocar en cuestión la pretensión de los Chicago Boys de 
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lograr el pleno empleo y con ello ampliar al máximo la ‘contribución 
definida’ de los trabajadores. 

ii - Trayectoria de los salarios: concentración y heteroge-
neidad 

Para completar el análisis anterior, es necesario enfocarse en 
la forma salario (adquirida en un período histórico determinado) 
para luego discutir sus implicancias sobre indicadores pensionales 
claves. En esta sección comenzaremos por sostener que la creciente 
flexibilidad laboral antes discutida, además de la individualización y 
externalización (outsoursing) de segmentos importantes de los pro-
cesos productivos de las empresas y de las estructuras estatales, han 
golpeado directamente el costo del trabajo en el largo plazo, tanto del 
salario directo como de los costos sociales tras la privatización de los 
servicios públicos; expresándose estas características en la forma de 
salarios heterogéneos y marcadamente bajos. 

Pareciera no haber duda en cuanto a que tales características 
tuvieron su origen en el brutal “tratamiento de shock” aplicado por 
la dictadura en 1975. En ese año, las remuneraciones reales -y las 
pensiones- fueron reducidas drásticamente a la mitad en virtud de 
la obsesión monetarista por disminuir la inflación. Más tarde, tras la 
denominada crisis de la deuda 1982-83, los salarios fueron objeto de 
nuevos ataques, esta vez mediante el mecanismo de desindexación. 
En 1989 todavía estaban por debajo del nivel que tenían en 1970 y 
con mayor razón de los alcanzados en los años 1971 y 1972.

Es evidente que en los tiempos de dictadura el bajo precio 
del trabajo (salario) generó, en parte, efectos deflacionarios (reduc-
ción progresiva de la tasa de inflación) muy importantes. Proceso 
estructural que aún perdura, aunque a menor intensidad; negando 
las promesas de los gobiernos “democráticos” de recuperar los ni-
veles salariales perdidos y elevar sustancialmente el salario mínimo. 
De hecho, los salarios recién parecieran recuperarse a partir de la 
segunda mitad de los años 2000 según los datos entregados por el 
BC: “entre el 2005 y 2016, en promedio los salarios reales crecieron 
entre 2,5 y 3,4% al año, dependiendo de la fuente de datos utilizada” 
(Banco Central, 2018, p. 29). 

Luego agregar que este promedio esconde una fuerte disper-
sión salarial, “coherente con el alto nivel de informalidad que se ob-
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serva en Chile”. Pero eso no es todo, las diferencias también pue-
den observarse entre sector informal y formal (el segundo supera en 
promedio salarial al primero en un 150%). Vuelven a repetirse entre 
empresas que pagan salarios promedios muy distintos y dentro de 
las mismas empresas (Banco Central, 2018, p. 30). Aunque parezca 
curioso, la mayor brecha salarial por tamaño de empresa se obser-
va en las grandes, donde el trabajador que en promedio más salario 
percibe es 23,4 veces mayor que el salario del trabajador de menor 
remuneración (ENCLA 2019, p. 93). Esta diferenciación reflejaría, 
sin duda, la gran recurrencia a la “externalización” de este tipo de 
empresas. Paradojalmente, la mayoría acude al financiamiento de los 
fondos de pensiones que a través de la participación en sus directo-
rios comparten estos patrones. El énfasis actual en las “inversiones 
alternativas” permitidas a las AFP acentuará todavía más dicha ten-
dencia contradictoria y depredadora.

Antes de concluir, conviene hacer algunas apreciaciones. La 
primera dice relación con las distorsiones en las estadísticas labo-
rales provocadas por la inclusión de los empleadores como parte de 
la fuerza de trabajo. De acuerdo a la “ciencia económica”, los emplea-
dores demandan trabajo asalariado, siendo su forma económica de 
ingreso la ganancia y no el salario. Este contrabando categorial es de 
la mayor relevancia, ya que conforman el 4,5% de la fuerza de traba-
jo y son la categoría ocupacional con el mayor “salario real” (Nue-
va Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) de 2019), abultando 
en consecuencia su promedio de crecimiento (como el citado por el 
BC).

Segundo, también importa subrayar la marcada concentra-
ción y desigualdad de los ingresos salariales. Los datos de la ENCLA 
2019 indican que en la parte superior de la pirámide de ocupados 
destaca un 13,3% que recibió ingresos mayores a $1.000.000, grupo 
conformado mayormente por empleadores y trabajadores de la Gran 
Minería. Mientras que un 70,0% recibió ingresos menores o iguales 
que el ingreso medio nacional ($573.964) y el 50% percibió ingresos 
menores o iguales a $400.000, monto ubicado ligeramente por deba-
jo de la Línea de Pobreza ese año (ENCLA, 2019, p. 95). Es decir, la 
mitad de la población ocupada en el país realiza aportes a los fondos 
de pensiones que reproducen su condición de pobreza. Valga repe-
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tirlo, todos estos datos tienen una marcada diferencia de género en 
desmedro de las mujeres. 9

iii - Más allá de las tasas de reemplazo, la suficiencia de las 
pensiones

A partir de los resultados de las distintas dimensiones del 
mercado laboral antes evidenciados, podemos discutir sus implican-
cias sobre un indicador clave en las pensiones: la ‘tasa de reemplazo’. 
Este parámetro estructural refleja hasta donde el asalariado puede 
configurar un ingreso suficiente para sustentar su período de jubi-
lación que reemplace los ingresos que generaban durante la parte 
laboralmente activa. 

La OIT y la mayoría de los países de la OCDE aconsejan que 
un mínimo razonable de la tasa de reemplazo debe girar en torno del 
70%, considerando como promedio los ingresos salariales imponi-
bles de los últimos 5 a 10 años. En realidad, es muy aventurado hacer 
este tipo de sugerencias generales sin antes aclarar el tipo de sistema 
de pensiones que existe en un país. En el caso chileno, como hemos 
visto, impera un modelo basado en “contribuciones definidas” que 
sustituyó a un sistema de “pensiones definidas”. Por lógica, en los es-
quemas de capitalización individual con “contribuciones definidas” 
el valor real de las últimas cuotas imponibles es indeterminado, por 
la simple razón que está sujeto al rendimiento de los mercados finan-
cieros que son inherentemente volátiles. 

Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es calcular 
la tasa de reemplazo ex post, sin considerar cuanto corresponde a 
ahorros salariales y capitalización. Reteniendo estas observaciones, 
el reporte “Pensions at a Glance 2019” de la OCDE da cuenta de que 
Chile registra la séptima peor tasa de remplazo entre las 36 naciones 
que componen el organismo, con un 37,3%. Además, anticipa que el 
empeoramiento de las pensiones, en relación a los que ya jubilaron, 
será una de las más severas. Es decir, la tasa de reemplazo de la gene-
ración nacida en 1996 será menor que la de las personas que nacieron 
en 1940. En el caso chileno, el diferencial alcanzará un negativo de 
9 Según el Índice Global de Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mun-
dial (2018), Chile se ubica en el lugar 128 (de 149 países) a nivel mundial en relación con 
el indicador de “igualdad de remuneración por igual trabajo”. Los datos de la Encuesta 
Suplementaria de Ingresos para 2018 indican que la brecha de ingresos entre hombres y 
mujeres es de 27,2%.
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25,2 puntos porcentuales, el tercero peor de los miembros del grupo. 
(La Tercera, 27 de noviembre, 2019).

Estas bajísimas tasas de reemplazo ya habían sido advertidas 
por el informe final de la Comisión Bravo en 2015, apuntando en 
un escenario ideal, con más de 400 o más meses cotizados en forma 
autofinanciada (o sea, sin complemento fiscal del pilar solidario u 
otros) a lo largo de la vida laboral, la mediana de la tasa de reem-
plazo alcanzaría 38,9%; no muy lejos de lo estimado por la OCDE. 
No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad en-
tre mujeres y hombres, 31% versus 42,30% (Informe Final, 2015, p. 
88). Ambos informes nos entregan tasas de reemplazo que son casi 
la mitad de lo recomendado, poniendo en evidencia el fracaso de la 
capitalización individual, situación que tiende a empeorar para las 
nuevas generaciones según la OCDE. 

Más grave todavía, estos datos manifiestan severos problemas 
de suficiencia en sus montos. La misma Comisión Bravo nos infor-
ma que el valor mediano de las pensiones de vejez autofinanciadas 
otorgadas entre los años 2007 y 2014 es de solo $37.667. Cuando se le 
suma el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APS) financiado por 
el Estado y que rige desde la Reforma de 2008, es de apenas $82.650 
(Ibid., p. 87). 

Este desastre en la suficiencia de los montos de las pensio-
nes es confirmado en un estudio reciente de Fundación Sol (2020), 
señalando que en los últimos 10 años el sistema de AFP y compañías 
de seguro han duplicado el número de pensiones de vejez pagadas, 
llegando a fines del 2019 a 985 mil pensiones; pero prácticamente el 
80% de esas pensiones son menores al salario mínimo y a la Línea de 
la Pobreza. Esta increíble situación, como pareciera ser la “norma”, 
se acentúa en el caso de las mujeres.10  

Datos suficientes para develar tanto las bajísimas tasas de 
reemplazo existentes en el país como la suficiencia de las pensiones; 
colocando en cuestión no solo el 70% prometido en los inicios, sino 
además el fundamento ideológico propagado por los Chicago que 
el régimen de capitalización individual produciría un gran incenti-
vo para la afiliación, porque cada uno tendría una cuenta individual 
10 El 50% de las 472 mil jubiladas por vejez, recibió una pensión menor a $149 mil ($138 
mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado), y la pensión mediana 
para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral, llega a 
sólo $287.629”.
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en la cual los beneficios estarían ligados a las contribuciones. Igual-
mente queda al descubierto el fracaso estatal -con apoyo de la ‘clase 
política’- en promover este experimento y en su proclamada lucha 
contra la pobreza, que claramente no incluye a los adultos mayores y 
pensionados a pesar de un Pilar Solidario poco solidario.

CONCLUSIONES
Han pasado cuatro décadas desde que este experimento pen-

sional se implementó por la fuerza en el país sin dar lugar a las prome-
sas ampliamente difundidas. Los méritos del modelo que se propuso 
seguir la capitalización individual no fueron tales. Los problemas que 
se iban a resolver de cobertura y de suficiencia de las pensiones no 
se resolvieron y, por el contrario, se crearon nuevos problemas como 
las desigualdades de género y de ingresos o el incremento excesivo 
de las comisiones.

La Crisis financiera global desatada a partir del 2008 golpeó 
duramente a los cotizantes, perdiendo los que pertenecían a los fon-
dos más riesgosos sobre un tercio de lo acumulado. Demoraron años 
para recuperar las pérdidas, aprendiendo que no había libertad para 
evitar los riesgos sistémicos y que los costos en tiempos neoliberales 
se “socializan”. Desde entonces el sistema individualista de capita-
lización comenzó a agrietarse y hoy está atravesando una profunda 
crisis, amplificada por la pandemia del covid-19. 

Los pilares que debían sostenerlo están desmoronándose; el 
Estado fuerte ya no lo es, su “modelo” regulatorio de pensiones al 
hacer suyo los supuestos y promesas del mercado, terminó restándo-
le independencia a la SP y a su rol fiscalizador. Sus funciones fueron 
capturadas por los mismos grupos transnacionales responsables de 
la gestión de las AFP, con la participación en sus directorios de re-
nombrados personeros políticos. Por supuesto, las deficiencias del 
sistema privado se trasladan al Estado, aumentando su carga fiscal.

Por su parte, las AFP han venido dejando de ser desde hace 
un tiempo los gestores directos del ahorro del que son depositarios, 
subordinándose a los grandes gestores de fondos a través de la sub-
contratación. Continúan siendo los primeros intermediarios, pero 
cada vez más relegado a una función de recolector de ahorros y de 
delegatario en las inversiones especulativas cada vez más envueltos 
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por la volatilidad financiera global. Mientras los retornos siguen re-
duciéndose en el largo plazo, pisoteando la ilusión individualista de 
“ganarle” al mercado y a los grandes gestores de dinero. 

Igual o más preocupante que lo anterior es que el propio mer-
cado de trabajo se ha transformado en un instrumento activo de estos 
cambios de riesgos, con una mayor “flexibilidad” en los contratos de 
trabajo y en los salarios. El cambio hacia el trabajo a tiempo parcial 
y temporal es una dimensión muy importante, dando a los empre-
sarios la posibilidad de ajustar los tiempos de trabajo a las necesida-
des inmediatas del negocio, con el ingreso salarial desempeñando el 
papel de mecanismo de ajuste. Con ello la rotación laboral adquiere 
mayor intensidad hasta llegar a niveles extraordinarios, siendo su 
aliado natural las ‘lagunas previsionales’. De esta manera, el mercado 
del trabajo se ha convertido en el Talón de Aquiles del modelo de ca-
pitalización, los asalariados excluidos seguirán siendo cada vez más 
numerosos que los elegidos.

El análisis presentado ofrece elementos y fundamentos para 
reclamar una transformación del actual esquema previsional que no 
debe limitarse sólo a algunos de sus parámetros, sino proponer un 
nuevo diseño que modifique la propia lógica de funcionamiento de 
sus principios de organización.  Nuestra convicción es que su cambio 
integral debería instalar un único sistema público obligatorio com-
puesto por dos pilares: Un pilar básico que pague un beneficio uni-
versal, uniforme e incondicional; y un pilar contributivo obligatorio 
cuyos beneficios estén vinculados a los aportes y que se financie por 
un mecanismo de reparto, de modo que permita distribuir los riesgos 
individuales. Esta propuesta debe guiarse en su esencia por el obje-
tivo de proporcionar ingresos suficientes para vivir dignamente el 
período de jubilación, buscando siempre su integración al conjunto 
del sistema social.
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TRANSFORMACIONES RECIENTES 
EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
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PARTE I: POLÍTICAS DE SALUD Y 

EDUCACIÓN
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Betsy Baez Macías

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene por objetivo examinar las principales 

transformaciones que se producen en dos esferas de la política social 
en Cuba: Salud y Educación. En este sentido, es importante situar 
que las transformaciones analizadas se encuentran estrechamente 
vinculadas con los cambios que se potencian en la Isla como parte 
del proceso de actualización del modelo económico y social cubano. 
Proceso oficialmente iniciado en el año 2011 y que se mantiene en 
curso. En términos del período de análisis se toma como referencia 
el período de actualización, aunque el principal énfasis estará dirigi-
do a la etapa de 2017-2019. La metodología utilizada será la revisión 
bibliográfica; complementada con indicadores y datos relacionados a 
las esferas abordadas: Financiamiento, Salud y Educación.

En un segundo texto se analizan otras áreas relevantes de la 
política social cubana, tales como: Empleo, Salarios, Asistencia y Se-
guridad Social. El análisis en dos textos de estas diversas esferas obe-
dece a una decisión organizativa-metodológica en función de una 
mejor estructuración del libro del cual forman parte ambos textos. 
En este sentido, se recomienda hacer la lectura de ambos materiales 
de forma conjunta; de modo que los(as) lectores(as) puedan tener un 
panorama general de los cambios recientes en la política social cuba-
na. Ello también se impone como una necesidad debido al carácter 
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articulado, simultáneo, sistémico e integral de las modificaciones que 
se han diseñado, y paulatinamente implementado, como parte del 
proceso de actualización del modelo de desarrollo socialista cubano.

2. POLÍTICAS SOCIALES Y PROCESO DE ACTUALI-
ZACIÓN

La actualización del modelo económico y social cubano cons-
tituye el más reciente proceso de transformación del modelo de de-
sarrollo en la Isla. Iniciado oficialmente en el año 2011, dicho proce-
so ha tenido como principio rector potenciar un proyecto socialista 
de “sociedad próspera y sostenible”. Ello ha generado una de las más 
profundas e integrales transformaciones impulsadas desde el triunfo 
de la Revolución; con diversos desdoblamientos tanto en el diseño 
como en la implementación de las principales políticas económicas y 
sociales en el país (ZABALA ARGUELLES e ECHEVARRÍA LEÓN, 
2019).

La base programática que sustenta este proceso se encuentra 
en los textos y medidas derivadas del VI y VII Congreso de Partido 
Comunista de Cuba (PCC) desarrollados en el año 2011 y 2016, res-
pectivamente.1 Cabe destacar que dichos documentos rectores van a 
traducirse, paulatinamente, en un conjunto de legislaciones, políticas 
y medidas que van a definir la concepción y el diseño de las políticas 
sociales en el período de análisis. Asimismo, resaltar que dentro del 
proceso de actualización la política social gana mayor destaque den-
tro de los aspectos analizados y resoluciones aprobadas. 

En este sentido, la mención de las políticas sociales dentro de 
la base programática del proceso de actualización es relativamente 
amplia. Tanto en los Lineamientos aprobados en el año 2011 como 
en los que posteriormente se actualizan para el período 2016-2021, 
se dedica un capítulo específico a la política social. Dicho capítulo 
aborda diferentes ámbitos de la política social: dinámica demográfi-
ca, salud, educación, empleo y salarios, deportes, cultura, seguridad 
social, gratuidades y subsidios. Ello se traduce en más de 30 propues-
1 Ejemplo de lo anterior son los siguientes documentos: i) “Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución” aprobados en 2011 y posteriormente actu-
alizados para el período 2016-2021; ii) “Conceptualización del Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista”; iii) “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos”.



- 249 -

tas de acciones, como parte de los casi 300 lineamentos aprobados en 
ambos documentos. 

En la “Conceptualización del Modelo” también se le dedica 
un capítulo específico a la política social. En el caso del “Plan Nacio-
nal de Desarrollo”, uno de los ejes estratégicos definido “Desarrollo 
humano, equidad y justicia”, para el cual se definieron 4 objetivos 
generales y 26 específicos, también aborda las distintas esferas de la 
política social (ODRIOZOLA, PÉREZ et al., 2018). Entre los objeti-
vos de este eje se destaca la necesidad de promover el desarrollo inte-
gral y pleno de los seres humanos; así como, de mejorar el bienestar 
y calidad de vida de la población a través de la consolidar los avances 
de la política social en el país (ZABALA ARGUELLES e ECHEVAR-
RÍA LEÓN, 2019).

Además de la relevancia que mantiene la política social en es-
tos documentos, otro elemento a destacar es que en ellos se reconoce-
ría de forma explícita y oficial la existencia de “brechas sociales” (ES-
PINA e ECHEVARRÍA, 2018). Al respecto se plantea la necesidad de 
superación de estas brechas a través de la garantía de los principios 
de equidad, inclusión, justicia social. También se defiende explícita-
mente la importancia del respeto a la diversidad y el enfrentamiento 
a toda forma de discriminación por color de la piel, género, identi-
dad de género, orientación sexual, discapacidad, origen territorial y 
nacional, creencia religiosa, edad, etc. (PCC, 2016). En este sentido, 
se refuerza la importancia de una mayor complementariedad entre 
políticas universales y políticas direccionadas a diversos segmentos 
poblacionales (primera infancia, mujeres, personas discapacitadas, 
personas de la tercera edad, personas de orientación sexual e identi-
dad de género diversas, etc.); colocando mayor énfasis en las políticas 
sociales a favor de la equidad. 

Otro aspecto que también gana mayor relevancia en esta etapa 
es la necesidad de una mayor sostenibilidad económica de la política 
social. Este énfasis se expresa a través de elementos, tales como: uso 
más eficiente de los recursos, eliminación de gratuidades indebidas 
y subsidios excesivos, mayor equilibrio entre el aporte y el gasto pú-
blico, entre otros (ZABALA ARGUELLES e ECHEVARRÍA LEÓN, 
2019). 

De forma general, el análisis de la base programática del actual 
proceso de transformaciones en el país permite argumentar la im-
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portancia concedida a la política social dentro de las transformacio-
nes recientemente emprendidas; aspecto que, a su vez, es un punto 
de continuidad a lo largo de todo el proceso de construcción socialis-
ta en el país. Ello es reflejo de la relevancia y prioridad que hsitórica-
mente ha tenido la política social dentro de la agenda de Estado y de 
gobierno en Cuba, y dentro de las diversas estrategias de desarrollo 
impulsadas a lo largo de estas seis décadas de Revolución.

3. FINANCIAMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOCIAIS
En Cuba la principal fuente de financiamiento del gasto social 

es a través del presupuesto del Estado. La “Ley del Presupuesto del 
Estado”; asi como, su ejecución se aprueban y debaten anualmente 
en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Las principales 
partidas que integran el gasto social coinciden con la mayoría de las 
esferas que integran la política social en la Isla: Salud, Educación, Se-
guridad Social, Asistencia Social, Cultura y Deporte. Aunque desde 
el punto de vista de la contabilidad nacional se registren como “gas-
tos”, en Cuba ha predominado un enfoque de considerar estas parti-
das como una “inversión social”. Ello explica la prioridad otorgada a 
los mismos y los elevados montos de inversión; aspectos que se han 
mantenido de forma relativamente constante, aún en coyunturas de 
bajo crecimiento económico en el país. 

En los últimos 5 años puede apreciarse que las partidas que 
integran el gastos social mantienen un comportamiento estable en el 
tiempo, con una tendencia creciente (Ver Gráfico 1). Como prome-
dio se destinan anualmente más de 27 mil millones de pesos cubanos 
a este conjunto de partidas. De ellos, áreas como Salud y Educación 
concentran, como promedio, el 51% del gasto presupuestado; lo que 
equivale a más de 19 mil millones de pesos.  
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Gráfico 1 –  Total de Gasto Social según esferas de la Política Social. Cuba, 2011-
2019

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración propia.

A su vez, el gasto social en Cuba representa en el periodo ana-
lisado, aproximadamente, el 32% del Producto Interno Bruto (PIB); 
asi como, el 44% del total de gastos y más del 70% de la actividad 
presupuestada (Ver Gráfico 2). Dichas tendencias fueron refrenda-
das para el próximo año en la presentación del anteproyecto de Ley 
del Presupuesto del Estado para 2020. Al respecto, se enfatizaba en 
su carácter social al garantizar el respaldo a la prestación de los servi-
cios básicos y la implementación de las políticas sociales (BOLAÑOS 
WEISS, 2019).

Gráfico 2 –  Gasto Total y Gasto Social. Cuba, 2011-2019

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración ropia.
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Los resultados anteriores son reflejo de la voluntad política 
del Estado y del gobierno cubano de priorizar la esfera social. Ello 
se fundamenta tanto en la centralidad otorgada a dicha esfera en el 
proceso de construcción socialista, como por la relevancia otorgada a 
lo social dentro de las distintas estrategias de desarrollo implementa-
das en el país en las últimas décadas. Todo lo anterior se concreta no 
sólo en términos de los recursos destinados a la misma con un peso 
creciente dentro del gasto público; sino también a partir del propio 
diseño e implementación de las políticas sociales en la Isla, y la insti-
tucionalidad creada a tales efectos.

4. EDUCACIÓN
La educación constituye una de las principales área dentro de 

la política social en Cuba desde el triunfo de la Revolución. Ello se ha 
evidenciado a través de diversas legislaciones, programas y acciones 
implementados en estas más de seis décadas. Dentro de estas desta-
can: Reforma Integral de la Educación (1959), Campaña de Alfabe-
tización Nacional (1961), Ley de Nacionalización de la Enseñanza 
(1961), Carta Magna (1976), etc. La nueva Constitución aprobada 
en 2019 constituye una continuidad en cuanto al tratamiento dado a 
este sector. Su Artículo 73 establece: “La educación es un derecho de 
todas las personas y responsabilidad del Estado, que garantiza servi-
cios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación 
integral desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de 
posgrado” (CUBA-MINJUS, 2019). 

De ese modo, se sientan las bases para el desarrollo de una 
política educacional de carácter universal, pública, gratuita y laica 
(DOMÍNGUEZ, 2016). La misma se encuentra regida a través de un 
sistema integrador bajo la responsabilidad del Estado: Sistema Na-
cional de Educación (SNE) (LAGUNA CRUZ e SÁNCHEZ AREN-
CIBIA, 2015). Desde el punto de vista institucional el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Educación Superior son los organismos 
encargados de dirigir, supervisar y ejecutar la implementación de las 
diversas políticas educacionales; así como, de articular el SNE. Ello 
permite que los planes de estudios y currículum académicos sean 
exactamente los mismos en todas las escuelas del país, evidenciando 
una política educacional con carácter planificado y centralizado. 
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La política educativa cubana ha intentado siempre conciliar 
la masividad con la calidad, como parte del principio de educación 
para todos, y para toda la vida. En este sentido, la cobertura univer-
sal que se logra en los niveles de la enseñanza obligatoria; así como, 
la amplia cobertura en otros niveles educativos es una característica 
fundamental del SNE en Cuba. Ejemplo de ello es la estabilidad y el 
volumen de la matrícula inicial en todos los subsistemas de educa-
ción en los últimos años (Ver Gráfico 4). 

Por su parte, la preocupación permanente con la calidad y la 
actualización de los planes y programas de estudios se ha traducido 
en diversos procesos de perfeccionamiento de la enseñanza. El Pri-
mer Perfeccionamiento del SNE se lleva a cabo en la década de los 
setenta y, posteriormente, entre 1986 y 1990 se impulsa el Segun-
do Perfeccionamiento. Más recientemente, desde el año 2014, se ha 
comenzado a implementar el Tercer Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Educación; proceso en curso que se ha extendido paula-
tinamente por diferentes instituciones del país. 

Gráfico 3 – Matricula inicial según niveles de enseñanza. Cuba, 2014-2019

Fuente: (MES, 2019; ONEI, 2019). Elaboración ropia.

Las bases del perfeccionamiento actual provienen de un estu-
dio-diagnóstico realizado entre los años 2010-2013, donde se identi-
ficaron deficiencias, tales como: sobrecarga en los programas de las 
asignaturas, insuficiente tiempo para la consolidación y sistemati-
zación de los contenidos, falta de incentivos a la creatividad de las 
niñas, niños y adolescentes, entre otros. La implementación de este 
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Tercer Perfeccionamiento comprende un conjunto de retos, tales 
como: una mejor articulación entre familia y escuela; una adecua-
da combinación de actividades docentes con extracurriculares que 
tributen a una preparación más integral; actualización del sistema 
educacional en correspondencia con la política de ciencia y tecnolo-
gía. De forma general, el Tercer Perfeccionamiento del SNE es suma-
mente importante para alcanzar la cuarta meta de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) enfocada en garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad para todos(as).

Como parte de este Tercer perfeccionamiento en la Educación 
para la Primera Infancia se comienza un proceso paulatino de am-
pliación de capacidades, específicamente en los círculos infantiles. 
En el caso de la Educación Primaria y Secundaria se han introducido 
nuevos planes de estudios, programas, libros de texto, materiales; así 
como, se avanza en la transformación de los métodos y formas de 
trabajo (FIGUEREDO REINALDO e IZQUIERDO FERRER, 2019). 
También se le otorga mayor prioridad a la educación cívica, al idio-
ma inglés y a la inserción de nuevas tecnologías en las escuelas.

Igualmente, para dar respuesta a problemas como la baja co-
bertura e inestabilidad del personal docente, se han implementado 
iniciativas como la reapertura de las Escuelas Pedagógicas para la 
capacitación de profesores y maestros con nivel medio superior. En 
este sentido, también se han aprobado incrementos salariales y for-
mas de recontratación dirigidas a educadores que pretendían jubilar-
se. En este contexto, se mantiene el desafío de garantizar en calidad 
y cantidad la formación de profesores, fortalecer la investigación pe-
dagógica, la producción de contenidos y contribuir al perfecciona-
miento del sistema, especialmente en el nivel medio.

Al mismo tiempo, se produce un reordenamiento de la En-
señanza Media y Media Superior, que implicó reducir al mínimo in-
dispensable la cantidad de estudiantes becados; así como, los gastos 
por conceptos de transporte, alimentación y base material de vida. 
Por su parte, en la Educación Superior, como parte del Tercer Perfec-
cionamiento, “se dieron las indicaciones en el curso 2015/16 para la 
elaboración e implementación de nuevos planes de estudio (Plan E). 
Actualmente, estos nuevos planes ya están siendo aplicados en mu-
chas carreras a lo largo del país” (CARAM LEÓN, TEJUCA MARTÍ-
NEZ et al., 2018, p. 166). 
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Los programas de formación y desarrollo asociados a este 
nuevo plan responden a los actuales escenarios de la economía y la 
vida social cubana. Estos nuevos planes de estudios implementados 
tienen como objetivo ampliar el perfil de las carreras en el nivel de 
pregrado, acortar su duración a cuatro años y potenciar la especiali-
zación en la formación de postgrado (DOMÍNGUEZ, 2016). Ello se 
impulsa a través de un enfoque de “carreras de perfil amplio” (Reso-
lución No. 138 del 2019); el cual potencia una formación en pregrado 
que articule aspectos básicos y específicos de la profesión, para dar 
respuestas y soluciones a problemas generales y frecuentes desde la 
base del área del profesional. 

Adicionalmente, este nuevo plan de estudios (Plan E), mues-
tra una mayor flexibilidad en su diseño basado en la existencia de 
contenidos bases propios y optativos/electivos, que se dan en sin-
tonía con las necesidades territoriales, del claustro y de los propios 
intereses de los estudiantes. Destaca además la conexión con las enti-
dades empleadoras, pues se establece una responsabilidad tanto de la 
universidad, como de las entidades laborales en la formación profe-
sional del graduado. También ha tributado al perfeccionamiento de 
la enseñanza del idioma inglés, siendo requisito de aprobación para 
los graduados. 

Otro cambio relevante es la creación de un nuevo nivel de en-
señanza denominado Educación Superior no universitaria o de Ci-
clo Corto (ESCC) (ECHEVARRÍA LEÓN e TEJUCA MARTÍNEZ, 
2017). El mismo constituye una formación profesional de perfil 
terminal, es un subsistema de la Educación Superior y se diferencia 
por su enfoque teórico-práctico; lo que lo hace superior al técnico 
medio e inferior a la del graduado de una carrera universitaria. De 
ese modo, tendrá una duración de entre dos y tres años, se accede-
rá con el nivel medio superior vencido y preparará a los estudiantes 
para ocupaciones específicas del mundo laboral (ESPINA PRIETO 
e ECHEVARRÍA LEÓN, 2018). Actualmente, se viene implemen-
tando fundamentalmente en programas de formación pedagógica y 
algunas tecnologías de la salud (FIGUEREDO REINALDO e TER-
RERO, 2018).

En los años más recientes, se han implementado estrategias 
para diversificar de las vías de acceso al nivel superior. Ejemplo de 
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lo anterior lo constituyen iniciativas, tales como: i) creación de Co-
legios Universitarios para cursar el último grado de bachillerato con 
formación vocacional intensiva y asignación directa de la carrera pe-
dagógica concentrada a nivel de licenciatura en cursos diurnos; ii) 
otorgamiento opcional directo de carreras pedagógicas sin exámenes 
de ingreso a los ganadores de los concursos nacionales y provinciales 
del Ministerio de Educación (MINED) en matemáticas, física, quí-
mica, biología e informática; iii) amplia cobertura territorial de las 
carreras pedagógicas en todas las provincias, con diversificación de 
los espacios de formación en CPE en algunas ciudades y en la mayo-
ría de los Centros Universitarios Municipales en algunas especialida-
des; entre otras.

A su vez, en el curso escolar 2015/16 también se aprobaron 
importantes modificaciones en el procedimiento de ingreso a las 
modalidades Curso por Encuentros (CPE) y Educación a Distancia 
(EAD) en la educación superior. Ejemplo de ello es la eliminación 
del requisito de aprobar los exámenes de ingreso para acceder a estas 
modalidades. “En estos casos la evaluación de los objetivos […] fue 
trasladada hacia el primer año de la carrera. Igualmente se amplió 
el número de licenciaturas que se estudian en esas modalidades y se 
introdujeron cambios importantes para facilitar el acceso a carreras 
pedagógicas” (TEJUCA MARTÍNEZ, 2018 , p. 127). 

Estas modificaciones que flexibilizan el criterio meritocrático 
de ingreso, han impactado positivamente el acceso a la educación su-
perior, aumentando significantemente las matrículas universitarias, 
fundamentalmente en las modalidades de CPE y EAD. Ello comien-
za a ser visible desde el curso escolar 2016/17, con el incremento de 
la matrícula (Ver Gráfico 5) y de la tasa bruta de escolarización que 
alcanzó un 21,1% (ECHEVARRÍA LEÓN e TEJUCA MARTÍNEZ, 
2017). Sin embargo, los nuevos ingresos al Curso Regular Diurno 
(CRD) han disminuido ligeramente (TEJUCA MARTÍNEZ, 2018 ). 
Ello muy relacionado a la permanencia del requisito de obligatorie-
dad de aprobar exámenes estandarizados de Español, Matemática e 
Historia para acceder a los CRD” (TEJUCA MARTÍNEZ, 2018 , p. 
136); así como, por la existencia de una especie de migración de jó-
venes de esta modalidad a la CPE en los últimos años.
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Gráfico 4 –  Proporción de Matrícula Inicial de jóvenes en la Educación Supe-
rior con respecto al total de población joven, según sexo. Cuba, años y cursos 
seleccionados

Fuente: (MES, 2019; ONEI, 2019). Elaboración propia.

Si se realiza un análisis de la matricula inicial en la educación 
superior con respecto a la cantidad de jóvenes existentes en el período 
de 2009-2017, es posible observar que la tercera parte de la población 
joven de Cuba estudia en dicho nivel educativo. En el 2010-2011 se 
verifica una marcada contracción en su matrícula inicial, tendencia 
decreciente que se mantiene hasta el curso escolar 2016-2017 cuan-
do comienza a reanimarse producto de los cambios anteriormente 
comentados.

A su vez, resaltar que estos cambios también impactaron 
positivamente en la composición del estudiantado. “Se produjo un 
incremento de la proporción de educandos negros y mestizos, así 
como, de hijos de padres no universitarios entre los alumnos de nue-
vo ingreso, con relación a los que accedieron en el curso 2015/16” 
(QUIRÓS, 2020, p. 144). Por su parte, se mantiene la tendencia a 
la feminización de la educación superior que se observa desde hace 
varias décadas. Actualmente, las mujeres representan 64% de la ma-
trícula total universitaria, poco más de 60% de los graduados en la 
educación terciaria y más del 59% de los estudiantes de postgrado. 
Todos estos indicadores muestran un ligero aumento en relación a 
cursos anteriores (MES, 2019).

Por su parte, desde el punto de vista institucional en la Educa-
ción Superior también se producido profundas transformaciones en 
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estos últimos año, tales como: i) política para asegurar los recursos 
humanos e infraestructura requerida para el incremento de la calidad 
de la educación superior (2013); ii) perfeccionamiento funcional, es-
tructural y de composición del MES (2016), a partir de un proceso 
de integración entre diferentes instituciones de educación superior; 
iii) política sobre el estudio de los trabajadores utilizando el tiempo 
laboral por interés estatal (2018); iv) legislación sobre el perfeccio-
namiento del Sistema Nacional de Grados Científicos y la formación 
académica de posgrado (2018); v) creación de los Parques Científico-
-Tecnológicos; vi) fortalecimiento de los vínculos de las Universida-
des y Entidades de Ciencia Tecnología e Innovación (ECTI), con las 
entidades productivas y de servicios (2018); entre otros (ALPÍZAR 
SANTANA, 2019).

Paralelamente, se avanza en el perfeccionamiento de la Edu-
cación de Posgrado como parte de la formación continua del perso-
nal docente. Al respecto, el Acuerdo No. 8625 promulgado en el año 
2019 establece que en el acceso a programas de maestrías y doctora-
dos se priorizará a los profesionales de la actividad docente, cientí-
fica, de la innovación y la creación artística; con énfasis en el acceso 
a las maestrías y doctorados a los recién graduados; así como, la for-
mación doctoral en los jóvenes menores de 35 años en los sectores 
estratégicos definidos en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta 2030.

5. SALUD 
El sector de la salud ha sido, desde el triunfo de la Revolución, 

uno de los pilares fundamentales del proyecto social en Cuba. Ello ha 
quedado plasmado tanto en la vigente Ley de Salud Pública (Ley No. 
41/1983), como en la primera Constitución socialista (1976) y en la 
nueva Carta Magna recientemente aprobada en el año 2019. En este 
sentido, la actual Constitución refrenda en su Artículo 72: “La salud 
pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del 
Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios 
de atención, protección y recuperación” (CUBA-MINJUS, 2019).

La salud en Cuba tiene un carácter universal, público, gratui-
to, integral y territorializado. Se sustenta en dos pilares fundamen-
tales: la medicina comunitaria y la medicina familiar; ambos con un 
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fuerte enfoque en la medicina preventiva. La población recibe gra-
tuitamente todas las investigaciones diagnósticas. Los medicamen-
tos que se utilizan en los pacientes hospitalizados, los prescritos a 
pacientes ambulatorios; así como, los incluidos en programas prio-
rizados (embarazadas, oncología, tuberculosis, VIH-SIDA, etc.) son 
también entregados gratuitamente. Adicionalmente, las familias de 
bajos ingresos reciben ayudas monetarias y en especie a través de la 
Asistencia Social, donde se incluyen algunos medicamentos. Los gas-
tos que asume la economía familiar son la compra de medicamentos 
en farmacia prescritos en la atención ambulatoria, que en todos los 
casos se comercializan a precios subsidiados por el Estado. 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es un sistema único que 
está estructurado en tres niveles de complejidad: atención primaria 
(Consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia, Policlínicos, 
Clínicas Estomatológicas, Hogares Maternos, etc.); secundaria (Hos-
pitales); y terciaria (Institutos Nacionales de Investigación). Ejemplo 
de lo anterior es que actualmente el SNS agrupa: 449 Policlínicos, 132 
Hogares Maternos, 111 Clínicas Estomatológicas, 150 Hospitales, 12 
Institutos de Investigación, entre otros (MINSAP, 2019).

Adicionalmente, el SNS organiza su representación en tres 
niveles administrativos: nacional, provincial y municipal. En otras 
palabras, cada provincia conforma sistemas locales de salud en sus 
municipios, todos ellos conectados a la red nacional. El financia-
miento de cada uno de los eslabones tiene como centro al Ministerio 
de Salud Pública (MINSAP), el que reúne los fondos de salud y los 
distribuye entre los distintos niveles y unidades de atención a través 
de las asambleas provinciales y municipales. El SNS también se or-
ganiza a través de programas nacionales priorizados, tales como: i) 
Programa Materno Infantil; ii) Programa Nacional de Inmunización; 
iii) Programa de Higiene y Epidemiología; iv) Programa integral de 
Atención al Adulto Mayor; v) Programa nacional de salud y calidad 
de vida; vi) Programa de producción nacional de medicamentos; vii) 
Programa integral de salud; viii) Reparación y modernización de 
hospitales, entre otros.

A partir del año 2010 – en aras de lograr un uso más eficien-
te y racional de los cuantiosos y costosos recursos que demanda el 
sector– se llevó a cabo un proceso de reorganización, compactación 



- 260 -

y/o regionalización de los servicios de salud en la Isla. También se ha 
desarrollado un proceso inversionista para revitalizar las unidades de 
servicios y otras instituciones relacionadas con la salud (ECHEVAR-
RÍA LEÓN, BOMBINO et al., 2019). De esta forma, se fortaleció el 
Programa del Médico y Enfermera de la Familia; lo cual ha incidido 
positivamente en la disminución de los casos atendidos en los servi-
cios de urgencia de policlínicos y hospitales. No obstante, se conti-
nuó priorizando paralelamente el programa dedicado al desarrollo 
del Policlínico Integral, como forma de brindar a nivel comunitario 
una serie de servicios adicionales que antes solo eran provistos por 
los hospitales.2 

Todo lo anterior se ha traducido en un mayor número de con-
sultas realizadas en la atención primaria en los últimos años; lo cual 
ha reafirmado a Cuba como uno de los países de la región latinoa-
mericana con mejor cobertura de salud. Actualmente se ofrecen 12,2 
consultas por habitante, de ellas 9,3 consultas médicas y 3,0 estoma-
tológicas (MINSAP, 2019). Específicamente en la atención primaria, 
el 82,8% de las consultas externas se realizan por médicos de familia 
(MINSAP, 2019).

Existe, además, una política de formación y calificación del 
personal de la salud, que garantiza la atención para todos(as) sin dis-
tinción. Institucionalmente ello se garantiza a través de la existencia 
de: 1 Escuela Nacional de Salud Pública, 13 Universidades de Me-
dicina, 29 Facultades de Ciencias Médicas, 4 Facultades de Estoma-
tología, 1 de Enfermería, 1 de Tecnología de la Salud, 12 filiales de 
ciencias médicas, además de la formación realizada en los Policlínico 
Docentes (MINSAP, 2019). Destacar también que el sector salud se 
ha visto recientemente inmerso en la actualización de los planes de 
estudios de todas sus carreras (Plan E); así como, a partir de la incor-
poración de una nueva modalidad a través de la oferta de carreras de 
ciclo corto desde el curso escolar 2019-2020. Ello ha brindado mayor 
flexibilidad y oportunidades de estudio para más de 6 mil estudiantes 
en esta modalidad (MINSAP, 2019). 

2 Entre estos servicios de salud se encuentran: traumatología y rehabilitación, hemodiá-
lisis, ultrasonido, electrocardiograma, trombolisis en el tratamiento precoz del infarto car-
díaco, endoscopía para el diagnóstico de enfermedades del tracto digestivo, laboratorios de 
alergia, optometría, rayos X y estomatología. Además de la habilitación de salas de terapia 
intensiva en policlínicos ubicados en lugares donde no hay hospitales, y salones para ci-
rugía menor.
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Adicionalmente, se continúa apostando por consolidar las es-
trategias de formación, capacitación e investigación, de forma tal que 
las matrículas en las diferentes carreras de Ciencias Médicas estén 
en correspondencia con las demandas del SNS. Actualmente, Cuba 
cuenta con más de 97 mil médicos en activo (71% son mujeres); lo 
que representa una tasa de habitantes por médico de 116 (una de las 
más elevadas de la región); así como, una tasa de 86,6 médicos por 10 
mil habitantes (MINSAP, 2019). 

En este período continúa apostándose por el carácter huma-
nista, solidario e internacionalista de la medicina cubana. Ejemplo 
de ello es el fortalecimiento del programa formativo de estudiantes 
extranjeros en la Isla – aproximadamente 8 mil estudiantes (MIN-
SAP, 2019) – destacándose la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM); en la cual estudian aproximadamente 900 estudiantes de 
casi todas las áreas geográficas (MINSAP, 2019). Por su parte, la co-
laboración internacional en salud cumplió su 56 aniversario, con mi-
siones actuando en más de 60 países (MINSAP, 2019). Resaltar que la 
exportación de servicios profesionales de salud es una actividad que 
se ha mantenido como una importante fuente de ingresos en divisas 
para el país.

Por otra parte, el sector salud continúa estrechando lazos con 
el sector biotecnológico y farmacéutico. En los últimos años, la cola-
boración entre ambos sectores ha permitido el desarrollo de tecnolo-
gías sanitarias de avanzada, tales como la vacuna contra el cáncer de 
pulmón y de próstata. Destaca también el desarrollo de otros fárma-
cos para mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades 
cerebrovasculares; las cuales, junto al cáncer, se encuentran entre las 
principales causas de muerte del país. 

El programa de inmunización cubano es sin duda uno de los 
más grande logros del proyecto revolucionario. Resaltar que dicho 
programa es líder en la región; destacándose el impacto que ha teni-
do sobre la morbi-mortalidad de enfermedades inmunoprevenibles, al 
lograr en todos estos años la eliminación de cinco enfermedades, dos 
formas clínicas severas y dos complicaciones graves. En el año 2019 se 
alcanzó una cobertura de vacunación por encima del 98% (MINSAP, 
2019), lo que permitió proteger a la población infantil contra 13 en-
fermedades, y se mantienen eliminadas 14 enfermedades infecciosas.
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Como parte de los resultados del Programa Materno Infantil, 
en 2019 se obtiene una tasa de mortalidad infantil de 5,0 por cada 
mil nacidos vivos en menores de un año (MINSAP, 2019) – resulta-
do en igual o menor valor que se ha mantenido estable por 12 años 
consecutivos (Ver Gráfico 3). Ello ha permito que la mortalidad in-
fantil en Cuba sea de las bajas en ALC, comparable sólo con países 
de elevado desarrollo humano (CUBA, 2019b). A su vez, en 2019 la 
Razón de Mortalidad Materna (RMM) fue de 37,4 defunciones por 
100 mil nacidos vivos (MINSAP, 2019). Este indicador también co-
loca a Cuba como uno de los países con mejores resultados en ALC 
(CUBA, 2019b). Asimismo, en septiembre de 2018 la OMS ratificó 
la condición de país libre de transmisión materno-infantil del VIH/
SIDA y la sífilis congénita (MINSAP, 2019) – certificación otorgada 
a Cuba en el año 2015, convirtiéndose en el primer país del mundo 
en alcanzar este resultado. 

Gráfico 5 –  Tasa de Mortalidad Infantil (menores de un año). Cuba, 2008-2019

Fuente: (MINSAP, 2019; ONEI, 2019). Elaboración propia.

Vinculado al Programa de Atención a la Pareja Infértil (crea-
do en 2007), en los últimos años se han potenciado en varias partes 
del país una red de servicios totalmente gratuitos y de alta compleji-
dad tecnológica.3 El gobierno ha reconocido la importancia de este 
3 Ejemplo de ello son: la criopreservación de semen, la ovodonación, las inseminaciones 
artificiales e in vitro (que comenzó en 2014), son algunas de las técnicas de reproducción 
asistida que se utilizan en el país como parte del Programa de Atención a la Pareja Infértil. 
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programa tanto por lo sensible que es para la familia cubana, como 
por su contribución a la dinámica demográfica del país. En 2019, por 
primera vez, se alcanza una cobertura superior al 99%, dado que la 
mayoría de la parejas infértiles fueron atendidas en consultas mu-
nicipales, provinciales, o Centros de Alta Tecnología. (PAREDES, 
2020)

Asimismo, se han llevado a cabo otras acciones relacionadas 
con el Programa de atención a la dinámica demográfica (creado en 
2014), tales como: incremento de capacidades en círculos infantiles; 
fortalecimiento de los servicios municipales de planificación fami-
liar; mejora de las condiciones de vida y las capacidades disponi-
bles en hogares de ancianos y casas de abuelos; etc. En particular, se 
destaca la inauguración en 2019 en la Habana Vieja, del Centro de 
Atención al Alzheimer y otros trastornos cognitivos, así como de la 
primera Unidad para Evaluación del Desempeño Físico en las perso-
nas mayores (MINSAP, 2019).

REFLEXIONES FINALES 
El enfoque humanista e integral de la Salud y la Educación en 

Cuba; así como, el carácter universal, público y gratuito de los ser-
vicios brindados por ambas políticas sociales ha posibilitado trans-
formar radicalmente el panorama educacional y de salud en el país 
durante las seis décadas de la Revolución. De esta forma, las trans-
formaciones constantes en el ámbito educativo y de la salud han sido 
un aspecto característico de la experiencia de transición socialista en 
Cuba. Su consolidación y diversificación en los últimos años permi-
ten argumentar la existencia de una continuidad en el tiempo. Lo 
anterior también guarda relación con la elevada prioridad otorgada 
por el Estado y el gobierno cubano a los sectores de Salud y Educa-
ción dentro del gasto social y de las estrategias de desarrollo imple-
mentadas.

Ello le ha permitido al país en los últimos años reorientar las 
transformaciones en estas esferas de la política social hacia un esta-
dio superior, que no es el de la ejecución de acciones básicas para 
asegurar educación y salud de forma gratuita y con amplia cobertura; 

A nivel nacional se contabilizan seis centros para la atención a estas personas en las provin-
cias de Cienfuegos, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y dos en La Habana.



- 264 -

sino el de responder a los retos de una sociedad caracterizada por: i) 
su segundo proceso de transición demográfica; ii) un elevado nivel 
de envejecimiento demográfico; iii) un patrón epidemiológico donde 
predominan enfermedades crónicas no transmisibles; iv) población 
altamente calificada con un nivel de escolaridad promedio que su-
pera los 10 años; vi) feminización de la matrícula y de los graduados 
en la educación superior y de postgrado; entre otros elementos. De 
manera general, se alcanzan resultados muy positivos en un conjun-
to de indicadores asociados a ambas esferas que le permiten a la Isla 
mostrar resultados coincidentes con países de alto nivel de desarrollo 
social.

No obstante, persisten un conjunto de desafíos que son co-
munes a ambas esferas: i) permanente tensión entre la masificación/
universalidad en la cobertura y la calidad de los programas y servi-
cios que se brindan; ii) importancia de no renunciar a las conquistas 
alcanzadas y al mismo tiempo de dotar a estas políticas de mayor 
racionalidad, eficiencia y sustentabilidad, desde el punto de vista la 
inversión social dedicada a las mismas; iii) necesidad de garantizar 
una atención de salud y formación educativa homogénea en todos 
los territorios del país y a todos niveles; iv) relevancia de diseñar e 
implementar políticas desde un enfoque de equidad/inclusión que se 
concreten en acciones direccionadas a grupos sociales y territoriales 
en desventaja ; v) desarrollar una formación profesional- académica 
atemperada a las demandas económicas y sociales de corto/mediano 
plazo pero sin renunciar a una formación integral y a la necesidad 
de crear una conciencia social, política e ideológica coherente con 
el modelo de sociedad socialista en construcción; entre otros retos.
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TRANSFORMACIONES RECIENTES 
EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 

ECONÓMICO Y SOCIAL EN CUBA
PARTE II: POLÍTICAS DE EMPLEO, 

SALARIOS, ASISTENCIA Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Arelys Esquenazi Borrego

Henry Colina Hernández

1. INTRODUCCIÓN
El artículo tiene por objetivo examinar las principales trans-

formaciones que se producen en diversas esferas de la política social 
en Cuba, asociadas al mundo del trabajo, con énfasis en el período de 
2017-2019. Destacar que dichas mudanzas se encuentran insertadas 
dentro de la actualización del modelo económico y social cubano, 
proceso en curso desde el año 2011. De esta forma, en el presente 
texto se profundiza en las esferas de Empleo, Salarios, Asistencia y 
Seguridad Social. En un texto anterior se analizan otras áreas rele-
vantes de la política social en Cuba, tales como: Salud y Educación. 

El análisis en dos textos de estas diversas esferas obedece a 
una decisión organizativa-metodológica en función de una mejor 
estructuración del libro del cual forman parte ambos textos. En este 
sentido, se recomienda hacer la lectura de ambos materiales de forma 
conjunta; de modo que los(as) lectores(as) puedan tener un panora-
ma general de los cambios recientes en la política social cubana. Ello 
también se impone como una necesidad debido al carácter articula-
do, simultáneo, sistémico e integral de las modificaciones que se han 
diseñado y paulatinamente implementado como parte del proceso 
en curso de actualización del modelo de desarrollo socialista cubano.
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2. ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
Las bases generales que regulan las prestaciones de corto y lar-

go plazo del Sistema de Seguridad Social en Cuba se encuentran fun-
damentadas en la Ley n. 105, “Ley de la Seguridad Social”, aprobada 
en diciembre del año 2008 (CUBA-MINJUS, 2008). Posteriormente, 
tanto el caso del monto de las prestaciones del Régimen general de 
Seguridad Social y del Régimen de Asistencia Social; así como, en el 
caso del diseño de los regímenes especiales1 se producirían algunas 
transformaciones en el período de análisis (2017-2019).2 

En el caso de los regímenes especiales una de las normas jurí-
dicas más importantes que se aprueba en este período es el Decreto 
Ley n. 351/2017 del Consejo de Estado; la cual establece modifica-
ciones en términos de la seguridad social a los(as) cooperativistas 
de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Dicha 
normativa actualizó la legislación anterior del año 1998. El nuevo 
régimen especial protege a los cooperativistas en las mismas modali-
dades del régimen general y cambia la base de contribución al 20% de 
una escala que escoge el trabajador de 350 a 2000 pesos. En el propio 
año 2017 también se aprueba el Decreto Ley n. 344 del Consejo de 
Estado, que modifica las bases del régimen especial de la seguridad 
social en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Posteriormente, en el año 2018 se aprueban las Resoluciones 
n. 650 y n. 651 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), las cuales 
introducen transformaciones en las contribuciones a la seguridad 
social de los trabajadores que laboran en sociedades mercantiles de 
capital ciento por ciento cubano, y en el caso los creadores y artistas 
del sector de la cultura. Un año después se aprueba el Decreto Ley n. 
382/2019 del Consejo de Estado que modifica la seguridad social en 
el caso de los marinos (COLINA HERNÁNDEZ, 2020). Resalta que, 
a excepción de los Artistas y las CPA, el resto de los actores cotizan 

1 El Sistema de Seguridad Social, además del régimen general en el que participan la 
mayoría de los trabajadores en Cuba, incorpora seis regímenes especiales: MINFAR; MI-
NINT; Creadores de artes plásticas y aplicadas, musicales, literarios, audiovisuales y tra-
bajadores artísticos; Miembros de las cooperativas, Usufructuarios de tierra; Trabajadores 
por Cuenta Propia.
2 Anteriormente, como parte del proceso de actualización, se habían introducidos algu-
nas modificaciones en la protección de la seguridad social a distintos actores, tales como: 
Trabajadores por Cuenta Propia (284/2011), Cooperativas no Agropecuarias (CNA) 
(306/2012), Usufructuarios (298/2012), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) 
(297/2012), Artistas (312/2013), entre otras. 
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sobre una base cuya escala se encuentra en el rango de 350 a 4000 
pesos cubanos, según escoja el afiliado, con algunas modificaciones a 
la tasa de contribución.

Sin embargo, las transformaciones más relevantes en esta es-
fera lo constituyeron los cambios en el monto de las prestaciones 
de la Seguridad y Asistencia Social a través de las Resoluciones n. 
19/2018 y n. 16/2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) (COLINA HERNÁNDEZ, 2020). En el caso de la Asisten-
cia Social, a través de las resoluciones anteriormente mencionadas, 
las prestaciones monetarias se incrementarían en 70 pesos cubanos 
(COLINA HERNÁNDEZ, 2020). De ese modo, se fijaría como nue-
va prestación mensual mínima de la Asistencia Social en 217 pesos 
cubanos (MORA MARTÍNEZ, 2020). Sin embargo, destacar que este 
ligero aumento en el monto de las prestaciones económicas contras-
tó con el mantenimiento de la tendencia a la disminución paulatina, 
pero marcada, del total de beneficiarios(as) de casi todos los progra-
mas de la Asistencia Social en este período (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Total de beneficiarios(as) y gasto en Asistencia Social. Cuba, 2000-
2019.

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración propia.

Adicionalmente, a través de dichas legislaciones también se 
incrementó – en relación al mínimo anterior de 200 pesos estable-
cidos en el año 2008 – la pensión mínima por edad e invalidez to-
tal de los(as) jubilados(as) primero hasta 242 pesos (Resolución n.. 
19/2018) y, posteriormente, hasta un mínimo de 280 pesos men-
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suales (Resolución n.. 16/2019) (ECHEVARRÍA LEÓN, ESQUENA-
ZI BORREGO e ROSALES VÁZQUEZ, 2019). Igualmente, se produ-
cirían incrementos en las pensiones con escalas superiores; llegando 
en el año 2019 a elevarse el monto máximo hasta 500 pesos cubanos. 
Todos estos cambios se tradujeron en un incremento de la pensión 
nominal media mensual de 236 pesos cubanos en 2008, a 362 pesos 
en el año 2019 (Ver Gráfico 2) – un incremento de 1,5 veces. 

Gráfico 2 –  Total de beneficiarios(as) y pensión media mensual de la Seguridad 
Social. Cuba, 2008-2019

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración ropia.

Resaltar que todas estas modificaciones en los montos de las 
prestaciones en la Asistencia y Seguridad Social se han concebido 
como una antesala o primera aproximación, teniendo en cuenta el 
plan, a mediano plazo, de reforma salarial y de reajustes en las pres-
taciones del todo el Sistema de Seguridad Social. Ambos aspectos 
proyectados como parte del futuro proceso de unificación monetaria 
y cambiaria por el que debe atravesar el país.

Por su parte, pese a los positivos incrementos nominales que 
se producen en las prestaciones monetarias, tanto de la Seguridad 
como de la Asistencia Social, un aspecto al que se deberá dar segui-
miento es verificar si estos cambios se traducen efectivamente en un 
incremento del poder adquisitivo de dichas prestaciones.3 Al res-
3 Ello es relevante para el caso cubano debido a que los salarios y pensiones/prestaciones 
no están indexados a la evolución de los precios al consumidor (IPC); lo que significa que 
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pecto, diversos estudios vienen apuntando a que en los últimos años 
pareciera que estas fuentes de ingresos han visto ligeramente deterio-
rada su capacidad de compra (COLINA HERNÁNDEZ e ODRIO-
ZOLA GUITART, 2017; ANAYA CRUZ e GARCÍA ÁLVAREZ, 
2018; COLINA HERNÁNDEZ, 2020). De este modo, estimar el valor 
real de las prestaciones – tomando en consideración la evolución del 
sistema de precios y del salario medio mensual nominal en la Isla – y 
en función de ello garantizar la suficiencia de las mismas a través de 
potenciar paulatinamente su capacidad de compra, constituye uno 
de los principales desafíos en esta esfera. 

Gráfico 3. Evolución de las cuentas de Gastos en Vejez, Invalidez y Muerte y 
Contribuciones de la Seguridad Social. Cuba, 2008-2019

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración propia.

A su vez, lo anterior no puede verse desligado de otro impor-
tante reto: el déficit financiero sostenido que presentan las cuentas 
del sistema de Seguridad Social (Ver Gráfico 3). Condición que se 
prevé se traduzca a mediano plazo en un mayor desbalance, como 
resultado de las medidas de incremento de las prestaciones anterior-
mente mencionadas y por el aumento del total de beneficiarios(as) 
como resultado del proceso de envejecimiento de la estructura por 
edades de la población cubana. 

Lo anteriormente comentado apunta a la necesidad no sólo 
de realizar transformaciones paramétricas y de incrementos en los 
montos de las prestaciones, sino también de evaluar mudanzas de 
carácter más integral que se traduzcan en un mayor compromiso con 

no se ajustan a la inflación en la economía anualmente.
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la transparencia, la sostenibilidad y la supervisión regulatoria de este 
sistema De manera general, el principal reto se encuentra asociado a 
mantener las principales conquistas en términos de: universalidad, 
carácter solidario, amplia cobertura; así como, potenciar el poder ad-
quisitivo de las prestaciones y la propia sostenibilidad de este sistema 
(COLINA HERNÁNDEZ, 2020).

Finalmente, destacar que dentro del conjunto de transforma-
ciones asociadas a la actualización del modelo en esta esfera también 
se incluyen las asociadas a ampliar los derechos de los(as) trabajado-
res(as) durante su proceso de maternidad/paternidad. Los mismos 
son ratificados en legislaciones más generales como es el Código del 
Trabajo (Ley n. 116/2013)4 y su Reglamento (Decreto n. 326/2014); 
específicamente a través de la inclusión de un capítulo dedicado a 
la protección de la mujer trabajadora durante la etapa de gravidez 
y postparto. Adicionalmente, el marco legislativo específico en esta 
temática se continúa perfeccionando a través de la promulgación de 
un conjunto de normativas que amplían los derechos, garantías y 
beneficios anteriormente refrendados en Decreto Ley n. 234/20035. 
Ejemplo de los anterior lo constituyen: i) Decreto Ley n. 285/2011; 
ii) Decreto Ley n. 339/2016 “De la Maternidad de la Trabajadora” 
(CUBA-MINJUS, 2017); iii) Decreto Ley n. 340/2016 “Modificativo 
de regímenes especiales de seguridad social en cuanto a la protección 
a la maternidad”. 

En el caso del Decreto Ley n. 340/2016 se fortalece la protec-
ción por maternidad para mayoría de las trabajadoras en las formas 
de propiedad/gestión no estatal: TCP, usufructuarias de tierra, socias 
de las CNA y artistas. Por su parte, dentro los principales cambios 
introducidos por el Decreto Ley n. 339/2016 “De la Maternidad de 
la Trabajadora” resaltan los siguientes: i) establece beneficios econó-
micos más amplios al disponer que la cuantía de la prestación men-
sual que recibe la madre/padre trabajador(a) no podrá ser inferior 
al salario mínimo vigente en el país, y al establecer que si la madre/
padre trabajador(a) se reincorpora al trabajo, antes de que el infante 

4 Esta legislación es abordada en el siguiente ítem. 
5 El Decreto Ley n.. 234/2003 constituyó una norma jurídica muy progresista porque por 
primera vez en la legislación cubana se reconoció al padre como sujeto de derecho y como 
destinatario directo de los beneficios asociados a las diversas licencias (remuneradas y no 
remuneradas) por concepto de licencia de paternidad, en total igualdad de condiciones 
que la madre.
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cumpla el año de vida, podrá simultanear la prestación social a que 
tiene derecho con su salario; ii) abre la posibilidad de que los roles/
garantías, antes restrictos a la madre y al padre, también sea posibles 
delegarlos en otros miembros de la familia, tales como: abuelos(as), 
hermanos(as) u otros parientes; iii) se establece que la cuantía de la 
prestación mensual que recibe la madre trabajadora no podrá ser in-
ferior al salario mínimo vigente en el país; entre otros aspectos (SIL-
VA GONZÁLEZ, PÉREZ VÉLIZ e RODRÍGUEZ FERRER, 2019).

En 2017, un año después de la aprobación de la vigente Ley 
“De la Maternidad de la Trabajadora”, se establecieron otras disposi-
ciones jurídicas complementarias del MINED y del MFP, como parte 
del paquete de medidas demográficas y de impulso a la natalidad. 
Entre ellas destacan: i) Resolución n. 5 del MINED que estableció 
nuevas normativas para el ingreso a las escuelas seminternas e in-
ternas; ii) Resolución n. 6 de MINED que instituyó cambios en las 
normas para el ingreso de los(as) niños(as) en los Círculos Infantiles, 
así como, el tratamiento a las solicitudes de los(as) que tienen nece-
sidades educativas especiales; iii) Resolución conjunta n. 1 del MFP y 
el MINED, referida al pago de los servicios de los círculos infantiles 
y escuelas seminternas, la cual estableció significativas reducciones 
en el caso de madres/padres con dos o más hijos(as); iv) Resolución 
n. 26 del MFP, que otorgó una bonificación en el pago de las cuotas 
mensuales a las trabajadoras por cuenta propia que tengan dos o más 
hijos(as) menores de diecisiete años, y que también estableció una 
reducción en el pago de los impuestos (50% de las cuotas consolida-
das mensuales que les corresponda pagar) a los(as) trabajadores(as) 
por cuenta propia que ejercen las actividades de “Asistente para el 
cuidado de niños” y de “Cuidador de enfermos, personas con disca-
pacidad y ancianos” (DOIMEADIOS GUERRERO, 2017).

3. EMPLEOS Y SALARIOS
Una de primeras transformaciones en la política de empleo 

como parte de la actualización del modelo fue el proceso reestructu-
ración del sector estatal civil (empresarial y presupuestado) (ECHE-
VARRÍA LEÓN, 2014).6 Dicho proceso fomentó “la disminución 
del aparato estatal, la fusión/disolución de diferentes ministerios y 
6 Asociado a este proceso se promulgan varias normativas jurídicas: i) Resolución n. 
285/2010 del MFP; ii) Resolución n. 35 de 2010 y n. 34 de 2011 del MTSS; iii) Resolución 
Conjunta n.1 de 2010 del MFP y el MTTS.
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otros organismos, así como, la puesta en práctica de un proceso de 
disponibilidad laboral” (ESPINA PRIETO e ECHEVARRÍA LEÓN, 
2018, p. 103). En este último caso se buscaba reducir las “plantillas 
infladas” en el sector estatal, como vía para re-articular los niveles 
de empleo, productividad y salarios en dicho sector (ECHEVARRÍA 
LEÓN, ESQUENAZI BORREGO e ROSALES VÁZQUEZ, 2018).

Aunque no se consigue garantizar que el reordenamiento y 
la disponibilidad laboral hayan sido las únicas/principales causas, lo 
cierto es que a partir del año 2010-2011 se comienza a observar, en 
términos de indicadores de empleo, una reducción del total de ocu-
pados en la economía, un ligero incremento de los niveles de desocu-
pación, contracción de la Población Económicamente Activa (PEA) 
y ligero incremento de la Población Económicamente No Activa 
(PNEA), una disminución de la Tasa de Actividad Económica, en-
tre otras tendencias. A excepción de la tasa de desocupación – cuyo 
ligero aumento (que nunca sobrepasó el 3,5%) rápidamente tendió a 
estabilizarse en los niveles anteriores (Ver Gráfico 4) – el resto de las 
tendencias anteriormente mencionadas se han mantenido hasta la 
actualidad; lo cual es resultado de un conjunto de transformaciones 
que ocurren en el mundo del trabajo en Cuba en esta etapa; algunas 
de las cuales se abordan a continuación. 
Gráfico 4 –  Tasas de Ocupación y Desocupación. Cuba, 2008-2019

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración propia.

A su vez, las transformaciones destacadas anteriormente 
también fueron pensadas e implementadas en paralelo al proceso 
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de ampliación de formas de propiedad/gestión no estatal. En otras 
palabras, comienza a ser defendida la necesidad de complementarie-
dad entre formas estatales y no estatales en la generación de nuevos 
empleos, fuentes de ingresos, bienes y servicios etc.; pero mantenien-
do el Estado su función reguladora y el sector estatal su mayor prota-
gonismo (ODRIOZOLA, PÉREZ et al., 2018).7 Lo anterior también 
con el objetivo de facilitar la concentración de la propiedad/gestión 
estatal en actividades de mayor relevancia socio-económica y escala 
(ESPINA PRIETO e ECHEVARRÍA LEÓN, 2018). 

De esta forma, se produce la ampliación del trabajo por cuenta 
propia (TCP), el cooperativismo agropecuario, la entrega de tierras 
en usufructo, las empresas de propiedad mixta y de capital extran-
jero; así como, se crean las cooperativas no agropecuarias (ECHE-
VARRÍA LEÓN, ESQUENAZI BORREGO e ROSALES VÁZQUEZ, 
2018). La lista de las principales normativas jurídicas orientadas a re-
gular aspectos específicos de cada una de estas formas de propiedad/
gestión no estatal – producidas durante el proceso de actualización, 
y con énfasis en la etapa de 2017-2019 – es muy amplia. Al respec-
to sólo destacar algunas legislaciones recientemente aprobadas (Ver 
Tabla 1).

Tabla 1 –  Formas de propiedad/gestión no estatal: principales normativas jurídi-
cas aprobadas recientemente

Forma de 
propiedad/

gestión
Normativas jurídicas s 

Usufructo
Decreto Ley No.358/2018. “Sobre la entrega de tierras es-
tatales ociosas en usufructo”, Decreto No.350/2018. Regla-
mento del Decreto Ley.

Cooperativas

Decreto Ley n. 365/2018 “De las cooperativas agropecua-
rias”; Decreto n. 354/2018 Reglamento “De las cooperativas 
agropecuarias”; Decreto Ley No. 366/2019 “De las Coopera-
tivas No Agropecuarias”; Decreto No. 356/2019 “Reglamen-
to de las Cooperativas No Agropecuarias”.

7 No obstante debe ser destacado que – a pesar de que en este período se reconoce la 
necesidad de introducir formas no estatales de propiedad y gestión, en un estatus de “com-
plemento” y con el rol de ampliar opciones de empleo/ingresos/producciones – al mismo 
tiempo se enfatiza en la importancia de la “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los 
medios de producción” y el papel rector de la propiedad estatal y del Estado en la economía 
(PCC, 2011; PCC, 2016b). 
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Trabajo por 
cuenta propia

Decreto Ley n. 357/2018 “De las contravenciones personales 
en el ejercicio del trabajo por cuenta propia”; Decreto Ley 
n. 356/2018 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta pro-
pia”; Decretos Ley n. 353, n. 354 y n. 355/2018; Resolución 
n.11/2018 “Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta 
propia”; Resolución n.103/2019 “Reglamento del ejercicio 
del trabajo por cuenta propia”; Resolución n. 12/2019; Reso-
lución n. 104/2019; entre otras.

Fuente y elaboración propia.

Como resultado de todas estas transformaciones se reduce en 
términos de ocupación el peso relativo del sector estatal como prin-
cipal empleador, aunque el mismo continuó teniendo el mayor pro-
tagonismo (Ver Gráfico #). Ejemplo lo anterior es que, en el año 2019 
el 67% de los ocupados en la economía nacional se concentraban en 
empresas estatales, cifra menor en relación al 83% mostrado en el 
año 2008 y al 77% en el 2011, año en el que oficialmente se inicia el 
proceso de actualización. 

Gráfico 5. Total de Ocupados según forma de propiedad/gestión. Cuba, 2008-
2019

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración propia.

Otra de las transformaciones relevantes como parte de la 
actualización fue la aprobación de un nuevo Código del Trabajo. 
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Este proceso tuvo como antecedente una consulta popular del an-
teproyecto del Código, que llevó el debate a los(as) trabajadores(as) 
de todos los centros laborales de la Isla. La normativa jurídica final 
fue aprobada en el año 2013 y promulgada en el año siguiente a tra-
vés de la Ley n. 116 “Código de Trabajo” (CUBA-MINJUS, 2013), 
legislación vigente hasta la actualidad.8 Dicha legislación ratificó los 
principios del trabajo en Cuba; así como, estableció derechos y de-
beres laborales atemperados al nuevo contexto, aplicables a todos los 
sectores y a todas las formas de propiedad/gestión (ECHEVARRÍA 
LEÓN, BOMBINO et al., 2019). Ello permitió unificar la dispersa le-
gislación laboral cubana, al sintetizar en su articulado una gran can-
tidad de disposiciones de diferente rango.

En relación a la superación profesional, también han sido 
aprobadas varias disposiciones jurídicas relacionadas al proceso de 
instrucción y calificación de la fuerza de trabajo. Ejemplo lo anterior 
son: i) Resolución n. 8/2013; ii) Ley n. 116/2013 “Código de Traba-
jo”; iii) Decreto Ley n. 350/2017 “De la capacitación de los trabaja-
dores”; entre otras. Más recientemente en el año 2019 se promulgan 
nuevas legislaciones relacionadas con la política para el estudio de 
los(as) trabajadores(as) utilizando el tiempo laboral por interés esta-
tal. Ejemplo de ello, es el Acuerdo n. 8625/2019 del Consejo de Mi-
nistros, el cual norma lo relacionado con la capacitación, superación 
y posgrado de los(as) trabajadores(as). 

Entre los cambios más importantes que se introducen con 
dicha legislación es que el empleador estará obligado a organizar 
la capacitación de los(as) trabajadores(as). Igualmente, el tiempo 
de capacitación se considerará como tiempo de trabajo, por lo cual 
no debe generar afectaciones salariales. Por su parte, el Acuerdo n. 
8625/2019 también avala la participación de fuerza de trabajo que 
se emplea en formas de propiedad/gestión no estatal; así como de 
los trabajadores que temporalmente se hallan sin vínculo laboral al-
guno, para su participación en programas de posgrado – según las 
prioridades existentes en el país y las capacidades disponibles en el 
Ministerio de Educación Superior (MES). 

8 En el año 2014 se aprobaría, a través del Decreto n. 326 del Consejo de Ministros, un 
nuevo Reglamento derivado de este Código del Trabajo. Esta normativa jurídica sería pos-
teriormente modificada por el Decreto Ley No. 339 de 2016 del Consejo de Estado y por el 
Decreto No. 351 de 2018 del Consejo de Ministros.
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Otro amplio conjunto de transformaciones durante la etapa 
de la Actualización se orientó hacia la política salarial, como vía para 
estimular los ingresos provenientes del trabajo en actividades esta-
tales estratégicas; impactar positivamente en la productividad del 
trabajo y elevar paulatinamente los salarios en todo el sector estatal 
(GALTÉS GALEANO; HIDALGO DE LOS SANTOS, 2016). Ejem-
plo de lo anterior lo constituyen los incrementos salariales imple-
mentados en diferentes actividades, tales como: cultura (2011), siste-
ma bancario nacional (2011), comercio exterior (2011), salud (2013, 
2016), deporte (2013, 2014), construcción en (2016), sector estatal 
presupuestado (2019), entre otros. Igualmente, la introducción de 
esquemas salariales especiales, como fue el caso de los(as) trabajado-
res(as) asociados(as) a empresas mixtas o empresas extrajeras en la 
Zona Especial del Mariel (2014 y 2017).

De las transformaciones anteriormente comentadas destacar 
fundamentalmente la legislación encaminada a estimular los salarios 
en el sector estatal presupuestado. Al respecto se promulga la Resolu-
ción n. 25/2019, la cual aprueba la escala y tarifas salariales aplicables 
a los(as) trabajadores(as) que laboran en las unidades y empresas 
presupuestadas. Esta se considera una transformación relevante por-
que el sector estatal presupuestado, aunque empleaba a casi un tercio 
del total de ocupados, detentaba los salarios más bajos en la econo-
mía. De ese modo se produjo un incremento en el salario nominal en 
diversas áreas sociales y de la administración pública del país.

Como parte de los cambios recientes en la política salarial 
también se introducen modificaciones legales para transitar a siste-
mas/formas de pago por rendimiento más descentralizados y flexi-
bles en las empresas estatales. Ejemplo de lo anterior es la Resolución 
No.244 del año 2013 del MFP, que estableció los procedimientos 
para el otorgamiento de los estímulos por la eficiencia económica a 
los(as) trabajadores(as) en función de los resultados obtenidos. Tam-
bién se promulgan sucesivas normas jurídicas que establecieron y re-
gularon el esquema de pagos por resultados en el sector estatal civil 
empresarial: Resolución No. 9 del 2008, No.17 del 2014 y la n. 6 del 
año 2016, todas del MTSS. Adicionalmente, también se permitió en 
el sector empresarial, mediante el Acuerdo No. 100 del año 2015 del 
MFP la distribución un porciento de las utilidades entre los(as) tra-
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bajadores(as) luego de saldar compromisos con el Estado (GALTÉS, 
2017; ECHEVARRÍA LEÓN, BOMBINO et al., 2019). 

Asimismo, en el año 2019 mediante la Resolución n. 25 del 
MTSS se aprueba un incremento del salario mínimo hasta 400 pesos 
cubanos en el sector estatal de la economía, casi el doble del salario 
mínimo establecido desde el año 2005 – cuando este ascendía a 225 
pesos (ECHEVARRÍA LEÓN, ESQUENAZI BORREGO, ROSALES 
VÁZQUEZ, 2019; COLINA HERNÁNDEZ, 2020). Como resultado 
de todas estas transformaciones el salario medio nominal muestra 
cambios positivos sustanciales en el periodo de análisis; incremen-
tándose en 2,15 veces, de 408 en el año 2007 a 879 pesos cubanos en 
el año 2019 (Ver Gráfico #). En 2019, las actividades económicas de 
mayores salarios nominales promedio en el país fueron: Construc-
ción, Explotación de minas y canteras, Intermediación financiera, 
Industria azucarera, Ciencia, tecnología e innovación, y Salud públi-
ca y asistencia social (ONEI, 2019).

Gráfico 6 –  Salario nominal medio mensual. Cuba, 2008-2019

Fuente: (ONEI, 2019). Elaboración propia.

De manera general, el cambio experimentado en términos sa-
lariales puede ser calificado de positivo, pues supone un esfuerzo por 
volver a articular las adecuadas interrelaciones entre productividad, 
empleos y salarios (ECHEVARRÍA LEÓN, ESQUENAZI BORRE-
GO e ROSALES VÁZQUEZ, 2019). No obstante, si bien el salario 
medio mensual nominal ha mantenido una marcada tendencia cre-
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ciente en los últimos 10 años, un aspecto al que se deberá dar segui-
miento es verificar si estos cambios se han traducido efectivamente 
en un incremento del salario real. 

Al respecto, diversos estudios vienen apuntando a que en los 
últimos años pareciera que se produce, sobre todo en el sector estatal, 
un deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios percibidos 
(GALTÉS, 2017; ECHEVARRÍA LEÓN; ESQUENAZI BORREGO; 
ROSALES VÁZQUEZ, 2018; ANAYA CRUZ; GARCÍA ÁLVAREZ, 
2018; COLINA HERNÁNDEZ, 2020). De este modo, estimar el 
valor real de los salarios – tomando en consideración la evolución 
del sistema de precios en la Isla – y, en función de ello, potenciar la 
capacidad de satisfacción de las necesidades básicas de consumo de 
los(as) trabajadores(as) a través de los mismo constituye uno de los 
principales desafíos en esta esfera.

Resaltar también que, aunque se han producido diversas mo-
dificaciones en esta esfera, la mayoría de estos cambios ha respon-
dido a incrementos salariales eventuales en actividades específicas; 
por lo que no pueden ser considerados como una reforma salarial 
(GALTÉS GALEANO, 2016). En este sentido, se proyecta a corto y 
mediano plazo implementar una reforma salarial integral como par-
te del futuro proceso de unificación monetaria y cambiaria por el que 
debe atravesar el país.

REFLEXIONES FINALES 
La búsqueda de una mayor cobertura, articulación, integra-

lidad y constante perfeccionamiento de las políticas sociales orien-
tadas al mundo del trabajo, es una característica presente en todo el 
proceso de actualización del modelo económico y social en Cuba. 
Específicamente, las políticas de Empleo, Salarios, Asistencia y Segu-
ridad Social han sido una de las áreas que mayores transformaciones 
han sufrido en todo el período de actualización y sobre todo en su 
último período (2017-2019). Los cambios potenciados aunque han 
permitido avanzar en diversos frentes, también evidencia la existen-
cia de una serie de desafíos que se mantienen latentes como parte del 
modelo de desarrollo socialista cubano. 

Entre ellos cabe destacar la necesidad de que el trabajo formal 
remunerado se consolide como principal fuente de ingresos y por 
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su capacidad de satisfacción de las necesidades básicas de consumo 
de los(as) trabajadores(as). Igualmente, la relevancia de que éste se 
consolide no sólo como vía fundamental para garantizar un mayor 
bienestar material de los(as) trabajadores; sino también como vía de 
realización espiritual y de proyectos – tanto individuales, colectivos 
como sociales. En este sentido, persiste la urgencia de 

[…] fomentar la articulación de programas, actores e institucio-
nes en la promoción de políticas y acciones que favorezcan el 
acceso al empleo de calidad […]. En este intento por la articu-
lación e integración debe predominar el enfoque de Políticas de 
Trabajo y no solo de empleo, de forma tal que incluya, además, 
las Políticas de Asistencia y Seguridad Social, Formativas y Sa-
lariales, así como, orientarse con mayor énfasis hacia las nece-
sidades integrales de las personas, reconociendo los diferentes 
puntos de partida a nivel individual y territorial (ECHEVARRÍA 
LEÓN, 2019, p. 86).

Relacionado con lo anteriormente comentado, otro importan-
te reto es la necesidad de avanzar en la formalización de relaciones 
laborales que hoy se encuentran al margen de la institucionalidad es-
tablecida; así como, de generar mecanismos y estímulos que tributen 
a integrar aquella parte de la población en edad laboral, que está en 
condiciones de trabajar y que no está actualmente contemplada en la 
PEA, al empleo remunerado formal y productivo. Ello es relevante en 
pos de un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo altamente 
calificada – en términos de instrucción, formación y calificación – 
con que cuenta el país como resultado de la sistemática inversión 
social en Educación. En este sentido, potenciar una mayor coheren-
cia entre políticas educacionales y de empleo; así como, avanzar en 
el diseño e implementación de políticas de trabajo desde un enfoque 
de equidad/inclusión, que se concreten en acciones direccionadas a 
determinados grupos sociales y territoriales en desventaja es otro im-
portante desafío.

Asimismo, ante un contexto de mayor heterogenización de la 
matriz de empleo debido a la diversificación de espacios socio-la-
borales – en términos de: fuentes de empleo, ingresos, mecanismos 
regulatorios, formas de contratación, actividades económicas, subje-
tividades y culturas del trabajo, etc. – permanece latente la necesidad 
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de avanzar hacia una mayor complementariedad entre las distintas 
formas de propiedad/gestión. En este sentido, reconocer e integrar 
esta diversidad de actores y formas de propiedad/gestión en función 
de la construcción un proyecto de sociedad alternativo a la lógica del 
capital, desde condiciones de subdesarrollo, es uno de los grandes 
desafíos que tiene hoy la experiencia socialista cubana.
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SISTEMA DE PARTICIPACIÓN EN CUBA
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Karla Lorena Romero Castellanos 

1. PREMISAS CONCEPTUALES 
El sistema de participación se estructura en el complejo entra-

mado entre Estado, poder, legitimidad, consenso, sistema electoral 
y otros. Lo social constituye el resultado del funcionamiento y re-
producción de la vida social, entendida como un proceso histórico 
orientado conscientemente, que tiene su fundamento en la actividad 
productiva que los hombres desarrollan en el proceso de creación 
de las condiciones materiales y espirituales de su existencia. Estruc-
turalmente, el sistema de participación se debe entender a partir de 
las relaciones de los hombres cuando producen y reproducen sus 
vidas, si se parte de un análisis del tipo de relaciones sociales que 
estos desarrollan, pudiendo así hablarse de determinadas esferas de 
la actividad humana, como son la esfera económica, la esfera política, 
la esfera social (socio-clasista) y la esfera ideológico-espiritual. Esta 
actividad humana, sin embargo, sólo encuentra su condicionamien-
to causal y su orientación, a partir de las necesidades (ya sean estas 
de los individuos por separado, de los grupos, o de la sociedad en su 
conjunto).

A nivel social, la política se manifiesta como una forma de 
conciencia social en la que se reflejan diferentes tipos de relaciones 
vinculadas a las acciones que se producen entre las distintas clases 
sociales, ya sean dirigentes o dirigidas, gobernantes o gobernadas, 
poseedoras o desposeídas; propietarias o no propietarias. También 
la conciencia política está vinculada al reflejo de las relaciones que 
se dan entre las naciones, a los vínculos provocados por la vida so-
cial entre diferentes grupos humanos respecto al Estado, así como al 
poder político en su conjunto. Uno de los fundamentos de la políti-
ca como función social se refiere precisamente al poder del Estado 
y a todos los mecanismos correspondientes; a la lucha por la toma 
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o conquista del poder del Estado y, a su vez, por su preservación y 
mantenimiento en caso de tal logro de poder. Es asimismo significa-
tivo entender que cualquier forma de actividad social directa o indi-
recta se vincula de una manera u otra a los mecanismos de las rela-
ciones entre las clases sociales y otros grupos humanos. Ello significa 
que estas relaciones sociales (relaciones entre naciones, gobiernos, 
grupos sociales, etnias etc.) se reflejan en la conciencia política de 
los diferentes individuos, tanto a nivel social como individual y son 
expresión, a su vez, del proceso de la política en la sociedad.

Se consideran varios factores que explican el interés de los 
ciudadanos por la política. Un factor importante y que determina el 
mayor o menor grado de interés de los ciudadanos por la política, es 
el nivel de participación real y efectiva de ellos en la toma de decisio-
nes políticas, es decir, no sólo la participación restringida al momen-
to de las elecciones, sino en todo el proceso permanente de dirección 
de los procesos económicos, políticos, culturales, sociales, en general; 
no solamente siendo “consultados” en determinados procesos, sino 
ejerciendo el poder real en la sociedad, o sea, siendo sujetos activos 
en la toma de decisiones y de los procesos de transformación. Ello 
depende, por supuesto, de la naturaleza del poder político y de en 
manos de quién este se encuentra (clases, grupos etc.), de las relacio-
nes estructurales y funcionales dentro del sistema político, del carác-
ter y alcance de los elementos reguladores de este sistema (Constitu-
ción, leyes etc.) y de otros aspectos importantes.

Los Estados, Gobiernos y un conjunto de organismos, institu-
ciones y políticos encargados de gobernar y administrar, que toman 
decisiones, las cuales abarcan de manera directa o indirecta a todo el 
conjunto de la sociedad y no sólo a una parte de ella. En dependencia 
de la naturaleza y el carácter del poder y del sistema político, esas 
decisiones pueden beneficiar o afectar en mayor o menor grado a 
determinados sectores o grupos poblacionales, por lo que éstos se 
mostrarían generalmente activos para satisfacer sus propios intereses 
o se manifestarían en sentido contrario. Ello constituiría otro factor 
de importancia para interesar a los ciudadanos en la política y en la 
participación.

Desde Kant se debate la fundamentación moral del contrato 
social como expresión de superación de la imposición de la mayoría 
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sobre la conciencia individual. Limitante del modelo rousseauniano, 
Kant se basa en la premisa de que, una vez establecido el orden jurí-
dico, aunque el ciudadano no puede revelarse, tiene la facultad de no 
obedecer ninguna ley que resulte ajena a su conciencia. Para Kant, un 
orden jurídico basado en la voluntad de la mayoría no tiene legitima-
ción, ya que viola la autonomía de la voluntad del sujeto, que emana 
del principio de libertad y que asume como principio supremo de la 
moralidad.

La ética, según Kant, no tiene por tarea dar normas morales; 
estas normas se hallan en la vida cotidiana y no son fruto de la éti-
ca. Por lo tanto, la fundamentación moral del contrato se basa en la 
aceptación autónoma del sujeto de normas, dictadas por la voluntad 
de la mayoría, ya sumidas como propias, a partir de dos premisas: 
su racionalidad y universalidad. Hegel intentará superar los mode-
los propuestos por Platón, Maquiavelo y Hobbes. Abandonó la idea 
platónica de los dos mundos, buscando descubrir lo racional en lo 
real. Coincide con Maquiavelo en el repudio al diseño de repúbli-
cas ideales y dar a la filosofía política como objeto el mundo de la 
experiencia; sólo que es esa misma experiencia en donde se lee un 
orden racional que sigue los pasos de una lógica necesaria. Como 
en el caso de Hobbes, también Hegel intentará hacer de la filosofía 
política una ciencia, pero no mecanicista y unilateral que no tiene en 
cuenta todos los lados de la actividad política. Para Hegel, la ciencia 
por antonomasia es la filosofía especulativa que lee lo racional en 
lo real y coopera en la solución de los conflictos reales buscando la 
reconciliación final.

Desde el punto de vista de Marx “tanto las relaciones jurídicas 
como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas 
(...), sino que radican (...) en las contradicciones materiales de vida” 
(Marx, 1973). En el orden cognoscitivo, esta idea indica a la bús-
queda en la propia base económica de la sociedad y no sólo en la 
superestructura de los movimientos que tienen lugar a través de esas 
“formas ilusorias”, como califican Marx y Engels “las luchas que se 
libran dentro del Estado”  (Marx; Engels, 1973). 

De esto “se desprende, asimismo, que toda clase que aspira a im-
plantar su dominación (...) tiene que empezar conquistando el 
poder político para poder presentar, a su vez, su interés como 
interés general” (Engels, 1961).
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El surgimiento de las clases y de relaciones de producción 
antagónicas en la esfera económica, condicionan la aparición en los 
marcos de la sociedad de determinadas necesidades políticas que se 
ven expresadas en la propia necesidad de empleo de la violencia de 
las clases dominantes con respecto a las clases dominadas. La satis-
facción de esta creciente necesidad política podía lograrse sólo a tra-
vés del empleo de un instrumento de fuerza por parte de esas clases 
dominantes: el Estado. La dependencia objetiva de satisfacer la nece-
sidad de creación del Estado devino, así, en un interés político fun-
damental, cuya concientización por los diferentes sujetos políticos 
sirvió de base a estos para la realización de determinadas actividades 
políticas conducentes a la aparición de ciertos fenómenos políticos 
(como lo eran doctrinas políticas, institutos políticos etc.). En torno 
a estos problemas estuvo girando básicamente la reflexión marxista 
de la política a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Al mismo tiempo, en Contribución a la Critica de Economía 
Política Marx alertaba:

 “Mis investigaciones dieron este resultado: que las relaciones ju-
rídicas, así como las formas de Estado, no pueden explicarse por 
sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu hu-
mano; que se originan más bien en las condiciones materiales de 
existencia que Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y fran-
ceses del siglo XVIII, comprendía bajo el nombre de -sociedad 
civil-; pero que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla 
en la economía política” (Marx, 1975).

En la época del capitalismo monopolista las reflexiones de Lenin 
alrededor de los problemas generales de la política son, además de 
cardinales para su comprensión, imposibles de ignorar, si se trata de 
seguir un verdadero análisis objetivo. Lenin destaca la necesidad de 
lograr una comprensión de la política, lo cual parece ser uno de los 
momentos que más destacan su compromiso de continuidad con el 
legado del marxismo decimonónico.

Con Lenin la política se nos muestra desde diferentes ángu-
los, matizándose en uno u otro caso diferentes aristas de la misma, 
las cuales no podían ser concebidas como verdades cerradas, ni ana-
lizarse como conceptualizaciones hechas por separado, sino como 
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aproximaciones a un fenómeno profundamente complejo y en cons-
tante desarrollo. Analiza que la política es un fenómeno que compete 
intereses de muchos sujetos políticos que manifiestan desde un ac-
tivismo individual y colectivo en dependencia de las distintas repre-
sentaciones que se concretan en el activismo político (sujeto indivi-
dual, representante de movimiento político, representante oficial del 
Estado, de un partido etc.), así como las relaciones entre naciones, 
pueblos y Estados. 

Otro elemento de no menos importancia es el que relaciona a 
la política con la economía. En tal sentido consideraba a la política 
como expresión concentrada de la economía, lo cual no significaba 
ni mucho menos su contraposición con el papel determinante de las 
relaciones económicas en relación con la política. Sin embargo, esta 
interrelación economía-política desde la óptica leninista ha sido in-
terpretada de modo mecanicista por políticos y teóricos de diferentes 
posiciones. Suele extrapolarse de manera automática y concentrada 
el hecho económico a la vida política, de tal suerte que la política 
sería no la expresión -como diría Lenin- sino la copia concentrada 
de la economía. Por este camino estableceríamos una igualdad entre 
hecho económico y hecho político, éxito económico y éxito político, 
crisis económica y crisis política. Y la vida enseña matices, aristas, 
expresiones, mucho más complejas y diversas. Para el marxismo 
corresponde al hombre cubrir el rol fundamental con su actividad 
transformadora en todo el andamiaje de la vida social. De tal mane-
ra que la relación economía-política posee mediaciones complejas 
marcadas por el hombre y sus concepciones, intereses, valores, etc., 
que son el filtro concentrador que trasmite a la política el acontecer 
económico. Entonces la política es la expresión concentrada de la 
economía, concentración cuya responsabilidad absoluta está en las 
manos del factor humano como elemento clave.

2. SOCIALISMO Y PARTICIPACIÓN 
El modelo del socialismo como teoría de la organización so-

ciopolítica surgió paralelamente al desarrollo del modelo liberal y en 
confrontación con el mismo. Estas nuevas ideas políticas tuvieron su 
origen en la radicalización del pensamiento rousseauniano que vio 
en la propiedad el origen de la desigualdad y de la injusticia que las 



- 292 -

leyes protegen. La propiedad debe ser abolida y con ella el Estado que 
la garantiza. Estas ideas estuvieron representadas en los movimientos 
religiosos medievales y tomaron mayor cuerpo en el contexto de los 
fenómenos demográficos asociados a la Revolución Industrial. Su-
perada la controversia entre fisiócratas y monetaristas, la economía 
política asumió la tarea de develar las claves de la nueva organización 
productiva, en la que Adam Smith y David Ricardo no concedieron 
ningún papel al Estado. Para el primero, la intervención del Estado 
en la economía provoca crisis, puesto que el mercado se autorregula 
como guiado por una “mano invisible” y lo correcto es dejarlo a su 
propio equilibrio entre oferta y demanda. El Estado es un añadido 
que en nada favorece los intereses productivos y comerciales. Para 
el segundo, también el mercado es autosuficiente. Aunque la riqueza 
proviene del trabajo y no del intercambio, nadie puede regular su 
dominio ni su llamada ley de bronce, a saber, que la riqueza tiende a 
acumularse en pocas manos y la población mayoritaria se transforma 
en una masa de trabajadores cada vez más pobres.

Marx y Engels afirman que la teoría política liberal no es más 
que el disfraz de los intereses de la clase propietaria y el Estado liberal 
es el principal ejecutor y garante de la explotación capitalista, que 
no tiene otro fin que perpetuarla. El trabajo se organizará desde sí 
mismo una vez que la clase obrera haya abolido la sociedad de clases. 
Comenzará entonces el comunismo que no necesita de la sutileza de 
la representación, la división de poderes y los simulacros electorales. 
El Estado, residuo del viejo orden político, desaparecerá y por prime-
ra vez tendrá sentido la historia humana.

En 1871, Engels expresó: 

“(...) Queremos la abolición de las clases ¿Cuál es el medio para 
alcanzarla? La dominación política del proletariado. Y cuando en 
todas partes se han puesto de acuerdo sobre ello, ¡se nos pide no 
nos mezclemos en la política!; todos los abstencionistas se llaman 
revolucionarios y hasta revolucionarios por excelencia. Pero la re-
volución es el acto supremo de la política, el que la quiere, debe 
querer el medio, la acción política que la prepara, que proporciona 
a los obreros la educación para la revolución y sin la cual los obre-
ros, al día siguiente de la lucha, serán siempre engañados (...) Pero 
la política a que tiene que dedicarse es la política obrera; el partido 
obrero no debe constituirse como un apéndice de cualquier partido 
burgués, sino como un partido independiente, que tiene su objetivo 
propio su política propia (...)” (Engels, 1974).
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El socialismo representa una propuesta de desarrollo por opo-
sición, ruptura y superación de la lógica del capital. Es la propuesta 
que reconoce la necesidad histórica y lógica del cambio social en to-
dos los órdenes de la vida humana. El sistema de participación en el 
socialismo resultará del largo proceso de destrucción de los esque-
mas formales e informales de participación burguesa más o menos 
fetichizadas y alienadas. Dicho proceso se basa en la transformación 
del individuo como protagonista de su proceso de vida de manera 
integral, en lo material y espiritual y que se concreta desde la con-
versión en productor colectivo asociado, independientemente de las 
formas particulares de propiedad y gestión en que participe, hasta las 
expresiones más concretas y abstractas de participación en todos los 
espacios de la vida cotidiana. 

El proyecto de construcción del socialismo parte de colocar 
al ser humano como centro de las relaciones sociales y del estableci-
miento del tipo socialista de economía, basado en la posesión colec-
tiva a escala social de medios fundamentales de producción. Como 
resultado de ello, las formas de participación dentro del sistema no 
se limitan a las tradicionales, pues es precisamente el sujeto quien 
es portador del cambio social. El paso a la socialización socialista es 
impensable sin el apoyo y participación entusiasta y directa de las 
masas populares.

Es precisamente la propiedad socialista sobre los medios de 
producción quien expresa las relaciones que surgen entre los miem-
bros de la sociedad con respecto a la apropiación conjunta, la multi-
plicación y la utilización racional de los medios de producción y de 
los resultados del trabajo, en aras del desarrollo libre y universal de la 
personalidad de cada uno (Férnandez Arner, 2002).

Toda relación de propiedad, para ser verdadera, debe reali-
zarse económicamente, o sea, debe proporcionar a los propietarios 
de los medios de producción un determinado resultado. El objetivo 
económico de una forma de propiedad consiste en que los intereses 
del sujeto de la propiedad puedan realizarse mediante una eficiente 
utilización y desarrollo del objeto de propiedad y la creación y apro-
piación de sus resultados. Lo anterior se concreta en la forma en que 
se gestionan las relaciones de propiedad, ya que la consecución de 
este objetivo implica, para el propietario, el cumplimiento de dos 
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funciones: (i) la organización y dirección de la producción; y (ii) la 
apropiación, distribución y consumo de sus resultados. 

En la medida en que el propio desarrollo histórico ha dado 
lugar a la separación entre el dueño (propietario) y el administra-
dor (gestión), la concreción de tales funciones se torna mucho más 
compleja, alcanzando su mayor nivel de complejidad en el caso de 
la propiedad socialista, en tanto la sociedad, como sujeto de la pro-
piedad, requiere de la existencia de mecanismos que representen su 
condición de propietaria. Es decir, la función de propietaria de la 
sociedad se debe ejercer de manera indirecta, creándose mecanismos 
de representación, sobre la base de nuevos tipos de contratos y arre-
glos institucionales que salvaguarden sus intereses. En consecuencia, 
los trabajadores intervienen en la producción socializada como pro-
pietarios colectivos, como productores colectivos y como directores 
colectivos. 

En este contexto, “la política” y “lo político” se definen de 
forma amplia. Cuando la política se convierte en una actividad que 
limita y restringe, frena y enajena lo político en el individuo, y se 
convierte en prerrogativa exclusiva de unos pocos, como sucede en la 
sociedad capitalista, se está en presencia de la política como actividad 
práctica fetichizada. En cambio, cuando la política se plantea ante 
sí recuperar “lo político” de cada individuo y proyectarlo como un 
constructor de la realidad social, estamos en presencia de la política 
como actividad práctico-crítica, práctico-revolucionaria. La política 
como práctica crítica es la que precisamente caracterizó toda la pro-
puesta marxiana; es la que deviene instrumento articulador de signi-
ficados y significantes en un proceso de interacción a través del cual 
los sujetos se constituyen y reconstruyen recíprocamente. Este pro-
ceso de constitución de los sujetos políticos es un proceso principal-
mente ideológico, de lucha y confrontación de ideas y concepciones. 
En este aspecto se revela la relación entre la política y la ideología, en 
la cual esta última, al mismo tiempo que es un resultado del reflejo 
del sujeto, incluye también el campo de la subjetividad del individuo 
(universos, símbolos, creencias, rituales políticos, mitos políticos 
etc.) (Cabrera, 2006).
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3. CUBA Y LA PARTICIPACIÓN 
En la medida en que se avanza en el proceso de socialización 

real de la propiedad socialista, los individuos y colectivos participan 
de forma activa en el proceso de realización de la propiedad, tanto en 
su condición de productores y co-propietarios, sino también como 
centros del sistema y sujetos y objeto de la transformación social. Es 
por ello que en el marco del proceso de Actualización del modelo 
económico y social cubano de desarrollo socialista se promueve la 
colaboración activa y consciente de todos los colectivos laborales en 
el proceso de conformación de la propuesta, ejecución y control de 
los planes de sus organizaciones, para garantizar así los niveles de 
empoderamiento de los trabajadores en la toma de decisiones dentro 
de las empresas y entidades laborales.  

El Estado, desde su condición de representante de la socie-
dad, dirige la economía y permite orientar el trabajo de las empresas, 
uniones empresariales, ramas, sectores y territorios, así como el de-
sarrollo de la economía nacional, a la satisfacción de las necesidades 
productivas y de la sociedad en general. Todo ello, con el objetivo de 
conformar y consolidar una sociedad segura, justa, cohesionada y so-
lidaria, que se distinga por la equidad proveniente del fortalecimien-
to del principio de distribución de la riqueza creada según la canti-
dad y calidad del trabajo aportado, y por una mayor participación 
efectiva y responsable de los ciudadanos en la toma de decisiones.

La condición de propietario común de cada ciudadano, de 
acuerdo con lo legislado, le otorga derechos y deberes de participa-
ción a través del Estado, el Gobierno y otras vías, con respecto a la 
utilización, disfrute, conducción, cuidado y control de los medios de 
producción de propiedad socialista de todo el pueblo (PCC, 2017a).

Durante la transición socialista, las formas de distribución 
dependen en gran medida del nivel de desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas y el criterio que se toma como referente es el trabajo apor-
tado. En tanto los medios de producción tienen niveles desiguales de 
desarrollo y existen, a su vez, diferencias en las capacidades laborales 
entre los propios trabajadores, no todos utilizan por igual esos me-
dios de producción, ni aportan lo mismo. De ahí que la necesidad 
objetiva de la diferenciación de la parte individual del producto crea-
do que le corresponde a cada uno. Desde la condición misma de tra-
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bajadores, los individuos producen para el consumo de la sociedad y 
en el camino satisfacen sus propias necesidades.

Tal y como planteara el Che, el trabajo es, para todos, un deber 
social, el cual encierra en sí mismo fuertes elementos de compulsión 
económica social. Pero no es solo un deber social, una obligación, 
sino que para una parte de los trabajadores, el trabajo aparece tam-
bién como una necesidad social. Para esta vanguardia el trabajo es 
fuente de reafirmación y de su lugar en la sociedad y en ese proceso 
va arrastrando al resto de los trabajadores (Férnandez Arner, 2002).

Al mismo tiempo, las prestaciones sociales de las que se be-
nefician las personas mediante los fondos sociales de consumo (con-
junto de bienes y servicios que se distribuyen a todos los miembros 
de la sociedad, independientemente del aporte laboral), funcionan 
como un complemento de la distribución con arreglo al trabajo, Su 
fuente fundamental de financiamiento es el presupuesto del Esta-
do y están integrados por el conjunto de gastos en educación, salud 
pública, deportes y cultura física, seguridad social, asistencia social, 
servicios comunales y algunos gastos en la esfera de la cultura, entre 
otros. De esta forma los miembros de la sociedad no solo participan 
desde el mismo proceso productivo de forma directa a través del sa-
lario y el pago por las utilidades de la empresa, la toma de decisiones 
constante, sino que se benefician también indirectamente con estos 
fondos sociales de consumo.

Por ello dentro del proceso cubano las transformaciones y los 
cambios en la política social son esencia misma del sistema como 
forma de distribución. Se aboga constantemente por fortalecer las 
acciones en el ámbito sanitario, educacional, cultural, deportivo, 
etc., apoyado en la participación intersectorial y comunitaria con el 
objetivo de incrementar la calidad de vida de las personas. La pros-
peridad depende de la riqueza creada y la participación en su justa 
distribución, la eficacia de los servicios sociales, de la administración 
pública, la vivienda y sus servicios básicos, el orden público, la se-
guridad ciudadana y, más importante, del papel activo que jueguen 
constantemente los miembros de la sociedad, intentando construir 
diariamente el socialismo. 

En la concepción cubana del sistema de dirección planifica-
da del desarrollo económico y social, El Estado y el Gobierno, a sus 



- 297 -

diferentes niveles, fomentan y aseguran con transparencia la partici-
pación de los ciudadanos, así como el examen o escrutinio público y 
la rendición de cuenta sobre su actividad. Para ello se apoyan en un 
marco regulatorio integral que involucra a los actores económicos y 
sociales, y promueven la gestión eficiente de todos los recursos, entre 
los que se incluyen los humanos. Los niveles superiores de dirección 
conducen las cuestiones estratégicas y los cambios estructurales, que 
se aprueban por las instancias que correspondan.

Al mismo tiempo, los niveles intermedios y de base de las 
estructuras de Gobierno y de los sistemas empresariales de propie-
dad de todo el pueblo deciden sobre la gestión o administración, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. La toma de decisiones 
transcurre mediante una constante interacción que involucra a los 
niveles correspondientes. Periódicamente se actualiza la dimensión y 
el alcance de la descentralización teniendo en cuenta las capacidades 
institucionales y regulatorias, así como el grado de preparación en las 
diferentes instancias, entre otros aspectos (PCC, 2017).

Adicionalmente a estas formas de participación en la produc-
ción, como base del entramado de las nuevas relaciones sociales de 
producción de carácter socialista que se construyen, Cuba se carac-
teriza por la adopción de prácticas de participación política y social 
que la distinguen de otras naciones. De acuerdo con los documentos 
rectores del proceso de Actualización (PCC, 2017a), uno de los prin-
cipios del modelo de desarrollo cubano es la democracia socialista, 
fundamentada en la activa participación de los ciudadanos en el ejer-
cicio del poder soberano, expresada de forma directa o indirecta a 
través de los órganos representativos, como son las asambleas del 
Poder Popular y demás órganos del Estado y del Gobierno que de 
ellas se derivan, los delegados de circunscripción, los Consejos Popu-
lares y la sociedad civil con un activo papel, según las normas fijadas 
por la Constitución de la República y las leyes. El control popular 
como un contenido fundamental de la participación democrática del 
pueblo en el gobierno de la sociedad, el respeto a la legalidad, el en-
frentamiento y prevención de violaciones e incumplimientos de lo 
establecido.

Entre otros factores, la prosperidad y el bienestar están aso-
ciados al ejercicio de todos los derechos y deberes ciudadanos y la 
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participación democrática activa en los procesos de toma de deci-
siones, garantizándose de manera efectiva el control popular, la 
prevención social, la preservación del orden público, la disciplina 
social, la tranquilidad y seguridad ciudadanas y el cumplimiento de 
la legalidad socialista. En este sentido, Cuba dispone de un amplio 
sistema interinstitucional que rinde cuenta periódicamente ante el 
poder legislativo, así como frente a las organizaciones de masas y 
sociales representativas de la pluralidad en la sociedad. Avanza en el 
control ejercido por las personas sobre la actividad de órganos esta-
tales, representantes electos y funcionarios públicos; y se promueven 
formas de democracia directa y una cultura participativa. Aun cuan-
do la mejora en la efectividad de los mecanismos y el incremento 
en los niveles de satisfacción de la población con la calidad de los 
servicios públicos, constituyen desafíos a superar permanentemente, 
el modelo político cubano es genuinamente democrático y popular, 
y promueve una amplia participación de la población en los ámbitos 
político, económico, social y cultural, incluyendo en los procesos de 
toma de decisiones.

En las instituciones públicas participan todos los grupos eta-
rios, géneros y personas de diferente color de la piel. En el Parlamen-
to cubano hay representación de todos los municipios del país, al 
menos con dos diputados, siendo uno de ellos delegado municipal, 
con el fin de que los intereses de cada territorio estén representa-
dos ante el órgano supremo del poder del Estado. El 53,2 % de los 
parlamentarios son mujeres; el 13,2 % tiene entre 18 y 35 años y la 
edad promedio es de 49 años; y el 41 % de los diputados son negros 
y mestizos (al igual que el Presidente de la Asamblea Nacional, el 
Vicepresidente de la República, el Presidente del Tribunal Supremo 
Popular y varios ministros).

En los últimos años, ha tenido lugar un proceso de perfec-
cionamiento y actualización del marco jurídico-normativo devenido 
en consultas populares con la participación de la sociedad. La adop-
ción de decisiones de importancia se realiza solo cuando se alcanzó 
el más amplio consenso social. Como muestra de ello, en el bienio 
2018-2019 se desarrolló el proceso de consultas, debate y referendo 
popular sobre el Proyecto de Constitución de la República de Cuba 
de 2019. Entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre de 2018, se ce-
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lebraron 133 mil 681 reuniones para el debate del anteproyecto, con 
una asistencia de 8 millones 945 mil 521 personas. Se realizaron un 
millón 706 mil 872 intervenciones, lo cual produjo la variación del 60 
% del articulado propuesto en el proyecto inicial de Carta Magna. En 
el referendo popular sobre el proyecto de Constitución de la Repúbli-
ca de Cuba en 2019 realizado el 24 de febrero de 2019, de un total de 
8 millones 705 mil 723 electores, ejerció el derecho al voto el 90,2 % 
y el texto constitutivo fue ratificado mediante el 86,9 % de los votos.

Este proceso de consulta popular es tan solo un ejemplo de la 
amplia participación de los cubanos y las cubanas en las decisiones 
de trascendencia para la nación. Desde el propio triunfo de la Re-
volución, la movilización de las masas marcó el profundo carácter 
democrático del proyecto social que Cuba comenzaba a construir. 
Bastaría para ilustrar lo anterior la Campaña de Alfabetización; la 
concepción de la Guerra de Todo el Pueblo; los debates previos a 
cada uno de los congresos del PCC; la proclamación de la Constitu-
ción de 1976 y sus reformas posteriores en 1992 y 2002; la promul-
gación de parte importante de las leyes cubanas y los debates econó-
micos que se dieron en periodos complejos como los años ’60 y ‘70, 
en el contexto del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias 
Negativas; en los años ‘90, al decretarse el Periodo Especial en Tiem-
pos de Paz, después de la caída del socialismo eurosoviético y, más 
recientemente, en el contexto de la Actualización del Modelo.

Particular relevancia en el modelo cubano adquiere la crea-
ción de las organizaciones de masas y sociales, asociaciones, funda-
ciones y otras diversas formas asociativas sin ánimos de lucro, en 
las cuales – ejerciendo el derecho constitucional de asociación – , se 
unen de manera libre, personas naturales y jurídicas, bienes y vo-
luntades, con el propósito de contribuir al proceso de desarrollo de 
la sociedad socialista. Estas diversas formas asociativas canalizan, 
estimulan y fomentan la participación ciudadana, diferenciada y 
múltiple, en los procesos de ejercicio y control del poder público en 
todos los niveles, la promoción del desarrollo local y comunitario; el 
esparcimiento, deportes y recreación sanos; la promoción de senti-
mientos, y valores religiosos y fraternales; las tradiciones y costum-
bres histórico-culturales de la nación cubana y sus diferentes com-
ponentes, entre muchos otros aspectos; todo ello en el marco de las 
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correspondientes regulaciones estatales. Su constitución, inserción 
en la vida política, económica y social, así como formas y finalidades 
de actuación, transcurren en el marco de la ley, que regula sus dere-
chos y obligaciones. 

Las organizaciones de masas y sociales son reconocidas de 
manera especial en la Constitución de la República de Cuba y, debi-
do a su trascendencia histórico-revolucionaria, amplia membresía, 
representatividad y capacidad de movilización, el sistema político 
cubano le garantiza a estas organizaciones de carácter no guberna-
mental amplios poderes y capacidad de consulta, opinión y deci-
sión, en el ejercicio de la democracia participativa. En su conjunto, 
las organizaciones que componen la sociedad civil socialista cubana 
contribuyen a fortalecer la cultura, valores y unidad del pueblo, e 
impedir la manipulación desde el exterior.

En las condiciones actuales, con el desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (TIC), la utilización de 
los mecanismos de opinión que proporcionan los medios de infor-
mación digitales crece considerablemente y se estimulan diversas 
opciones para la emisión y procesamiento de las opiniones de la po-
blación sobre las más diversas cuestiones. De este modo, la comuni-
cación social constituye un importante componente del proceso de 
desarrollo económico y social como recurso estratégico de dirección 
del Estado y el Gobierno, las instituciones, las empresas, las organi-
zaciones políticas, de masas, sociales y los medios de comunicación, 
estando principalmente al servicio de propiciar la participación y el 
debate ciudadano en torno a los asuntos públicos, la formación en 
valores y la cultura en general (PCC, 2017a).

Ello ha sido posible gracias al incremento de la conectividad 
internacional del país y del número de usuarios de servicios de In-
ternet (que creció un 10% en 2019 con relación al año anterior), lo 
cual amplió las posibilidades de participación e interacción de los 
ciudadanos mediante el Gobierno Electrónico, uno de los pilares de 
la gestión de Gobierno en el país. Para su implementación en Cuba, 
se han definido cinco fases: 1) Presencia: utilizar las TIC para ofrecer 
información básica al público; 2) Interacción: ofrecer servicios a tra-
vés de las TIC y establecer contacto vía e-mail;3) Transacción: reali-
zar trámites completos en línea; 4) Transformación: integración total 
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entre agencias, el sector privado y la ciudadanía, ofreciendo servicios 
más personalizados (ejemplo: ventanilla única de servicios compar-
tidos); y 5) Participación democrática: utilizar herramientas de go-
bierno electrónico para el ejercicio de derechos ciudadanos (ejemplo: 
voto electrónico).

En esta dirección, se avanza en la presencia de sitios web cuba-
nos, especialmente sitios de gobierno. Los sitios .cu han crecido en 
más de 600, alcanzándose la cifra de 2 mil 675, de los cuales 2 mil 339 
son portales web. También se incrementan sustancialmente las visi-
tas a los sitios de gobierno, de 30 mil a 1,3 millones en 2020. Todas 
las provincias y muchos de sus municipios cuentan con un Portal 
del Ciudadano, una nueva forma de comunicación con la población, 
que contribuye a ofrecer información, propiciar un entorno cada vez 
más inclusivo y participativo, eliminar la burocracia, transparentar el 
trabajo que realizan las autoridades territoriales, aumentar la eficacia 
y eficiencia de la gestión pública; y afianzar la gobernabilidad. Lo an-
terior es una muestra de la importancia que el gobierno ha concedido 
a la expansión del uso de las redes sociales y de las TIC, expresión de 
la voluntad de impulsar el programa de informatización y la concep-
ción de gobierno abierto, como un espacio de participación. 

También por mandato constitucional, se avanza en garantizar 
el acceso público a la información. En el Artículo 53 de la Carta Mag-
na se refrenda el derecho de todas las personas a solicitar y recibir del 
Estado información veraz, objetiva y oportuna. La televisión, la radio 
y otros medios de comunicación masiva son de carácter público y 
propician el acceso de la población a información, ampliando sus 
posibilidades de participación en el debate de la actualidad nacional 
e internacional. Los libros y publicaciones se comercializan a precios 
subsidiados en la red de librerías del país y las bibliotecas son públi-
cas y están al servicio de toda la población; todo lo cual contribuye a 
ampliar el acceso a las obras y fuentes de información nacionales y 
extranjeras.

De esta forma, la integración y participación social en Cuba 
articula tres líneas de actuación:

• La participación social y acción colectiva como mecanis-
mo decisorio y de definición de objetivos del desarrollo 
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de la sociedad;
• Las vías y mecanismos con que el sistema socioeconómi-

co garantiza la justicia social y la igualdad;
• La cohesión social, que establece modos específicos de in-

teracción y actuación entre los actores para el beneficio 
común.

Se apoya en juicios de valor y valores solidarios, que surgen 
y se enriquecen en el proceso de participación, así como en el sen-
tido de pertenencia derivado de los procesos de concertación de los 
proyectos individuales y colectivos de vida y su alineación al proyec-
to social.
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AS MANIFESTAÇÕES POPULARES NO 
BRASIL E O ESTALIDO SOCIAL NO CHILE

 
Marcos Diligenti

Thiana Orth

1. INTRODUÇÃO
A proposta deste capítulo é abordar as principais manifesta-

ções populares ocorridas entre os anos de 2013 a 2019, no Brasil, 
tendo como objetivo mapear e dar luz às diferentes formas de en-
frentamento e resistência da população diante dos desmontes nas 
políticas públicas e nos direitos sociais abordados ao longo do livro. 
Além disso, busca-se traçar algumas reflexões e aproximações das 
mobilizações brasileiras com o Estalido Social, que ocorreu no Chile, 
em 2019.

Parte-se do entendimento que as manifestações populares 
aqui esboçadas podem ser consideradas também como mobilizações 
sociais e movimentos de protestos, que são diferentes de movimen-
tos sociais1. Outra delimitação importante a se fazer é que estamos 
tratando de manifestações populares ocorridas nas cidades, ou seja, 
também subjaz a intenção de trazer para o debate a Questão Urbana 
e o que significa hoje viver em um mundo extremamente populoso e 
desigual, em que moradores se acumulam em centros urbanos, onde 
o acesso à moradia digna, mobilidade urbana, emprego, serviços pú-
blicos de qualidade, entre outros, está cada vez mais precarizado.

No Brasil, após as Jornadas de 2013, que marcaram o campo 
das manifestações populares no país, foram a partir das aprovações 
da Emenda Constitucional 95/2016, a chamada PEC da morte, e da 
reforma trabalhista, em 2017, que novos protestos emergiram e lo-
1 Montaño e Duriguetto (2011) trazem a diferenciação entre eles, dizendo que um mo-
vimento social se caracteriza como uma organização, que possui um relativo grau de for-
malidade e de estabilidade, não se reduzindo a uma dada atividade ou protesto. Já uma 
mobilização social remete a uma atividade, que pode ou não se esgotar em si mesma quan-
do concluída. Manifestações populares, mobilizações sociais, protestos e marchas de rua, 
portanto, são compreendidas como ferramentas de um movimento social, como também 
podem se desdobrar em outras até formar um movimento; mas não necessariamente se 
configuram como uma organização nem se constituem como um movimento social.  
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taram as ruas de diversas capitais brasileiras. Além disso, a aprova-
ção da reforma da previdência, em 2019, bem como os anúncios de 
cortes orçamentários na política de educação, ao longo dos anos de 
2018 e de 2019, também foram algumas das principais motivações 
dos protestos no período analisado. 

Já no Chile, país andino sul-americano, com população es-
timada em 19 milhões de pessoas (ONU, 2019), ou seja, aproxima-
damente dez vezes menos populoso que o Brasil, porém com grau 
de concentração demográfica urbana predominante e semelhante 
(HIDALGO, 2005), pode-se afirmar que foram múltiplos os fatores 
que vieram à tona com o chamado Estalido Social de 2019, que le-
vou centenas de milhares de chilenos às ruas. Para fins de análise de 
conjuntura atual e de seus reflexos imediatos na realidade deste país, 
delimitaremos a abordagem na Constituição de 1980, promulgada 
pelo governo ditatorial de Augusto Pinochet e ainda vigente, ten-
do em vista que uma análise de maior abrangência iria necessitar de 
uma visão geral do processo, que se faz inviável pelo foco e espaço 
proposto neste capítulo.

Ao final, também são trazidas algumas reflexões acerca do 
cerceamento policial e da criminalização das manifestações popula-
res e dos movimentos sociais na América Latina, trazendo a discus-
são de como o Estado, muitas vezes, atua contra e reprime com o uso 
da coerção e da violência as lutas sociais. 

2. 2013 – O ANO DA EXPLOSÃO DAS MANIFESTA-
ÇÕES POPULARES NO BRASIL  

Para abordar o campo das manifestações populares nos úl-
timos no Brasil, é preciso retomar as Jornadas de 2013, mesmo que 
brevemente. As causas e as consequências do que aconteceu naquele 
ano são múltiplas e só podem ser compreendidas em suas multiplici-
dades, como afirma Haubrich (2018). Para o autor, havia uma cres-
cente inconformidade com a política nacional, como sobre os limites 
da representatividade e do projeto de país que estava em andamento. 
Cidades-sede da Copa do Mundo, que ocorreu no ano seguinte no 
Brasil, também já escancaravam as contradições e protagonizaram 
protestos, havendo disputas em torno do modelo urbano vigente e 
em expansão. 
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Concomitantemente, em outros países, também emergiram 
mobilizações horizontalizadas, organizadas de forma mista entre ter-
ritório e internet, seja através de ocupações e articulações em rede, 
como também por meio de marchas nas ruas, onde os manifestan-
tes empunham cartazes, que traziam questionamentos em torno do 
mercado financeiro, das representações políticas, “exigindo mais de-
mocracia e menos lucros para os 1% que mandam no mundo. Esse 
era o caldo contextual nacional e internacional sobre o qual se ergue-
ram as lutas de 2013 no Brasil”. (HAUBRICH, 2018, p. 200)

Para Pereira (2021) as manifestações daquele ano deixaram 
muito claro o tom das insatisfações, o qual apontou para uma dire-
ção de luta não apenas por um ajuste ou por simples reformas, mas 
exigia uma profunda mudança de modelo de desenvolvimento. “O 
pão tá caro e o circo perdeu a graça”, “Desculpem o transtorno, esta-
mos mudando o país” e “Nossos sonhos valem mais que R$ 0,20”, fo-
ram exemplos dos discursos que circularam em cartazes e bandeiras 
durante as manifestações e que tentavam traduzir os sentimentos e o 
senso de urgência por mudanças dos que tomaram as ruas naqueles 
meses. 

Os protestos de 2013 foram as maiores marchas da história do 
Brasil. Em princípio, contestava-se o aumento das tarifas do trans-
porte público nas principais capitais, mas gradativamente as pautas 
foram sendo ampliadas e as mobilizações se espalharam por todas as 
regiões do país. As manifestações foram convocadas e organizadas 
inicialmente pelo Movimento do Passe Livre (MPL) e demonstraram 
que a população não estava indiferente ao que acontecia no Brasil. 
No auge dos protestos –  que em 21 de junho chegou a levar 1,25 mi-
lhão de pessoas para as ruas em todo o país – ,  as reivindicações não 
se restringiram somente à bandeira dos 20 centavos nas passagens, 
mas abarcaram diversas insatisfações, que sufocavam a população há 
muito tempo, entre elas, os gastos públicos com eventos esportivos, a 
corrupção do sistema político e a má qualidade dos serviços públicos 
(PEREIRA, 2021).

Uma característica muito importante dos protestos daquele 
ano e que também marcou as manifestações populares dos anos sub-
sequentes foi o uso da internet, que conectou manifestantes e não 
manifestantes, “tornando estes naqueles na medida em que acessa-
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vam o movimento via rede e seguiam às ruas para sentir-se parte de 
um processo crescente, dinâmico, amplo e horizontalizado” (HAU-
BRICH, 2018, p. 202). O autor traz as redes digitais como uma am-
pliação ininterrupta do que acontecia nas ruas em movimento, elas 
também trataram de aprofundar o questionamento acerca da mídia 
dominante, tendo em vista que as pessoas puderam enxergar presen-
cialmente ou online uma realidade que esse setor midiático tentou 
esconder. A horizontalidade também foi outro ponto fundamental, 
pois mesmo que existissem lideranças no campo da esquerda, elas 
não eram institucionalizadas e burocratizadas, mas emergiram por 
sua capacidade de conduzir e coordenar a organização para as ma-
nifestações. Esse foi um componente que estimulou a participação 
de quem, inclusive, nunca havia se integrado a qualquer processo de 
luta.

Ao longo do ano, contudo, os protestos foram passando por 
diferentes fases, desde a criminalização até ao apoio midiático e so-
cial, como também entrou em uma fase de características mais pluri-
-ideológicas, como traz Pereira (2021), em que muitos mostravam-se 
dispostos a insuflar a rivalidade entre setores de esquerda e direita. 
É por essas razões que ainda há inúmeras interpretações em disputa 
sobre o significado e as consequências das Jornadas de 2013 para o 
Brasil.

Para Haubrich (2018), com dificuldades de organicidade e 
sem capacidade para formar politicamente os novos ativistas, as or-
ganizações que lideraram os atos nas diferentes regiões do Brasil não 
conseguiram dar continuidade progressiva de médio e longo prazo 
a um processo de luta que evoluiu muito rápido e com inúmeras po-
tencialidades. Quem conseguiu fazer isso, de certa forma, foi a direi-
ta, que através de discursos superficiais, sobretudo em torno de um 
tema de caráter nacional e de fácil absorção, conseguiu direcionar os 
manifestantes mais desavisados, que recém-chegavam às ruas, contra 
o inimigo imediato: a corrupção. Com isso, ir pra rua protestar “vi-
rou moda, virou cool, e a direita, quase sempre tão restrita às sombras 
e aos gabinetes – ou às sombras dos gabinetes – , também decidiu 
disputar esse espaço”. Ou seja, a direita descobriu que poderia estar 
ali e, assim, abriu também suas próprias portas (HAUBRICH, 2018, 
p. 201). Destaca-se que as mobilizações de 2013 inseriram nos mapas 
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mentais de boa parte da população a possibilidade real de defender 
seus interesses nas ruas, segundo o autor. O que é positivo, desde que 
a participação seja qualificada, pois do contrário os sujeitos podem 
vir a atuar contra seus próprios interesses e contra os interesses da 
classe trabalhadora. As organizações de esquerda, populares, pro-
gressistas não estavam e, talvez, ainda não estejam preparadas para 
politizar e qualificar essa participação. 

Se a direita controla de forma quase total os grandes meios de 
comunicação, se o grande empresariado dedica-se a essa dispu-
ta com grandes investimentos político-financeiros, é isso o que 
acontece. E um amplo setor da classe média caiu nessa armadi-
lha e, com suas camisetas da Seleção Brasileira, seguiu nas ruas 
atuando contra seus interesses e contra os interesses nacionais 
(HAUBRICH, 2018, p. 203). 

Nessa direção, os anos de 2014 e 2015 foram marcados pela 
crise econômica e política no Brasil, o que culminou em manifesta-
ções das chamadas “novas direitas”, que com a bandeira do Brasil em 
punho pediam pela saída da presidenta Dilma Rousseff, bradavam 
contra a corrupção e tinham como herói o ex-juiz e também ex-mi-
nistro da justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, e a operação 
lava jato. 

 Solano (2018) sustenta que, com mais ênfase a partir de 
2015, o campo progressista “descobriu” perplexo que havia uma di-
reita militante no país, que saiu às ruas e que perdeu a vergonha de se 
mostrar. Para a autora, a variedade de sentidos mobilizados através 
de nomenclaturas como “onda conservadora”, “fascismo”, “novas 
direitas”, “reacionarismo” tenta traduzir um fenômeno que atual-
mente é protagonista, tanto nos cenários nacional como internacio-
nal: a reorganização neoconservadora e suas posturas autoritárias e 
antidemocráticas.

Por fim, compactua-se com Gomes (2018), que destaca que 
o legado das manifestações de 2013 permanece em disputa pois, em 
paralelo aos retrocessos que o neoconservadorismo trouxe, houve 
avanços, sejam eles concretos ou potenciais. Um exemplo foi o nú-
mero de greves registradas pelo Departamento Intersindical de Esta-
tísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que desde 1984 (ano em 
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que se começou a realizar a medição) nunca havia registrado tantas 
paralisações. Em 2013, ocorreram 2050 no Brasil, um crescimento de 
132% em relação ao ano anterior, o que mobilizou mais de 2 milhões 
de trabalhadores. Para Haubrich (2018), esse dado teve relação di-
reta com todo o clima de lutas gerado com as mobilizações daquele 
ano. Além disso, as ocupações de escolas e de universidades em 2015 
e 2016 (veremos mais sobre elas no próximo item) também foram 
forjadas e organizadas por lideranças bastante jovens, que iniciaram 
suas trajetórias políticas e de participação social com as Jornadas de 
2013. 

Por certo, 2013 não é um ano de fácil compreensão. Por entre 
as frestas abertas passaram sim muitos defensores do estado mínimo 
para os direitos sociais, da meritocracia, das políticas de austeridade 
neoliberal, mas também passou a classe trabalhadora, os movimen-
tos sociais e os sujeitos que lutam por democracia e por uma outra 
sociedade, mais justa e igualitária. Nesse sentido, Haubrich (2018) é 
assertivo ao afirmar que todos os grandes processos históricos tra-
zem consigo potências, resistências e esperança de avanços.

3. 2016 A 2019 – ANOS CONTURBADOS E DE GRAN-
DES MOBILIZAÇÕES SOCIAIS

O ano de 2016 foi marcado por uma série de disputas de nar-
rativas em torno do processo de impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, aberto em abril, pelo então presidente da Câmara dos De-
putados, Eduardo Cunha. Todo o trâmite do impedimento aconte-
ceu de forma acelerada e com amplo apoio dos principais meios de 
comunicação do país, como também de congressistas, que em sua 
maioria votou a favor da abertura do processo e por parte da popula-
ção, que foi às ruas no período defender a saída da presidenta. 

Os Protestos pró-impeachment tiveram seu ápice nos meses 
de abril e junho e foram impulsionados por grupos como o Movi-
mento Brasil Livre (MBL2) e os Revoltados Online, que reuniam 
milhões de seguidores em suas redes sociais e que, via internet, con-
vocaram manifestantes para expressarem suas insatisfações contra o 
governo vigente na época (PT) e para apoiar a Operação Lava Jato, 
pois o mote anticorrupção era a base de suas reivindicações. 
2 Atualmente seus líderes são alvos de investigações do Ministério Público de São Paulo, 
por lavagem de dinheiro, ocultação do patrimônio e tráfico de influência. Ver mais em: 
https://www.conjur.com.br/dl/mp-sp-investigacao-mbl.pdf
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Para Tatagiba (2018, p. 131) tais protestos foram resultado da 
construção de um processo de identificação que teve no antipetismo 
seu elemento aglutinador. O ódio ao PT é um fenômeno sociopo-
lítico, que funcionou como “gatilho emocional para os protestos e 
ofereceu a energia moral para o engajamento ativo e os marcos sim-
bólicos para o enquadramento do conflito, em um contexto de inten-
sa polarização política”, ou seja, mais do que destituir Dilma, o que 
também estava em jogo era “extirpar o mal da política brasileira”, 
personificado no PT e suas lideranças. 

Concomitantemente, acontecia o que foi denominado como 
a “Primavera Secundarista”3, movimento de ocupação de escolas 
e universidades públicas. Segundo a União Brasileira de Estudantes 
Secundaristas (UBES), 1.154 escolas, institutos e universidades Esta-
duais, Federais e Municipais foram ocupadas ao longo de 2016 em 
diversas cidades brasileiras. Com a publicação da Medida Provisória 
de Reformulação do Ensino Médio (MP 746), em setembro, os estu-
dantes iniciaram um novo momento de ocupações (em 2015 elas já 
haviam sido iniciadas) que mobilizou manifestantes em muitas re-
giões do país4. 

Além de reivindicarem acerca das precárias condições es-
truturais das escolas e universidades, o movimento dos estudantes 
secundaristas e universitários foi mobilizado, sobretudo, tendo em 
vista as possíveis consequências que a proposta de alteração do en-
sino médio feita através da MP 746 (transformada em lei em 2017) 
traria para a comunidade escolar. Para especialistas da área da edu-
cação, algumas delas seriam o agravamento da evasão escolar, da de-
sigualdade social e educacional, como também a piora da qualidade 
na formação de cidadãos com pensamento crítico (MACIEL, 2019).

A defesa e o desenvolvimento do projeto Escola Sem Partido, 
que visa reprimir e barrar as articulações sociais em torno da diver-
sidade humana, também foram um dos motivos que levaram os es-
tudantes a se movimentarem enquanto coletivo. De maneira geral, o 
movimento das ocupações, embora tenha sido muitas vezes descre-
ditado pela mídia hegemônica, teve apoio social de outros setores, 
3 Em negrito, daremos destaque no texto aos nomes das manifestações populares de 
cunho progressista, apoiadas e organizadas pelo campo da esquerda, que marcaram o pe-
ríodo em análise. 
4 Informações sobre a trajetória das ocupações nos estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e Amazonas em: https://
ubes.org.br/2016/retrospectiva-relembre-as-grandes-vitorias-da-primavera-secundarista/
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como de organizações de trabalhadores, de centrais sindicais e de co-
letivos independentes de comunicação, que pautaram as ocupações 
em seus veículos, sobretudo, no ambiente virtual.

Muitos foram os legados deixados pelas ocupações naque-
le ano, entre eles, a possibilidade de mobilizar as novas gerações a 
partir de ações autogestionadas e horizontalizadas, tendo em vista 
que as decisões eram tomadas em assembleia. Além disso, temáticas 
como racismo, feminismo e LGBTfobia eram discutidas, através de 
atividades culturais promovidas pelos próprios alunos. Em muitas 
ocasiões houve a participação de convidados, que promoveram aulas 
bastante diferenciadas nas ocupações, o cantor Chico Buarque e a 
cartunista Laerte foram alguns dos artistas que visitaram as escolas e 
promoveram atividades com os manifestantes. Tudo isso ampliou o 
diálogo entre os estudantes e a comunidade escolar, abrindo espaço 
não só para a solução de problemas específicos de forma coletiva, 
como também para a criação de novas perspectivas de ensino (UBES, 
2017).

Outro importante movimento de protesto ocorrido no se-
gundo semestre de 2016 e que se estendeu para o ano de 2017 foi 
o denominado de Fora Temer! As manifestações populares contra 
Michel Temer iniciaram desde o momento em que Dilma Rousseff 
é impedida de permanecer na função e ele assume como presiden-
te. Os protestos aconteceram em praticamente todas as regiões do 
país5, pois uma parcela significativa da população brasileira não via 
legitimidade no seu mandato e questionava determinadas medidas, 
principalmente aquelas voltadas para atender as demandas do gran-
de capital (PEREIRA, 2021). 

Os atos contra Temer foram tomando corpo à medida que a 
política econômica adotada por seu governo se tornou cada vez mais 
impopular, o que, somado à aprovação de medidas de austeridade 
fiscal (como a PEC 95), que garantiram o apoio da base aliada, gera-
ram insatisfação por parte da população. Também contribuiu para o 
crescimento das manifestações as denúncias de crimes de corrupção 
passiva envolvendo o presidente.

Algumas das maiores mobilizações contra Temer acontece-

5 De acordo com o portal G1, foram registrados protestos nos Estados do: Acre, Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, 
Sergipe, além do Distrito Federal.
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ram em Salvador e no Rio de Janeiro, que reuniram cerca de 100 mil 
pessoas, em maio de 2017, em que manifestantes levaram cartazes 
com dizeres que pediam desde “Diretas Já” até com expressões que 
traduziam a ilegitimidade do cargo, como a de “Golpistas não passa-
rão”. A maioria dos protestos Fora Temer! foi organizada pelas Fren-
tes Brasil Popular e Povo sem Medo, como também por movimentos 
sociais e sindicatos6.

Leal e Castro (2018) detalham um dos atos mais expressivos 
contra Temer, o “Ocupa Brasília”, que ocorreu no dia 24 de maio e 
foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), como 
por outras centrais sindicais, e contou com a participação de diver-
sas organizações sociais como o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST). A marcha de trabalhadores ocupou as ruas da capital 
federal e seguiu até o prédio do Congresso Nacional7. Na ocasião, 
entre diversas reivindicações, os participantes protestavam sobre-
tudo contra a votação da reforma trabalhista, pediam o impeach-
ment do presidente e eleições diretas. A manifestação, no entanto, 
foi reprimida violentamente pela Polícia Militar (PM) na altura da 
Esplanada dos Ministérios, sendo que bombas de gás lacrimogênio 
e de efeito moral, bem como tiros de borracha foram utilizados pela 
PM, o que foi combatido por pedras e rojões disparados pelos ma-
nifestantes. Segundo os autores, um verdadeiro clima de guerra se 
formou, sendo que a manifestação chegou ao fim com um decre-
to presidencial, que autorizava a intervenção das Forças Armadas 
para a “garantia da Lei e da Ordem no Distrito Federal”. Tal medida, 
contudo, foi considerada extrema e entendida por muitos como um 
crime de responsabilidade, sendo revogada pelo presidente no dia 
seguinte (LEAL; CASTRO, 2018).  

É preciso lembrar que a instalação de Michel Temer na 
presidência não pôs fim ao conflito político que havia na época, muito 
pelo contrário. Sua posse não conseguiu resgatar a legitimidade das 
instituições perante a população, tanto que partidos que se juntaram 
ao PMDB no apoio ao impeachment de Dilma, como PSB e PSDB, 
desembarcaram da coalizão ao longo do governo Temer, que come-
çou seu curto, porém nefasto mandato com uma baixa taxa de apro-

6 Ver mais em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/05/geral/565127-a-
to-fora-temer-reune-100-mil-em-copacabana-segundo-organizadores.html 
7 Segundo os manifestantes, houve a participação de 200 mil pessoas neste ato. Ver mais 
em: https://www.brasildefato.com.br/2017/05/25/com-200-mil-manifestantes-movimen-
tos-populares-comemoram-exito-do-ocupa-brasilia 
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vação popular, de 26% em agosto de 2016, e que só declinou ao longo 
dos meses, atingindo parcos 7% em setembro de 2017. Em outras 
palavras, a crise política estava mais viva do que nunca, dentro e fora 
do governo. (JUNIOR, CANDIDO, MELO e VIEIRA, 2019).

Sendo assim, na esteira dos acontecimentos de 2017, regis-
trou-se também outra manifestação popular, a Greve Geral dos Tra-
balhadores, no dia 28 de abril, que foi convocada por sindicatos, par-
tidos políticos, representações profissionais e estudantis, pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), como também pelas Frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo. As principais motivações para a mesma 
foram as propostas de Reformas Trabalhistas e Previdenciárias, as 
quais, segundo o governo, iriam combater o desemprego e ampliar 
postos de trabalho, mas o que se constatou foi justamente o aposto, o 
aumento do desemprego e maior instabilidade na relação contratual 
entre trabalhador e empregador.

Destaca-se que, para além de seus efeitos concretos e ime-
diatos, a greve é um evento que tem alguns objetivos comunicativos 
específicos, entre eles, o de fazer com que as demandas dos trabalha-
dores sejam ouvidas pela sociedade e pelo sistema político. Embora 
a greve seja um acontecimento com limitação temporal, as paralisa-
ções representam movimentos singulares e fundamentais de luta dos 
trabalhadores. Mauro Iasi (2008) defende que elas são os principais 
espaços pedagógicos de formação de classe, pois se tornam locais 
onde a energia coletiva contagia e mobiliza.

A greve geral de 2017 em análise, segundo os organizadores, 
contou com a adesão de 40 milhões de trabalhadores, que parali-
saram suas atividades laborais em todo o país desde o amanhecer 
daquele dia, bloqueando estradas, ruas, realizando passeatas e ocu-
pações. Dezenas de categorias aderiam ao dia nacional de paralisa-
ção em diversos ramos, como o de transporte e o da indústria. Já os 
profissionais de estabelecimentos de saúde, como hospitais, unida-
des básicas de saúde e prontos-socorros se organizaram em escalas 
semelhante ao do final de semana, priorizando os atendimentos de 
emergência. Os bancários aderiram à paralisação em 22 Estados, os 
metalúrgicos em 7, os comerciários em 6, os servidores públicos do 
judiciário também participaram e apoiaram a greve na maioria das 
capitais, assim como eletricitários, petroleiros e trabalhadores do sa-
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neamento básico e dos Correios. 8

É interessante perceber como se dá a cobertura noticiosa das 
greves, a qual influencia na formação da opinião pública sobre as 
mesmas, como também acerca dos movimentos sociais e membros 
que participam delas. Junior, Candido, Melo e Vieira (2019) 
analisaram o tratamento jornalístico que a grande mídia brasileira 
dispensou à referida greve, bem como de outra paralisação geral, que 
teve menos adesão e ocorreu no mesmo ano, em 30 de junho. Foram 
examinados os discursos e as imagens associadas aos grupos envolvi-
dos nas duas manifestações no Jornal Nacional e nos impressos Folha 
de São Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo, na véspera, na data 
e no dia seguinte às paralisações. Os resultados do estudo revelaram 
cinco modos predominantes no enquadramento das notícias que 
abordaram o tema: 1. Violência e vandalismo; 2. Ação egoísta e de-
sorganizada; 3. Transtorno ao espaço público; 4. Fonte de prejuízo à 
economia; e 5. Ausência de legitimidade popular. 

Nessa direção, o tratamento dado pela grande imprensa de-
monstra uma cobertura que não pauta as reivindicações propostas 
pelos trabalhadores, ou seja, não dá voz para quem está na linha de 
frente da mobilização.

[...] a narrativa das pautas reivindicatórias dos movimentos so-
ciais, coletivos e trabalhadores que participaram está ausente na 
cobertura. Não encontramos tentativas de síntese das questões 
que mobilizaram os trabalhadores e os distintos segmentos da 
militância. Em raras ocasiões, alguns representantes de centrais 
sindicais foram consultados, mas apenas para comentários bre-
ves sobre as pautas dos jornais. É digno de nota, ademais, que 
integrantes de movimentos com relevante atuação relacionada às 
reformas não foram sequer mencionados (JUNIOR, CANDIDO, 
MELO e VIEIRA, 2019).

 
Em síntese, o sentido negativo relacionado às greves gerais 

é predominante nos textos dos jornais impressos analisados. Iden-
tificou-se inúmeras alusões pejorativas às organizações sindicais e 
aos atos de mobilização, como, por exemplo: “balbúrdia travestida 
de greve geral” (O Estado de S. Paulo  , 29 de abril); “greve absurda 
convocada para amanhã e que está revoltando as pessoas ordeiras e 
8 Ver mais em: https://www.brasildefato.com.br/2017/04/29/40-milhoes-param-no-
-pais-ato-em-sp-reune-70-mil-e-termina-com-repressao-da-pm/
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de bem deste país” (idem); “sindicalistas são, na verdade, parasitas da 
contribuição sindical obrigatória” (idem); “querem com essa ‘greve 
geral’ de hoje atazanar de vez a vida da sociedade brasileira” (idem); 
“Greves e paralisações só prejudicam os cidadãos de bem que que-
rem trabalhar” (Folha de S. Paulo, 28 de abril). (JUNIOR, CANDI-
DO, MELO e VIEIRA, 2019).

É importante ressaltar que o processo de formação da opinião 
pública sobre os movimentos sociais, por exemplo, se dá a partir de 
um complexo processo comunicativo. De um lado, ocorrem as in-
terações face a face entre os indivíduos, a questão mesmo das trocas 
de informações e de influência mútua entre as pessoas e delas com 
os movimentos sociais; de outro, tem-se a questão da mídia hege-
mônica, que processa as agendas dos movimentos de forma seletiva, 
ou seja, a mídia não processa aquilo que surge na esfera pública nos 
termos da própria esfera pública, mas seletivamente, como reforça 
Avritzer (2014, p. 62): “a mídia liberal democrática – a que existe 
em todos os países do mundo – tem um forte componente privatista 
com agendas próprias também”.

O ano de 2017, portanto, foi assinalado por inúmeros protes-
tos e atos Fora Temer! em todo o país, como também pelas greves 
e paralisações de trabalhadores, que manifestaram sua indignação 
frente aos desinvestimentos nas políticas sociais, como também ex-
pressaram a ilegitimidade do mandato do então presidente. Tais ma-
nifestações populares encontraram eco no carnaval do ano seguinte. 
A escola vencedora de 2018, Paraíso do Tuiuti, esboçou as reinvin-
dicações de boa parte da população brasileira, trazendo no tema de 
seu enredo e na condução de seu desfile a pergunta: “Meu Deus, Meu 
Deus, está extinta a escravidão”? Segundo Buzalaf e Bella (2019) os 
carnavalescos promoveram uma reflexão sobre a exploração da mão 
de obra no país, por meio de uma narrativa que teve o tempo como 
norteador, levando ao sambódromo, também, a crítica à figura presi-
dencial. A fantasia do “Vampiro neoliberalista” vestida por Léo Dias, 
um dos diretores da escola de samba, em um dos carros alegóricos, 
foi a parte do desfile que causou maior repercussão na imprensa na-
cional e internacional. A imagem revela a figura de um ser com den-
tes de vampiro, asas de morcego, uma capa contendo dinheiro no 
seu interior e a faixa presidencial. Embora não se tenha dado nome 
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próprio ao vampiro, a ligação com Michel Temer foi bastante óbvia.
Com isso, 2018 já inicia em grande ebulição social, pois sen-

do um ano de eleições presidenciais, a crise social, política e moral 
sem precedentes no país se adensa cada vez mais. Jair Bolsonaro já 
se apresenta em franca campanha eleitoral e Lula é preso em abril, 
sendo impedido de se tornar candidato. Em paralelo às definições do 
pleito de outubro, ocorreu uma das mais importantes manifestações 
de trabalhadores da história do Brasil, a Greve dos Caminhoneiros, 
analisada de forma minuciosa por Pereira (2021). 

A paralisação durou cerca de 10 dias (iniciada em 21 de maio), 
sendo motivada em repúdio à política de preços adotada pela Petro-
brás, que vinha reajustando o valor do combustível com frequência 
quase que diária, principalmente, o do óleo diesel, que impacta dire-
tamente no trabalho prestado pelos caminhoneiros. A greve mexeu 
com toda a estrutura logística de abastecimento do país, provocando 
a falta de produtos e serviços em muitas cidades brasileiras, chegan-
do a desabastecer regiões de insumos de alimentação e saúde. Segun-
do Pereira (2021), o movimento dos caminhoneiros foi reflexo de 
decisões políticas que interferiram decisivamente no valor cobrado 
pelo óleo diesel. O que ocorreu em virtude da hegemonia do capital 
financeiro, sendo que a política do petróleo e o papel da Petrobrás fo-
ram reconfigurados a partir da venda de ativos da empresa ao capital 
estrangeiro (destaque ao pré-sal). 

Concomitantemente, a questão do valor do óleo diesel e da 
gasolina estarem sendo reajustados com valores acima da inflação 
também contribuiu para o movimento da greve dos caminhoneiros, 
aspectos da conjuntura sociopolítica no país. Ora, em 2018, o Bra-
sil atingiu um patamar de 13 milhões de pessoas desempregadas, o 
equivalente a 12% da população economicamente ativa, incidindo 
diretamente na queda dos rendimentos médios das famílias. O que 
implicou no aumento da pobreza e de desvalidos, fazendo com que 
pessoas que, anteriormente, jamais cogitariam estar juntas, lutando e 
apoiando as mesmas causas, percebessem que as vulnerabilidades di-
ziam respeito ao coletivo da população. As revoltas populares que se 
observam desde 2013, embora cheias de contradições e ambiguida-
des, são resultado da austeridade gerada pelo acirramento da prática 
de uso de orientações neoliberais no século XXI (PEREIRA, 2021).

 Destaca-se que, embora o governo tenha tomado medidas 
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emergenciais para conter o avanço da greve dos caminhoneiros, 
tendo vista o receio de que o movimento gerasse uma nova onda 
de manifestações como as de Junho de 2013, as mesmas não foram 
suficientes. Além da greve ter parado o país, ela também afetou a 
percepção popular e conquistou a simpatia das pessoas, que, mesmo 
reclamando das impossibilidades e desabastecimentos que a parali-
sação acarretou, contou com cerca de 87% de aprovação da popula-
ção, conforme dados do Data Folha na época.

A população reconheceu a legitimidade de parte das pautas de-
fendidas, principalmente aquelas que se referiam às condições de 
vida e de trabalho dos caminhoneiros, tais como: os altos custos 
do óleo diesel e da gasolina, – cujos valores são cobrados a toda 
população, tanto para quem possui veículo próprio ou utiliza 
transporte coletivo –; precárias condições das rodovias e falta de 
segurança. Todos esses aspectos estão intrinsecamente ligados à 
reestruturação produtiva global e às múltiplas formas de preca-
rização do trabalho (PEREIRA, 2021, p. 113). 

Nessa direção, o movimento dos caminhoneiros fez parte do 
grande ciclo de manifestações que se espalharam no mundo, após a 
crise de 2008, onde a população tratou de expor suas insatisfações 
contra o capitalismo e suas formas predatórias, bem como sua des-
crença generalizada com as democracias representativas. Destaca-se 
que, para além da questão dos combustíveis, outras demandas tam-
bém foram trazidas pelo movimento, como, por exemplo, a seguran-
ça nas rodovias e as melhorias de estrutura das estradas (PEREIRA, 
2021). 

Tendo em vista que a greve dos caminhoneiros teve início em 
redes sociais e particularmente no WhatsApp, ressalta-se a importân-
cia das tecnologias de informação e comunicação como centrais para 
a compreensão das manifestações populares contemporâneas. Ao co-
nectarem pessoas de localidades distantes, de perfis distintos e com 
múltiplas demandas, Pereira (2012) defende que é preciso romper 
com a ideia do manifestante do passado, sindicalizado, alinhado a uma 
ideia fechada e de convicções definidas, posto que os manifestantes 
da atualidade estão em constante processo de construção de ideias, de 
elaboração de identidades, como de descoberta de potencialidades. 

Dessa forma, destaca-se um dos movimentos de protestos que 
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se originou a partir das redes sociais e tomou as ruas de várias ci-
dades do Brasil, em 2018, o denominado com a hashtag #EleNão. 
No dia 30 de agosto, foi criado na rede social digital Facebook, o 
grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” (MUCB), tendo como 
objetivo congregar mulheres que eram contra a candidatura de Jair. 
O grupo se expandiu de maneira exponencial na rede em questão, 
atingindo milhares de seguidoras em poucas semanas. Demonstrar 
indignação perante os comentários misóginos, machistas, racistas 
e homofóbicos do então candidato, que crescia nas pesquisas, foi o 
mote de criação e o alicerce do grupo. 

Ao se conectarem virtualmente, as mulheres membros ini-
ciaram uma mobilização para que suas vozes fossem ouvidas para 
além do ambiente online. Com isso, criou-se um espaço no grupo 
virtual com propostas de organização coletiva nas ruas, onde muitas 
informações e possibilidades de atuação foram trocadas. Ou seja, o 
movimento extrapolou as redes digitais, mobilizando formas de ar-
ticulação entre os espaços das redes e das ruas. Tratou-se de um mo-
vimento inédito no Brasil, que teve seu ápice com o ato do dia 29 de 
setembro, considerada uma das maiores manifestações populares de 
rua convocadas por mulheres, como também contra um candidato 
específico no país. 

Embora o número total de pessoas que participaram seja in-
certo, houve registros da manifestação #EleNão em 114 cidades bra-
sileiras e também em diferentes lugares do mundo, como em Nova 
York, Lisboa, Paris e Londres. As maiores manifestações acontece-
ram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo estimativas9 da BBC 
News Brasil, podem ter participado dos atos cerca de 100 mil pessoas 
no Largo da Batata, em SP, e de 25 mil na Cinelândia, no RJ. 

Para Schwengber e Pinheiro (2020), o #EleNão emergiu como 
política de performatividade, de ações corporais e gestuais de re-
sistência, bem como de exposição do direito de falar e de lutar das 
mulheres contra as precariedades das existências. Nessa direção, o 
movimento produziu sentidos de ação política no imaginário social 
brasileiro, isto é, reposicionou, de certa forma, o silenciamento das 
mulheres em torno da política, surgindo como espaço de tensiona-
mento e de pensar o feminismo nos interstícios de suas igualdades e 
diferenças no campo das relações de gênero. Para as autoras, o ato de 

9 Ver detalhes em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013
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falar e de se expressar é não só potente, como também “é um modo 
de declarar-se no mundo, de movimentar o fundo dos silêncios, no 
caso, o das mulheres brasileiras nos debates políticos” (p. 7). Dessa 
forma, compreendem o #EleNão não como um movimento capilar, 
mas de ampliação da participação das mulheres no debate público. 

O coro de vozes majoritariamente femininas, que ecoaram pe-
las ruas nas semanas que antecederam o pleito de 2018, deixou claro 
que, para boa parte das mulheres brasileiras, a resistência não era 
uma opção, mas uma escolha política e de expressão, de tomada de 
posição contra tudo que a pessoa do Bolsonaro representava e ainda 
representa, sobretudo no que tange seu machismo, autoritarismo, 
sexismo e homofobia. Mesmo diante de tentativas de despolitizar o 
movimento, a hashtag #EleNão tomou dimensões e alcances impen-
sáveis, fazendo com que multidões ocupassem praças e vias públicas 
em diversas cidades brasileiras. Além disso, fortaleceu o diálogo en-
tre mulheres, “no intuito de estimular umas às outras a (re)pensarem 
suas posições e representações diante do mundo, significando muitas 
vezes romper com valores e ideias reproduzidas há muitas gerações” 
(PEREIRA, 2021, p. 97).

Ressalta-se que a disputa eleitoral de 2018 foi marcada por um 
clima de tensão e ódio no Brasil, sendo que as redes sociais tiveram 
um peso decisivo na exasperação desse cenário e no resultado final 
do pleito. Os meses que antecederam e sucederam as eleições presi-
denciais revelaram um país dividido, onde as relações interpessoais 
e as animosidades se acirraram em virtude de posições políticas dis-
tintas. As mensagens falsas, travestidas de notícias, via whats app, 
foram uma das protagonistas das eleições. 

Para Altemeyer Junior (2018) não só venceu Bolsonaro, 
como também Steve Bannon e suas marionetes digitais. Já Souza 
Junior (2018, p. 4) diz que o pleito revelou uma sociedade con-
frontada com seu passado colonialista, hierárquico, segregacio-
nista, racista e intolerante, que “ainda constitui parte de nós e que 
se acomoda a um perfil político autoritário, elitista, afeito às vá-
rias supremacias”. 

Conforme destacam Marques e Nakatani, no primeiro 
texto da unidade 2 desta publicação, a eleição de Jair Bolsonaro 
também trouxe a ascensão de novos políticos de extrema-direi-
ta à Câmara de Deputados e ao Senado, o que vem modificando 
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profundamente o quadro institucional do Estado Brasileiro. Para 
os autores, os primeiros meses do governo, em 2019, pareceram 
sugerir uma incompetência e uma inabilidade política generaliza-
da, contudo, o governo estava e está, ainda, cumprindo parte do 
que prometeu e, em algumas pautas, até avançando para além das 
promessas. 

É o caso da Política de Educação que, desde o início do 
governo Bolsonaro vem sofrendo com desinvestimentos. O 
Ministério da Educação (MEC) é umas das pastas mais criticadas 
pela oposição, seja pelas mudanças de ministros em poucos meses 
de gestão ou por declarações polêmicas e ameaçadoras, como 
a do então ministro, Abraham Weintraub, em abril de 2019: 
“Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho 
acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas10” 
ou “Tem plantações de maconha, mas não são três pés de maco-
nha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto 
de ter borrifador de agrotóxico. Porque orgânico é bom contra a 
soja para não ter agroindústria no Brasil, mas na maconha deles, 
eles querem toda tecnologia a disposição11”. Ou seja, falas desca-
bidas, descontextualizadas, sem apresentar provas ou argumentos 
racionais, promovendo polêmicas desnecessárias e nada condi-
zentes com o papel e a função de um ministro de Estado. 

Além disso, foram as restrições orçamentárias desse mi-
nistério que suscitaram os primeiros protestos de rua contra o 
governo eleito, as chamadas Manifestações Estudantis de 2019, 
que também repercutiram através das hashtag #15M12 e #30M, 
aludindo aos dias do mês de maio em que ocorreram as maiores 
manifestações. Passados quase três anos após a PEC da morte, que 
congelou investimentos na área, novas restrições orçamentárias 
são anunciadas, fazendo com que milhares de pessoas fossem às 
ruas manifestar sua indignação frente ao descaso com umas das 
políticas mais importantes para o desenvolvimento de um país. 

10 Ver mais em: https://veja.abril.com.br/brasil/universidades-com-balburdia-terao-ver-
bas-reduzidas-diz-weintraub/
11 Ver mais em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/22/weintraub-ha-planta-
coes-extensivas-de-maconha-em-universidades-federais.htm
12 A sigla tem origem na Espanha, quando, em 2011, o Movimento dos “Indignados” 
tomou as ruas no 15 de maio daquele ano.
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Os protestos tomaram conta das ruas de capitais e de di-
versos municípios. O primeiro grande ato tratou de manifestar 
as insatisfações quanto ao governo de Jair Bolsonaro, contra os 
cortes de recursos, do ensino básico ao superior, como também 
em virtude do congelamento de verbas no desenvolvimento de 
ciência e tecnologia, afetando diretamente a área da pesquisa nas 
universidades, sobretudo, a das ciências humanas e sociais. Na 
época, inúmeras notas de repúdio aos ataques contra educação 
foram feitas por sindicatos e organizações não governamentais, 
como a Andes-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Institui-
ções de Ensino Superior13) e a CONTEE (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino14). 

A comunidade acadêmica participou em peso dos protes-
tos, desde professores e alunos, como também técnicos adminis-
trativos de instituições de ensino, servidores públicos, pesquisado-
res, além de representantes de sindicatos da categoria. Contudo, 
a manifestação foi ampliada pelo “destempero” do  ministro da 
Educação e do presidente, que chamaram os jovens manifestantes 
de “imbecis” e “idiotas úteis”. O que acabou gerando um maior 
descontentamento da população, unificou mais ainda o conjunto 
da comunidade acadêmica, sensibilizando outros setores, como 
também familiares de alunos, de professores e de funcionários em 
torno de um sentimento generalizado de perceber que o que esta-
va sendo colocado em questão era o futuro da educação brasileira 
(KLIASS, 2019).

No dia 15 de maio de 2019, cerca de 220 municípios regis-
traram mobilização popular em protesto ao corte de R$ 5,8 bi-
lhões de reais na educação anunciado pelo Governo Federal. As 
convocações ocorreram através de entidades estudantis, como a 
União Brasileira de Estudantes (UNE), assim como sindicatos e 
diversos movimentos opostos ao contingenciamento publicado 
em março.  O #15M, como foi chamado, foi o primeiro de três 
grandes protestos de nível nacional contra o bloqueio de verbas 
ao Ministério da Educação (MEC). 
13 Ver nota completa aqui: https://www.andes.org.br/conteudos/nota/nOTA-dE-rEPU-
DIO-22/page:22/sort:Conteudo.updated/direction:desc
14 Ver nota completa aqui: http://contee.org.br/nota-de-repudio-ao-ataque-de-bolsona-
ro-aos-professores-e-a-vida/
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Ainda no mesmo mês, no dia 30, novamente parte da popu-
lação brasileira voltou às ruas para demonstrar insatisfação com 
os recursos bloqueados na pasta da educação.  O #30M, segundo 
grande protesto de 2019, registrou manifestações em pelo menos 
136 cidades de 25 estados brasileiros. Também houve protestos 
estudantis no dia 13 de agosto de 2019, após anúncio de novos 
“contingenciamentos”, havendo registro de manifestações em 
aproximadamente 85 cidades do país. Segundo os organizadores, 
participaram 1 500 000 no ato do dia 15 de maio e 2 000 000 no 
dia 30 de maio (PEREIRA, 2021). 

Souza Júnior (2019) pontua que as manifestações estudan-
tis de maio de 2019 tiveram uma unidade de agenda, com alian-
ças que superaram antagonismos não contraditórios, sinalizando 
que a rua é o lugar simbólico de ação e constituição dos movi-
mentos sociais e dos sujeitos coletivos, que visam a reivindicação 
democrática de direitos. Rocha (2019) também analisou as mani-
festações e defendeu que, no meio urbano e de forma nacionali-
zada, elas foram as primeiras grandes jornadas de luta contra as 
políticas do governo Bolsonaro.

O primeiro ano do governo Bolsonaro 2019 foi de gran-
des retrocessos para os direitos sociais brasileiros. A Política de 
Educação que, desde sua gênese no Brasil possui caráter elitista e 
privatista, vem sendo atacada com mais ênfase pelo atual governo 
de muitas formas, entre elas através da criação de escolas Cívico-
-militares por todo o país, como também pelo Projeto Escola Sem 
partido, ambos analisados na unidade 2 desta publicação. 

Embora 2019 tenha sido um ano de ataque e de desinvesti-
mentos às políticas públicas estruturantes, como a da Educação, 
também foi um período de mobilização social, em que o movi-
mento estudantil agregou aliados e botou seu bloco na rua, rei-
vindicando direitos, mais livros e menos armas. Com cartazes à 
moda antiga, escritos à mão, milhares saíram às ruas, com dizeres 
como: “Tire mão da Federal! #15M é dia de todos nas ruas em 
defesa da educação”15, “Tira a arma da mão e valoriza a Educa-
ção”16, “A balbúrdia se organizou, e agora?”17, “O governo não 
15 Ver mais em: https://www.une.org.br/noticias/tire-a-mao-da-federal-15m-e-dia-de-
-todos-nas-ruas-em-defesa-da-educacao/
16 Ver mais em: https://sintrajufe.org.br/ultimas-noticias-detalhe/15m-brasil-vai-as-ru-
as-em-defesa-da-educacao-sintrajufe-rs-participou-de-ato-historico-em-porto-alegre-e-
-brasilia/
17 Ver mais em: http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/589260-15m-e-o-
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pode dar educação, porque a educação derruba o governo”, “Co-
nhecimento destrói Mitos”, “Não é escola Sem Partido, é Partido 
Contra Escola” e “Menos Frota, Mais Freire” 18. 

Destaca-se que os estudantes, ao longo da história brasilei-
ra, são protagonistas na luta de direitos, e muitas dessas lutas se 
deram nas ruas, como as “Diretas já”, entre 1983 e 1984, as “Jorna-
das de 2013” e as “Ocupações das Escolas”, em 2015 e 2016. Todas es-
sas manifestações tiveram o protagonismo do Movimento estudantil.

Laval (2019) defende que é preciso lutar contra as dinâmicas 
desigualitárias que destroem as bases da escola pública. Para ele, re-
sistência local e contramedidas são necessárias, especialmente as que 
visam mais igualdade entre os estudantes. 

[...] o que aparece cada vez mais claramente é que a lógica de 
conjunto do neoliberalismo só pode ser combatida em um ter-
reno mundial. Por isso é importante criar, recriar ou, em todo 
caso, intensificar o intercâmbio entre professores, estudantes e 
entre pesquisadores para compreendermos melhor o que está 
acontecendo em cada país, identificarmos as características da 
nova ordem educacional mundial, coordenarmos as lutas e as 
resistências em nível internacional e, sobretudo, redefinirmos 
em escala mundial um modelo alternativo de uma escola demo-
crática, igualitária e realmente ao abrigo dos interesses econômi-
cos e das ameaças políticas, que põem em risco a liberdade dos 
professores e dos pesquisadores no Brasil e no resto do mundo 
(LAVAL, 2019, p. 14).

Tendo em vista a importância da defesa dos direitos sociais 
duramente conquistados e de políticas públicas estruturantes como 
educação e saúde, se considera pertinente acompanhar os movimen-
tos de resistência e de expressão da população, pois eles trazem à luz 
como, nesse espaço de tempo, a classe trabalhadora vem reagindo 
aos desmontes. 

4. CHILE: O CONTRAEXEMPLO NEOLIBERAL À 
PORTA DE UMA NOVA CONSTITUIÇÃO  

A título de contextualização histórica, verifica-se que a Re-

-retorno-da-politica-nas-ruas-algumas-analises
18 Ver mais em: https://ubes.org.br/2019/10-cartazes-que-dizem-tudo-sobre-os-cortes-
-na-educacao/
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pública Chilena, até a proposta de Assembleia Constituinte, agora 
em andamento e diretamente provocada pelo Estalido, contava com 
apenas três constituições republicanas, a saber: a Constituição de 
1833, de 1925 e, a atual de 1980, promulgada ainda no período da 
ditadura pinochetista (Salazar, 2003). As três Cartas Constitucionais 
foram implementadas segundo óticas similares, com a exclusão da 
classe trabalhadora (de forma geral) de suas propostas, com o cunho 
da verticalização do poder pelas elites e completo ocultamento de 
populações mapuches e mestizos, esses últimos responsáveis por um 
significativo percentual da nação chilena. 

Pode-se afirmar que é com a Constituição de 1980 que o Chile 
assumiu o lócus de laboratório das políticas neoliberais na Améri-
ca Latina. A implementação de um Estado Subsidiário abriu para o 
mercado privado setores essenciais e lucrativos da economia chile-
na: saúde, transporte, habitação educação, previdência social, entre 
muitos outros, passaram a ser negócios explorados pelo capital e se-
gundo a lógica fundante de seu modo de produção e reprodução, 
explicitando concretamente a sua essência de busca incessante de 
valorização do valor.

As consequências dessa perspectiva, implementada sob a égi-
de da teoria dos chicago boys (jovens economistas formados na Es-
cola de Chicago), trouxeram as mais nefastas consequências para a 
qualidade de vida da classe trabalhadora chilena. A sua implemen-
tação coercitiva em um período ditatorial prolongou-se por todo o 
período de concertación (1990/atual) de forma consensual, por meio 
de uma democracia formal burguesa, que parece ter esgotado a sua 
capacidade de manutenção.

Ainda buscando parâmetros comparativos, observa-se que, 
mesmo considerando-se distintas escalas populacionais, o tecido ur-
bano chileno carrega similaridades com o brasileiro e demais países 
sul-americanos. Cidades segregadas socioespacialmente, marcadas 
por altos índices de desigualdade social, processos gentrificadores 
nos territórios e programas de habitação governamental fracassados 
são a tônica da realidade nas cidades do continente (CASTILLO; HI-
DALGO, 2007).

Nesse cenário, o palco principal das manifestações na capital 
chilena, Santiago, ter se dado na hoje chamada Plaza de la Dignidad, 
institui (para além de seu parâmetro cultural, histórico e icônico), 
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um importante componente simbólico socioespacial, considerando-
-se que a mesma divide a cidade em dois polos distintos: a chamada 
cidade dos ricos e a cidade dos pobres (LAWNER, 2013). Daí se pode 
inferir que o direito à cidade, de forma genérica e concreta, emerge 
nessa perspectiva como importante fator a ser considerado nas de-
mandas populares na atualidade.

Ainda revelador dessa realidade, verificou-se que, assim como 
no Brasil em 2013, as mobilizações no Chile, que tiveram em outubro 
de 2019 seu ápice, eclodiram a partir da questão relacionada à mo-
bilidade urbana, mais precisamente no questionamento aos preços 
das passagens. “No solo os 30 pesos” que foram impostos no reajuste 
das tarifas do metrô urbano chileno e deram corpo ao estopim das 
manifestações, mas também todo o modelo neoliberal de gestão da 
economia política foi rechaçado pela população chilena, que saiu às 
ruas para protestar e reivindicar uma nova realidade, fenômeno esse 
que atualmente pauta de um largo tensionamento na correlação de 
forças no território chileno. 

Soares (2019) traz a trajetória pormenorizada do Estalido a 
partir do dia 06 de outubro de 2019, momento em que as tarifas do 
metrô foram reajustadas, o que repercutiu nos principais meios de 
comunicação chilenos já no dia seguinte. Mesmo sendo uma em-
presa pública, o metrô chileno opera a partir da lógica de economia 
de mercado, sendo que nos horários de maior demanda de uso, na 
chamada hora do rush, as tarifas são mais caras. Esse sistema foi uma 
das insatisfações apontadas pelas trabalhadoras e trabalhadores para 
o estopim das manifestações. 

Com isso, iniciou-se o movimento chamado “pula-catraca”, 
que foi se intensificando ao longo da semana, desembocando no dia 
17 de outubro, em que milhares de estudantes se reuniram na Estação 
San Joaquín e no dia 18, quando o movimento se massificou de fato, 
ocasionando uma verdadeira insurreição pelas principais estações de 
metrô, tanto no centro da cidade de Santiago como na periferia.

À tarde do mesmo dia, ocorreu uma das mais marcantes cenas 
da história de Santiago. [...] Ao nível “de la calle” barricadas, 
fogueiras e ataques a estabelecimentos bancários, farmácias (o 
controle de preço dos remédios também era uma das reivindi-
cações), restaurantes  fastfood, saques em supermercados, entre 
outras ações. Os saques também se alastraram pelos bairros da 
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periferia urbana. O que se seguiu foi a forte repressão policial e 
militar e o decreto de estado de emergência e do toque de reco-
lher, reacendendo a memória da ditadura e gerando duras críti-
cas dos movimentos sociais e partidos políticos de oposição. A 
revogação do estado de emergência imediatamente foi incluída 
na pauta de reivindicações (SOARES, 2019, p. 5).

O autor ainda traz dados do Instituto Nacional de Direitos 
Humanos (INDH), que ao fazer o balanço do Estalido registrou mais 
de 3000 prisões (muitas ilegais, desrespeitando direitos fundamen-
tais), 19 mortos, 43 passeatas multitudinárias, com a participação de 
mais de 300.000 pessoas. O transporte público, especialmente o me-
trô, foi paralisado por mais de uma semana e o comércio foi fechado 
(sobretudo pequenas e médias empresas), além de aulas em escolas e 
universidades terem sido suspensas.  No ápice da crise, o presidente 
Sebastian Piñera fez um pronunciamento que mobilizou ainda mais 
os manifestantes. Ao anunciar “Estamos em Guerra”, a população 
reagiu imediatamente, sendo que o Estalido recebeu um maior apoio 
popular, ouvindo-se panelaços das janelas das residências todas as 
noites e o seguinte slogan foi incorporado às manifestações, contra-
ponto a fala do presidente: “No estamos em guerra, estamos unidos” 
(SOARES, 2019). 

Tendo em vista a ebulição social que se formava e se sentindo 
acuado, o presidente anunciou, naquela mesma semana, uma série 
de medidas, desde a revogação do aumento das tarifas do metrô até a 
revogação do aumento das tarifas de energia e água. Também anun-
ciou a redução dos salários de deputados e senadores e a intenção 
de diminuir o número de políticos. Contudo, as medidas não foram 
suficientes, como demonstraram os fatos da semana seguinte.

[...] no dia 23 de outubro, a população foi novamente às ruas em 
uma grande manifestação: 300 mil pessoas na manifestação con-
vocada pelos sindicatos e organizações sociais. Já neste mesmo 
dia, iniciou-se a convocação para a sexta-feira (dia 25) com uma 
chamada ambiciosa: realizar “a maior manifestação da história 
do Chile”. E de fato foi! Mais de um milhão de pessoas tomaram 
as ruas de Santiago no dia 25 de outubro de 2019. [...] Movi-
mentos, sindicatos, organizações sociais, associações estudantis, 
associações de bairro, grupos culturais, populares, aposentados, 
classe média, famílias, grupos indígenas, feministas, movimen-
to LGBTQ, ciclistas, enfim, um amplo, diverso e multifacetado 



- 328 -

espectro social representando todo o país. Ao cair da noite, a 
manifestação encerrou-se pacificamente, com a população re-
tornando aos bairros, reunindo-se em praças em uma grande 
quantidade de celebrações culturais e festas, apesar do toque 
de recolher ainda vigente. Foram registrados poucos incidentes 
violentos após esta manifestação. De norte a sul, nas principais 
cidades do país, também ocorreram grandes manifestações (SO-
ARES, 2019, p. 6).

Assim como no Brasil, as convocações se deram via redes so-
ciais por meio de diversas plataformas. Outro ponto em comum com 
as mobilizações brasileiras foi a repressão ao Estalido, que foi intensa 
e violenta. Sob o comando de Sebastian Piñera, o Estado Chileno 
prendeu, torturou e assassinou manifestantes opositores ao regime 
neoliberal. Porém, gradativamente, a população está voltando às 
ruas, inclusive com reivindicações basilares, como a libertação dos 
presos por ocasião do movimento de 2019, bem como a punição dos 
culpados pelos atos de repressão que a ele se sucederam. 

Ressalta-se que a implementação de uma nova Assembleia 
Nacional Constituinte, em desenvolvimento no período atual, é um 
significativo avanço nas pautas progressistas no Chile. Contudo, 
deve-se igualmente observar que a radicalidade das transformações 
propostas ou a sua cooptação pelos históricos setores da burguesia 
são caminhos que só o enfrentamento social com a dinâmica da cor-
relação de forças poderá esclarecer.

5. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DA CRIMI-
NALIZAÇÃO DOS PROTESTOS SOCIAIS 

A Comissão Interamericana de Direitos Humano (CIDH), no 
Relatório de fevereiro de 2021, intitulado “Situação dos Direitos Hu-
manos no Brasil”, traz uma série de denúncias sobre restrições à ex-
pressão crítica no contexto dos protestos sociais. A CDIH verificou 
que essa situação se agravou nos últimos anos, sobretudo desde 2013, 
quando as mobilizações avançaram em todo o país. 

Segundo informações apuradas no relatório, houve o aumen-
to da presença da polícia militar nas manifestações em vários Esta-
dos que, ao contrário de proteger, agiram no sentido de dispersar os 
protestos, gerando efeito intimidatório sobre os manifestantes. Um 
dos exemplos de atos de violência denunciados é a agressão sofrida 
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pelo fotógrafo Sérgio Silva, que, nos protestos de 2013, foi ferido, em 
São Paulo, por uma bala de borracha disparada pela polícia militar, 
que fez como que o comunicador perdesse a visão do olho esquerdo. 

Outro exemplo que ganhou notoriedade foi do manifestante 
Rafael Vieira, jovem afrodescendente, catador de material reciclável, 
que foi preso no Rio de Janeiro por estar portando uma garrafa de 
água sanitária e outra de detergente, materiais considerados “incen-
diários” pela justiça, sendo que o caso resultou em uma condenação 
de cinco anos de prisão, o que revela um caso que tem característi-
cas de racismo institucional do sistema de justiça brasileiro (CDIH, 
2021).

Da mesma forma, no Chile, a criminalização das manifesta-
ções populares deu-se de forma intensa, sobretudo após o Estalido 
de 2019, em que o aparato estatal exerceu igualmente nesse país a 
sua função explícita de defesa intransigente da classe hegemônica 
burguesa.

Outro ponto de destaque é a “naturalização” da repressão aos 
movimentos populares, o que sinaliza que essa é uma questão muito 
longe de ser solucionada no Brasil, no Chile e nos demais países la-
tino-americanos. Uma das hipóteses que evidenciam esse fenômeno 
encontra-se no fato de que há um certo grau de similaridade na (não) 
punição aos agentes repressores, que atuaram nos períodos de dita-
dura militar nesses respectivos países (ao final do século XX), o que 
contribui significativamente para a repetição de ações abusivas e coer-
citivas por parte da polícia militar nas manifestações dos anos recentes.  

 No Brasil, os militares responsáveis pela tortura e extermínio 
de opositores ao regime, que perdurou por vinte e um anos, quando 
vivos, gozam da mais plena liberdade. Suas abjetas atitudes, além de 
não serem condenadas, chegam, em alguns casos, a serem  exaltadas 
e sua memória elogiada por representantes da ortodoxia neoliberal, 
que domina o país na atualidade. Vide o caso do torturador/assassi-
no confesso Coronel Brilhante Ustra, que recebeu manifestações de 
apoio do Presidente da República. 

No Chile, a reclusão de alguns militares na prisão de Punta 
Peuco provoca recorrentemente indignação na população, não só 
pelo restrito número de detentos, como também pelas condições 
privilegiadas que esses desfrutam nessa prisão, inclusive com o pa-
gamento de altas pensões aos militares ali detidos, em contraste com 
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a total falência do sistema previdenciário chileno geral (AFP), que 
caracteriza  o país com uma taxa elevada no número de suicídios de 
idosos na atualidade.

Como se sabe, a negação e a impunidade perante fatos his-
tóricos dessa relevância facilitam e estimulam as probabilidades de 
sua repetição. O resgate histórico das atrocidades cometidas pelas 
ditaduras do cone sul transcende, em muito, um papel de reestabele-
cimento de responsabilizações por atos cometidos no passado, e ad-
quirem um papel pedagógico indispensável na conscientização das 
populações no presente/futuro de suas trajetórias.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“O mais terrível dos sentimentos é ter a esperança perdida”
(Frederico Garcia Lorca)

Imagem 1– Muro nas ruas de Santiago/Chile

Fonte: Os autores. 

Procurou-se, ao longo desse breve ensaio, traçar as principais 
manifestações populares urbanas ocorridas no Brasil de 2013 a 2019, 
tendo como objetivo evidenciar que, embora boa parte da população 
esteja apática em relação aos recentes desmontes nos direitos sociais 
e nas políticas públicas, há um contingente de pessoas dispostas a saí-
rem às ruas e, através da organização coletiva e da participação popu-
lar, desenvolver formas de fazer o enfrentamento frente à barbárie e 
delinear possibilidades de resistências. Além disso, também se visou 
tecer algumas reflexões sobre a implementação de uma perspectiva 
econômico-política neoliberal no Brasil atual, com base em alguns 
resultados apresentados pela mesma perspectiva implementada no 
Chile nos anos 80.
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Importa destacar que se considera, aqui, para fins da análise no 
Brasil (foco principal deste estudo), o período de intensificação des-
sas medidas, que corresponde aos governos Temer e Bolsonaro. Essa 
delimitação temporal, de forma alguma, exime de responsabilidade 
as administrações anteriores, já que essas, quando não se orientaram 
por perspectivas muito similares (caso dos governos Collor e FHC), 
pautaram as suas práticas (período Lulopetista) por uma estratégia 
de conciliação de classes, que acabaram trazendo efeitos também de-
letérios para a ascensão da luta da classe trabalhadora frente ao poder 
hegemônico do capital. Esse fato é corroborado, como já menciona-
do, no estopim das manifestações conhecidas como as Jornadas de 
junho de 2013, no Brasil, ocorridas ao período final do governo de 
viés progressista. 

Destaca-se que as similaridades desses dois estalidos (2013- 
Brasil/ 2019-Chile), para além de terem no aumento do preço do 
transporte público a sua faísca detonadora, sinalizam para um im-
portante fator a ser tensionado, refletido e transformado na atua-
lidade dessas nações. O povo brasileiro em 2013 (mesmo que com 
algumas cooptações posteriores) e o povo chileno em 2019, saíram 
em protesto nos seus movimentos permeados pela Questão Urbana. 
Esse fato indica que “o direito à cidade” para todos e todas parece ser 
um dos eixos centrais das reivindicações populares.

A esperança nas transformações radicais de uma sociedade 
neoliberal que exclui, oprime e extermina as populações em situação 
de vulnerabilidade de classe, raça e gênero é uma aposta que se colo-
ca cotidianamente na pauta militante das ações/reflexões concretas 
de um projeto genuinamente revolucionário.  Trata-se de um desafio 
que adquire caráter emergente e urgente. E a única classe com poten-
cial de avançar nas transformações estruturais para além dos marcos 
do capitalismo e promover em sua plenitude a emancipação humana 
é a própria classe trabalhadora latino-americana. É com participa-
ção popular e coletiva que as alamedas do Chile (como preconizou 
Allende) ou as ruas do Brasil se abrirão para a passagem do “homem 
livre”.
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