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“Eu te desejo vida, longa vida
 Te desejo a sorte de tudo que é bom

 De toda alegria, ter a companhia
 Colorindo a estrada em seu mais belo tom

Eu te desejo a chuva na varanda
 Molhando a roseira pra desabrochar
 E dias de sol pra fazer os teus planos

 Nas coisas mais simples que se imaginar” 
(Música de Flávia Wenceslau)

  
Texto produzido conjuntamente pelos pesquisadores do 
Grupo de Pesquisa em Economia do Bem-Estar Social.
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Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. 
Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um.

(Fernando Sabino)
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PREFÁCIO 

 O desafio de prefaciar essa coletânea, uma honra sem dúvida, 
coloca-se em várias dimensões.  A primeira e talvez a mais importante 
é a constatação de que estamos diante de uma obra, que além de mate-
rializar um debate pungente, atual e imprescindível, traduz também o 
testamento daquilo que atribuo a maior qualidade de um MESTRE: sair 
de cena em um ato de brilhantismo, afirmando seu compromisso com o 
saber e com a construção coletiva do mesmo.

 Por isso, ao começar esse texto quero reivindicar o direito de 
apontar para o imenso prazer que foi nos últimos 30 anos ter convivido 
com o Prof. Dr. Carlos Nelson dos Reis, organizador dessa coletânea.  
Foram anos de grande aprendizado, pessoal e profissional. Tive a honra 
de ser orientada por ele no meu processo de doutoramento e de traba-
lhar junto no Núcleo de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Serviço Social.  Quantas descobertas!  Quanto aprimoramento; quanta 
alegria por todas(os) mestres e doutores que formamos! E como sua 
presença sempre significou compromisso com o conhecimento e com 
o fortalecimento na disputa de um processo societário mais justo, mais 
humano.  Certamente, o Programa de Pós-graduação em Serviço Social 
de PUCRS teve sua qualidade acrescentada pelas disciplinas e orienta-
ções firmes desse docente espetacular.

 Por isso, é preciso reiterar o privilégio de compor com esse 
prefácio essa coletânea.  Nosso querido MESTRE ao se despedir com-
pulsoriamente das lides universitárias dentro da PUCRS o faz apresen-
tando mais uma vez o produto de parte de seu trabalho.  Uma coletânea 
que é composta por capítulos escritos por mestrandos(as), doutorandas 
(os) que foram instados a traduzir em capítulos parte de suas disser-
tações e teses, com o mote do enfrentamento da difícil crise sanitária, 
provocada pela COVID 19, que obrigou a um distanciamento físico da 
sala de aula e dos núcleos de pesquisa, motor essencial da produção 
acadêmica.  

 Então essa coletânea tem essa importante função:  manteve o 
grupo unido pelo debate coletivo de temas tão diversos e pela tradução 
em capítulos, de conhecimento construído nas pesquisas realizadas.

 E como não poderia deixar de ser, na Apresentação desse livro, 
o Prof. Carlos Nelson dispõe-se a dar uma aula sobre o Brasil e se “Pais 
do futuro” cabe como afirmação.  Conhecimento que ajuda aos leitores 
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a compreender como o país se desenvolveu e vem se assentando como 
nação.  Faz também uma rica e vasta prestação de contas dos seus 37 
anos de dedicação a PUCRS (importante testemunho da evolução da 
Instituição a partir da trajetória do professor).  E para encerrar apresenta 
o movimento realizado com o seu atual grupo de alunos. 

 A tradução desse movimento é uma coletânea assentada em 
um debate crítico, rico e consistente de temas centrais para entender 
os desafios postos a todos nesse mundo tão conturbado.  A nuances são 
tantas e tão complexas que é necessário se debruçar sobre elas com 
maturidade acadêmica para oferecer a sociedade as armas fundamentais 
para enfrentar esses desafios, como sempre nos lembrava o Prof. Carlos 
Nelson.

 A coletânea foi construída em três partes.  A primeira composta 
por dois capítulos trata da Economia Política; a segunda traz como tema 
central o Estado e se desenvolve a partir de três capítulos e a terceira 
tem seu foco na Sociedade e conta com quatro capítulos. Esses três 
temas centralizam os fundamentos da formação de pesquisadores/do-
centes.  Temas como pobreza, questão agraria, a conformação de estado 
sob a ótica neoliberal e seus impactos na proteção social, na América 
Latina e no Brasil, a uberização do mundo do trabalho, entre outros 
temas, são problematizados.

 Os nove capítulos que compõe a coletânea trazem no seu bojo 
um debate que ao serem explicitados demonstram a solidez dos argu-
mentos que os compõe e sua estrutura revela um movimento orgânico 
sob a batuta do organizador do livro.

 Destaco aqui a firmeza dos autores dos capítulos, o trabalho 
intelectual e o compromisso com a socialização de conhecimentos, re-
verberando o compromisso ético que sustenta a base desse grupo.

 Os leitores certamente encontrarão argumentos para concordar, 
discordar, fundamentar e, até mesmo refutar; não ficarão indiferentes as 
provocações dos capítulos.  Enfim, a coletânea cumprirá sua missão de 
dispor conhecimento, abrir debate e provocar reações.

 A produção de dissertações e teses constituem-se em proces-
sos individuais, partilhados entre alunas(os) e professor.  Sem dúvida 
uma grande contribuição para o mundo acadêmico e uma prestação de 
contas para a sociedade daqueles que em um país tão desigual tiveram 
a oportunidade de chegar até esse patamar.  Mas, se isso basta para al-
guns, para esse grupo e seu Mestre o produto, essa riqueza individual, 
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só ganha materialidade quando é socializada e adquire a dimensão pú-
blica do debate, em que todos saem ganhando.

 Feliz o intelectual que pode através de sua produção fazer com 
que o mundo se movimente.  E com certeza essa coletânea potencializa 
por toda sua produção e simbologia um “abalo sísmico” necessário!

                                 
Berenice Rojas Couto

Doutora em Serviço Social
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APRESENTAÇÃO
No tempo do meu pai, e ainda no meu e no seu, quem fracassava 

era o indivíduo. Agora é a disciplina. Ler os clássicos é muito 
difícil, por isto a culpa é dos clássicos. Hoje o aluno afirma sua 

incapacidade como um privilégio. Eu não consigo aprender essa 
matéria, então essa matéria deve ter algum problema. E deve ter 

algum problema também o professor que resolve ensiná-la.
A Marca Humana

Philip Roth

Introdução
 
Esta apresentação da coletânea: ECONOMIA POLÍTICA, ES-

TADO E SOCIEDADE: debates em curso contínuo tem o propósito de 
ser feita em três tempos, onde cada um deles terá sua razão de ser e são 
interdependentes, no sentido de que cada um encerra-se em si mesmo. 
Inicia-se pelo tempo histórico com a intenção de desenvolver sintetica-
mente uma pontuação que responda porque a expressão “Brasil, país do 
futuro” não tem sustentação.

Na sequência, a finalidade é relatar o tempo acadêmico no qual 
na condição de professor, o autor teve uma dedicação de 37 anos na 
mesma Instituição de ensino superior, formando um considerável nú-
mero de alunos, em nível de graduação e pós-graduação. Por fim, o 
tempo desta coletânea de artigos, onde indiretamente assino com os 
últimos alunos que marcaram a jornada acadêmica.

O tempo histórico: BRASIL, o país do futuro?

 A literatura apresenta pela primeira vez em 1941 o livro de 
Stefan Zweig cujo título original foi: Ein Land der Zukunft e teve a 
tradução de Brasil, País do Futuro. Isto vindo da visão de um austríaco 
que se radicou na cidade de Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro, não 
é de causar nenhum espanto, muito antes pelo contrário, foi visto com 
o devido otimismo da época de um mundo que terminava seu segundo 
grande conflito mundial.

 No entanto, o que deve ser observado ao longo do processo 
histórico da formação política e socioeconômica brasileira é a crença 
que se materializou na voz dos seus representantes políticos, gestores 
públicos e instituições, sendo, inclusive transcrito em livros escolares, 
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a afirmação: O Brasil é o País do Futuro. Assim, nesta perspectiva, 
várias gerações se formaram tendo como referência esta afirmativa.

 Assim, após cinco séculos e 22 anos desde a invasão portu-
guesa de 1500, passando por diferentes regimes de governo, fica a per-
gunta:  qual a validade desta expressão? Qual o tempo para o futuro? 
A resposta para tais questionamentos remetem, necessariamente a uma 
breve pontuação do processo histórico da sociedade brasileira. 

A partir desta pontuação é possível afirmar que o Brasil é um 
país de 500 anos, ou mesmo de cinco séculos. Comparativamente a 
países fora do continente americano trata-se de um tempo de curta de 
existência, o que explica, mas, no entanto, não justifica o seu atual está-
gio de desenvolvimento econômico-social.

 Importante qualificar o conteúdo desses 500 anos, pois aí esta-
rão os principais elementos para a resposta às questões. Pois bem, para 
esse exercício divide-se o tempo histórico em períodos e nestes abrindo 
destaque para a configuração da base produtiva do país no respectivo 
momento histórico, pois aí está a principal fonte de geração de riqueza 
de uma Nação. 

O primeiro período definido como Colonial, contempla 322 anos 
e apresenta as seguintes características: predominância do latifúndio e 
do trabalho escravo africano; é permeado por três grandes ciclos pro-
dutivos e todos desenvolvidos na forma de exploração das riquezas 
coloniais por parte da Corte Portuguesa; trata-se de uma colônia de ex-
portação de produtos agrícolas e de metais preciosos e que funciona 
na lógica da orientação econômica mercantil. Portanto, toda a riqueza 
gerada tanto por colonos ou por colonizadores (CALLIGARIS, 2021), 
além de não permanecerem na colônia não se reproduziam na forma 
capitalista que se manifestava na Europa Ocidental a partir do século 
XVI.

Na continuidade desta leitura temporal, tem-se o período defini-
do como Imperial, onde somam-se mais 68 anos de história. Trata-se de 
uma transformação muito mais de caráter político do que econômica e 
social, pois, acompanhando movimentos de independência que se mul-
tiplicavam na América Latina, é proclamada a Independência do Brasil 
e assim configura-se o Estado-Nação brasileiro. No entanto, a produção 
e reprodução de riqueza permanecem nas mesmas condições, ou seja: 
produção agrícola de corte latifundiário e com trabalho escravo africa-
no; configura-se um país exportador de produção agrícola, o que resulta 
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em dependência de mercado externo; a lógica de orientação econômica 
permanece mercantil, pois ainda não há espaço para a atuação da forma 
capitalista, ainda que o País se relacionasse com esta no mercado exter-
no. Com o intuito de conferir melhor visibilidade a este tipo de leitura 
de recorte temporal tem-se no Quadro 1 uma sistematização dos princi-
pais fatos políticos e econômicos que compõem o processo histórico do 
País em seus 500 anos.

Quadro 1 – Pontuação síntese do processo histórico da Formação política 
e econômica do Brasil

Períodos
Base produtiva

Agrícola Industrial
1500 a 1822

1535 a 1695

1695 a 1800

1800 a 1822

COLÔNIA 

Ciclo do Pau Brasil

Ciclo da cana-de-açúcar

Ciclo da mineração

Ausência

1822 a 1889

1820 a 1930

1850 a 1915

IMPÉRIO

Ciclo do café

Ciclo da borracha

Ausência

1888 Fim do trabalho escravo Ausência
1889 Proclamação da República Ausência
1937 a 1946 Estado Novo Estado Novo
1955 a 1960 Forte permanência Plano de Metas
1964 a 1985

1968 a 1973

1974

Forte permanência

Ditadura Militar

I PND

II PND
1980 a 1990 Forte permanência Crise econômica
1990 a 2000 Forte permanência Reestruturação

Fonte: Sistematização da pontuação feita pelo autor. 

 É de fundamental importância destacar que nesses dois pri-
meiros períodos somam-se 389 anos de histórica, cujas marcas são: 
dependência da Corte Portuguesa; produção agrícola; latifúndio; e tra-
balho escravo. Isto remete à constatação de que dos 522 anos desde 
a descoberta 322 anos são de colônia de exploração e 69 de governo 
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imperial, restando nesta conta 133 anos para o exercício de país repu-
blicano. Cumpre ressaltar que a forma de Repúblicas democráticas ou 
mesmo Monarquias parlamentaristas tem suas proliferações na Europa 
Ocidental após o advento da Revolução Francesa em 1789. No Brasil o 
ideário republicano somente tomará configuração e implantação em 15 
de novembro de 1889 (Quadro 1), ainda que a passagem da forma de 
governo imperial para a republicana tenha se formatado por conflitos de 
interesses internos, as características de geração de riqueza não se rom-
peram, ou seja: dependência do mercado externo; produção agrícola; 
predominância do latifúndio.

 Do ponto de vista econômico e social, a grande transformação 
ocorrida no final do século XIX foi a decretação do fim do trabalho 
escravo em maio de 1888 (Quadro1). Econômica no sentido de que a 
força de trabalho passa a ser livre e composta por: negros libertos, colo-
nos voluntários que vem de diferentes países, principalmente europeus. 
O componente social está na forma de como o fim do trabalho escravo 
se processou, pois após séculos de escravidão os negros foram deixados 
a margem de uma sociedade aristocrática que já manifestava vigorosos 
graus de preconceito racial. Em síntese, o ato de libertação se materia-
lizou em uma dessenzalização para uma favelização, o que ficou muito 
gravado nas imagens fotográficas das periferias de grandes cidades do 
País.

 O fato é que, o fim do trabalho escravo e a Proclamação da 
República compõe o acicate que faltava para take off das relações de 
produção capitalista no Brasil. Ou seja, o trabalho escravo significava 
o impeditivo para a materialização do conflito capital/trabalho, válvula 
mestra da lógica da produção e reprodução capitalista; e, a Proclamação 
tem como significado econômico a liberdade de mercado. Isto remete 
a contatação de que o capitalismo brasileiro de fato tem uma história 
de 134 anos que se conforma por diferentes tipos de desigualdades: 
políticas, econômicas e sociais que são remanescentes de períodos an-
teriores. Ao mesmo tempo, a República brasileira conta com 133 anos e 
vem se configurando sem rupturas de valores que mantém característi-
cas marcantes, tais como: personalismo, paternalismo, centralização de 
poder e, gestões governamentais patrimonialistas onde confusões entre 
o público e o privado são marcas recorrentes.

 O início das manifestações de busca de mudança de base pro-
dutiva de agrícola para industrial estarão fortemente presentes na pri-
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meira metade do século XX. O fato concreto é que essa mudança defini-
ria a passagem de uma tradição agrário exportadora para a configuração 
de um modelo urbano industrial; o curioso é que a promoção desta pas-
sagem se dará com a gestão governamental, cuja representação política 
era o estamento de poder agrário-exportador, e os recursos financeiros 
também virão da agricultura de exportação representada pelo café, prin-
cipal commodity da época.

 O debate e as discussões iniciaram e tiveram seus momentos 
mais consistentes ao longo do governo de Getúlio Vargas, principal-
mente no período do Estado Novo, que foi a primeira ditadura da era 
republicana. Foi de 1937 a 1946 que os registros das transformações 
estruturais passaram a ter aparato legislativo, o que resultou na criação 
de uma série de instituições públicas e privadas, que atendessem aos 
interesses das elites rurais e urbanas.

O debate das propostas para a transformação urbano-industrial 
tomaram corpo e forma na busca do desenvolvimento econômico, que 
somente se materializaria por meio da industrialização do País. É im-
portante destacar que fatores internos conjugados a acontecimentos 
externos, fundamentavam as principais convicções da necessidade da 
transformação da base produtiva. Em linhas gerais, a estratégia nacio-
nal ganhou expressão e corporificação no desenvolvimentismo, que se 
traduziu na ideologia política e econômica formulada para sustentar o 
projeto de industrialização ára superação do atraso e da pobreza brasi-
leiros. 

A ideologia desenvolvimentista se construiu a partir de três cor-
rentes: desenvolvimentista do setor privado, desenvolvimentista 
nacionalista e desenvolvimentista “não nacionalista”. Os pontos em 
comum entre elas eram o projeto de formar um capitalismo industrial 
moderno e a necessidade de planejar a economia (BIELSCHOWSKY, 
1996). As correntes desenvolvimentistas tinham posições distintas so-
bre as formas de intervenção governamental e sobre a interpretação e 
condução da política econômica. 

A corrente desenvolvimentista do setor privado defendia um 
projeto de industrialização planejada. Era representada pelos empresá-
rios industriais recém surgidos da crise econômica de 1930, reunidos no 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, na Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo e na Confederação Nacional da Indústria. 
Por este motivo, esta corrente também defendia os interesses do capital 
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industrial privado nacional. No esquema corporativo do Estado Novo, 
ambiente de experiência pioneira em planejamento econômico, os líde-
res empresariais tiveram participação nas agências econômicas gover-
namentais e criaram os conceitos desenvolvimentistas que se formavam 
nos novos órgãos federais, nos quais se discutia e se decidia a respeito 
de comércio exterior, energia, transportes e indústria siderúrgica.   

    Esta corrente era representada por Roberto Simonsen1, Edval-
do Lodi2, Jorge Street3e Morvan Figueiredo4. A ideia preconizada por 
esses intelectuais era a de que o desenvolvimento econômico brasileiro 
poderia ser organizado a partir de uma estrutura industrial moderna se-
melhante à das economias capitalistas maduras.

A corrente do setor público desenvolvimentista não-
nacionalista era formada por economistas que acreditavam que o ca-
pital estrangeiro tinha uma ampla contribuição ao processo de indus-
trialização do país. O principal economista representante desta corrente 
é Roberto Campos5, que defendia a industrialização pela via da inter-
nacionalização de capitais e do apoio do Estado. Roberto Campos tra-
balhou no projeto de industrialização do país através do planejamento 
do desenvolvimento econômico. Ele planejou as bases conceituais e 
analíticas dos relatórios da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e 
do Programa de Metas, principal plano de crescimento efetivamente 
ocorrido no país. Defendia a atração de capitais estrangeiros, inclusive 
para mineração e energia, e atacou a solução estatal para investimen-
tos em quase todos os casos em que vislumbrava uma solução privada 
(BIELSCHOWSKY, 1996).

Os desenvolvimentistas nacionalistas do setor público de-
fendiam, como os demais, a construção de um capitalismo industrial 
1 Roberto Cochrane Simonsen (Santos, 18/02/1889 - Rio de Janeiro, 25/05/1948) foi um en-
genheiro, industrial, intelectual, administrador, empresário, escritor e político brasileiro.
2 Euvaldo Lodi (Ouro Preto, 09/03/1896 - São Paulo, 1956) foi um empresário, engenheiro 
e político brasileiro. Fundou uma usina siderúrgica em Caeté e dirigiu várias empresas dos 
ramos siderúrgico, metalúrgico e têxtil.
3 Jorge Street (Rio de Janeiro, 22/12/1863 — São Paulo, 23/02/1939) foi um empresário e 
industrial brasileiro. Formado em Medicina, foi um dos promotores do movimento do Centro 
Industrial do Brasil, no governo de Afonso Pena, que propugnava pelo protecionismo indus-
trial.
4 Morvan Dias de Figueiredo (Recife, 11/09/1890 - São Paulo, 03/05/1950) foi um político 
e empresário brasileiro. Foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo Eurico 
Gaspar Dutra, de 30 de outubro de 1946 a 30 de setembro de 1948.
5 Roberto de Oliveira Campos (Cuiabá, 17/04/1917 – Rio de Janeiro, 09/10/2001) foi um 
economista, professor, escritor, diplomata e político brasileiro. Formou-se em Filosofia e Te-
ologia em um seminário católico, seguindo a carreira diplomática após passar no concurso 
do Itamaraty.
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moderno no país. Dentre os economistas que se perfilam nessa corren-
te, sem dúvida que a maior expressão foi Celso Furtado. O Clube dos 
Economistas reuniu, em meados dos anos 50, os desenvolvimentistas 
nacionalistas, produzindo a Revista Econômica Brasileira, que circulou 
entre 1955 e o início dos anos 60 e foi a principal difusora das ideias 
cepalinas no Brasil neste período.

A maior característica diferenciada da corrente do desenvolvi-
mentismo nacionalista do setor público era a decidida inclinação por 
ampliar a intervenção do Estado na economia através de políticas de 
apoio à industrialização, integradas, na medida do possível, num sis-
tema de planejamento abrangente, incluindo investimento estatal em 
setores básicos. A acumulação de capital nos setores estratégicos não 
podia aguardar a iniciativa do capital estrangeiro, necessitando do con-
trole interno de agentes capitalistas nacionais. Outra característica mar-
cante dessa corrente era a defesa da subordinação da política monetária 
à política de desenvolvimento econômico, aliando-se em teoria aos de-
senvolvimentistas do setor privado, porém diferenciando-se a respeito 
da interpretação do processo inflacionário e da forma de combatê-lo: 
difundiram o estruturalismo cepalino. A sua terceira diferença em rela-
ção às demais apresentadas era sua defesa por medidas econômicas de 
cunho social, visando à minimização do desemprego, da pobreza e do 
atraso cultural brasileiro. 

Percebe-se que a semelhança nos debates dessas correntes, tem 
como ponto de partida a busca do deslocamento do centro dinâmico da 
economia. Ou seja, a implantação de um sistema industrial, até então 
incipiente no Brasil. Independente da corrente vencedora, fato concreto 
é que a materialização ocorre com a implantação do Plano de Metas no 
governo do Presidente Juscelino Kubistchek (JK). Não há dúvidas de 
que esta foi a primeira tentativa bem-sucedida de implantação de um 
sistema industrial brasileiro. A máxima que norteava os discursos da 
época era: “cinquenta anos em 5” o que significava o atraso brasileiro 
frente ao capitalismo internacional. As principais realização do governo 
JK foram: abertura para o capital internacional; atração de investimen-
tos de grandes empresas estrangeiras, tais como a Ford, a Volkswagen, 
Wyllys e General Motors; em outras palavras, foi o início efetivo da 
indústria automobilística no Brasil. Também foi de seu governo a cons-
trução da nova capital do País, a cidade de Brasília no Planalto Central 
do País.
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 Importante destacar que, mesmo com estas transformações 
geopolíticas e econômicas, a estrutura social brasileira não se modi-
ficou, pois nos estamentos de poder continuaram prevalecendo o per-
sonalismo, o patrimonialismo e, por resultado, o estamento de poder 
continua sua saga aristocrática, ressalvando-se, que temporalmente se 
está na metade do século XX, portanto, 4 séculos e meio de história. O 
que significa que o capitalismo industrial brasileiro ao final do século 
XX tem somente 50 anos de existência.

 Passado o governo de JK, o ambiente político do início da dé-
cada dos nos 1960 entra em vigorosa turbulência: renúncia do presi-
dente eleito Jânio Quadro; Movimento da legalidade em prol do vice-
-presidente João Goulart, até que este assuma a presidência do País; o 
discurso presidencial no comício da Central do Brasil, entendido por 
parte da literatura como o estopim para ocorrido em 31 de março de 
1964.

 Fato concreto é que o País mergulha em outro período ditato-
rial e este será muito mais longo que o anterior. Portanto, tendo como 
referência o século XX, o Brasil passará por duas ditaduras: uma civil 
de 1937 a 1946 tendo à frente Getúlio Vargas; e, outra militar, que teve 
a frente do governo os generais: Humberto de Alencar Castelo Branco 
de abril de 1964 a março de 1967, Arthur da Costa e Silva governou de 
1967 a 1969, Emilio Garrastazu Médici de 1969 a 1974, Ernesto Geisel 
de 1974 a 1979, e João Baptista de Oliveira Figueiredo de 1979 a 1985. 
Em linhas gerais, em cem anos de República o País teve 30 anos de go-
verno ditatorial. Fato que ajuda a entender a fragilidade da democracia 
brasileira.

 Ao longo dos 21 anos de governo militar, ocorreram inúme-
ras situações de cerceamento de direitos civis e políticos, onde o mais 
brutal foi a promulgação do Ato Institucional nº 5. Na área econômica 
e especialmente de infraestrutura muitas mudanças, reformas e implan-
tações de medidas foram executadas. A meta principal dos militares era 
transformar o Brasil em potência mundial, para tanto, arquitetaram e 
implantaram dois grandes programas de desenvolvimento: I e II Plano 
Nacional de Desenvolvimento, sendo que o I PND resultou no que parte 
da literatura econômica consagrou como “Milagre Econômico” dado 
que a economia crescia em média de 10% ao ano; o II PND completaria 
o primeiro, mas não foi bem-sucedido, principalmente, em razão do 
esgotamento do padrão de financiamento interno e externo (Quadro 1).
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 A década dos anos 1980 é um período de turbulências políticas 
e econômicas. Políticas centradas no fim do governo e militar e transi-
ção para nova etapa de governo democrático. Em realidade, o centro 
da turbulência não estava na transição e sim na forma de voto para a 
eleição presidencial, cujas alternativas eram: voto direto e voto indireto. 
Para o primeiro foi criado sob a liderança do Deputado Federal Dante 
de Oliveira o “Movimento Diretas Já”, de forte apelo popular, que teve 
a adesão concretizada em passeatas por todas as grandes capitais do 
País. No entanto, em abril de 1984 a Emenda constitucional que pro-
punha as eleições diretas foi posta em votação e para a frustração dos 
brasileiros não foi aprovada.

 Assim, em janeiro de 1985, ocorreram eleições indiretas para a 
presidência da República, onde Tancredo Neves foi eleito. Porém, por 
questões de saúde o Presidente eleito veio a falecer antes de assumir o 
cargo. Restando ao vice-presidente José Sarney assumir e tornar-se o 
primeiro presidente civil após duas décadas de regime militar no País.

 Por sua vez, as turbulências econômicas estavam centradas em 
dois pilares fundamentais da política econômica: inflação e dívida ex-
terna. Portanto, todas as atenções da equipe econômica estavam volta-
das para estes pontos. A inflação estava tão enraizada na mentalidade 
dos formadores de preços que foram necessárias sete tentativas para 
combate-la por meio de programas econômicos: Plano Cruzado I e II, 
Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e II, e Plano Real. Sendo 
que, somente o último foi bem-sucedido no seu objetivo de combater a 
inflação. Portanto foram 9 anos em busca de estabilização monetária. 

 No referente a dívida externa, outro grande problema econô-
mico nacional, cuja solução não dependia somente de gestão interna, 
mas principalmente de um contexto internacional que havia entrado em 
crise ao longo dos 1970.  Em realidade, enquanto no Brasil se vivia a 
euforia do “Milagre econômico”, o centro do capitalismo mergulhava 
na crise da estagflação, cuja característica marcante era atividade eco-
nômica estagnada e acompanhada de inflação generalizada. O estopim 
dessa crise foram: choque do petróleo; esgotamento da matriz produtiva 
da II Revolução Industrial; e, implosão do sistema do financeiro inter-
nacional que alterou os níveis de pactuação das contratações e recontra-
tações de recursos financeiros no mercado internacional.

 Este último ponto, repercutiu em todas as economia que apre-
sentavam fragilidade financeira em suas contas com o exterior, o que 
era a situação da maioria dos países latino-americanos. O Brasil em 
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especial, tinha como fonte de captação financeira para cobertura de seus 
projetos dos PNDs o mercado financeiro internacional. Assim, com as 
alterações nas pactuações e repactuações o País ficou em situação de 
fragilidade financeira nas contas externas, chegando inclusive, em al-
gum momento a ficar inadimplente. Assim, nos anos 1980 as questões 
inflação e renegociação da dívida externa são as prioridades dos policy 
makers brasileiros. É, neste cenário que se consagra a expressão “déca-
da perdida”.

 Encerrando o século XX, tem a década dos anos 1990, que no 
País se caracterizou como os anos da reestruturação da base produtiva e 
das instituições estatais nacionais. Os principais feitos da década foram: 
estabilização dos preços; redefinição do papel do Estado brasileiro, em 
especial no mercado produtivo; renegociação da dívida externa; reor-
ganização da inserção internacional em um mundo mais globalizado do 
que nunca.

 Assim, considerando esta pontuação dos principais momentos 
do processo histórico da formação política e econômica do País é que 
se questiona a expressão: “Brasil, país do futuro”, muito utilizada por 
agentes políticos e até mesmo por estudiosos. Entende-se que em vez 
da expressão País do futuro, o mais correto é afirmar que o Brasil é um 
país em lenta e gradual construção intercalada por movimentos de 
marcha e contramarchas que ainda estão muito atrelados ao seu proces-
so histórico, cujas marcas são: dependência externa, o personalismo, o 
patriarcalismo e o patrimonialismo da aristocracia latifundiária. E, por 
fim, não se pode descartar a falaciosa democracia racial que perdura no 
decorrer do processo histórico brasileiro.

O tempo acadêmico: substratos de uma trajetória

 Neste tempo me permito a conjugar o verbo na primeira pes-
soa do singular pelo fato de ser a minha trajetória acadêmica. Entrei 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 05 de 
março de 1985 e tive meu contrato de trabalho extinto pela instituição 
em 8 de abril de 2022, portando se tratou de um longo ciclo de 37 anos 
trabalhando na mesma instituição.

 Nesse tempo vi e participei de muitas mudanças e transfor-
mações da Universidade, tanto na condição de professor, coordenador 
de departamento quanto na de diretor de Instituto. Destes 37 anos 25 
foram acumulando a função de professor e de gestor o que muito me 
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gratificou. Importante destacar que no início de minha carreira na PU-
CRS, ser professor universitário era sinônimo de status, pois a grande 
maioria, principalmente dos cursos noturnos, tinha outras atividades 
como principal fonte de renda. Após veio uma época em que lecionar 
em Universidade privada passou a ser a atividade principal e, portanto, 
a maior fonte de renda.

 Lembro que até 1994, eu dividia minhas atividades entre a 
Fundação de Economia e Estatística (FEE) e a PUCRS, foi nesta épo-
ca que entendi o significado da conjugação verbal na identificação da 
postura em sala de aula: muitos professores estavam professor, alguns 
ainda pelo status, mas uma parte significativa porque não tinham outra 
alternativa de ganho; outros eram professores, mesmo com outra ativi-
dade paralela, pois amavam o que faziam e o contato com os alunos era 
mágico. 

 Pessoalmente passei a me observar nesta conjugação verbal 
de conduta em sala de aula: estar ou ser! Após muitas verificações e 
constatações me defini conjugando meu comportamento no verbo ser e, 
partir de então senti que minhas aulas e meus contatos com os alunos 
ganharam dimensões acadêmicas de profundidade e trocas de conhe-
cimentos. Entrar em uma sala de aula preparado e com entusiasmo é 
adentrar em um espaço diferente, pois a mágica da relação professor/
aluno ganha dimensões significativas.

 A partir dessa convicção, ficou muito claro para mim que mi-
nha alegria profissional seria na academia e, que, portanto, precisava 
tomar decisões: me preparar mais e ter a universidade como atividade 
principal. Assim, em 1987 com o apoio e incentivo da FEE e da PUCRS 
iniciei minha formação em nível de doutoramento na Universidade Es-
tadual de São Paulo (UNICAMP). Foram quatro bons anos estudan-
do e interagindo com gente de diferentes cantos deste Brasil, o que 
possibilitou trocas de valores, costumes e conhecimentos. Tive como 
orientador de tese o Professor Dr. Wilson Suzigan, com o qual aprendi 
muito e ratifiquei ainda mais a convicção de ser um professor; atenção, 
dedicação, respeito e generosidade foram lições extra-acadêmicas que 
aprimorei com o Professor Wilson.

 Em março de 1990 retornei às minhas atividades técnicas na 
FEE e acadêmicas na PUCRS. Na primeira, passados alguns meses do 
retorno fui chamado a ser o Editor da Revista Indicadores Econômi-
cos FEE, um periódico de conjuntura local e nacional. Na segunda, em 
agosto do mesmo ano fui convidado a ser coordenador do Departamen-
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to de Economia, função que exerci por 13 anos. Com a colaboração de 
colegas que também tinham o espírito acadêmico pujante, e queriam 
revolucionar o Curso de Ciências Econômicas, de modo a dar-lhe cre-
dibilidade de mercado e de formação de economistas.     Para tanto, 
agilizamos ações como: reforma curricular; maior divulgação do po-
tencial dos professores; organização de eventos trazendo economistas 
importantes de universidades locais e do centro do país; implantação 
da pesquisa científica e posteriormente as formações de pós-graduação, 
primeiro em nível de mestrado e posteriormente doutorado.

 Realmente foi um belo trabalho, o qual sem falsa modéstia 
me orgulho de ter liderado e, sem dúvida, me preencheu na escolha 
de ser um professor. Estas ações me motivaram em 1996 à dedicação 
com exclusividade à universidade. Alguns anos passados, culminando 
a esta opção, no ano de 2008, com o apoio da PUCRS, fui realizar 
meu Pós-doutoramento na Universitè Paris 13 Nord: UFR de scien-
ces économiques et de gestion onde fui recebido pelo Professor Doutor 
Pierre Salama. As informações constantes no Quadro 2 retratam sinte-
ticamente minha produção acadêmica ao longo destes 37 anos de vida 
acadêmica. Confesso que as médias que mais me agradaram foram as 
de formação de mestres e doutores, pois ali residem a continuidade do 
conhecimento acadêmico e social.

Quadro 2 – Síntese de produções no tempo acadêmico
Tipo de produção Números  

absolutos
Média anual

Artigos completos publicados periódicos 54 1,45
Capítulos de livros publicados 32 0,86
Trabalhos publicados em anais 90 2,43
Conferências e palestras 35 0,95
Prefácio e posfácios de livros 8 0,21
Orientações de dissertações de mestrado 37 1,00
Orientações de tese de doutorado 29 0,78
Orientações de TCC 17 0,45
Orientações de iniciação científica 10 0,27
Orientação de Pós-doutorado 1 -
Participação em bancas de mestrado 59 1,60
Participação em bancas de doutorado 35 0,95

Fonte: Curriculum Lattes de Carlos Nelson dos Reis.
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 Muitos dos meus orientandos se tornaram expoentes em suas 
respectivas áreas de atividade, alguns são professores e outros excelen-
tes profissionais. Já ocorreram situações de dividir, com alguns deles, 
participação em bancas de defesa final e, toda vez que isto acontece me 
preencho de alegria em ter participado da formação de alguém que no 
momento da banca está no mesmo nível e com consistente desenvoltu-
ra, o que faz o criador aplaudir as criaturas!

 Por fim, meu ocaso acadêmico se deu em 8 de abril de 2022, por 
iniciativa da PUCRS e não por minha vontade. Sempre tive a convicção 
que o final era inexorável e que poderia ser por minha livre iniciativa ou 
institucional. Minha iniciativa ocorreria, somente quando não mais me 
sentisse me conjugando no verbo ser, o que me significaria estar pro-
fessor apenas para manter uma posição. Assim, entendo a disposição da 
instituição, mas lamento não mais poder contribuir com meus conhe-
cimentos no momento em que me sinto altamente produtivo. Mas, as 
decisões são como são e não como se pensa querer que sejam.

 Cumpre-me destacar que não se trata de uma situação parti-
cular ou mesmo de algum ato de perseguição, pois as universidades 
brasileiras, em especial as privadas que têm, necessariamente, como 
práticas usuais o equilíbrio de suas planilhas de custo e se veem obri-
gadas a não preservação do conhecimento acumulado em um professor, 
e, assim, acabam descartando massa crítica que contraditoriamente elas 
mesmas formaram ou contribuíram para formar. Encerrar o contrato de 
professores que estão plenamente produtivos é um retrato da falência da 
produção intelectual acumulada e lamentavelmente, é o que se presen-
cia generalizadamente nas instituições brasileiras de ensino superior. 
Provavelmente, este seja um movimento que ajude a desmistificar a 
expressão de “Brasil, País do futuro”!

O tempo do livro: o professor com seus alunos
 A produção desta coletânea foi pensada e produzida em meio a 

pandemia do Covid-19 nos anos de 2020/2021. Por incentivo da Coorde-
nadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS), do 
qual fui professor permanente desde 1994, e com liberação de recursos do 
PRONEX. Assim, eu e o grupo de orientandos que me acompanham nesta 
produção agradecemos a confiança da Professora Doutora Jane Cruz Prates.

 Cumpre destacar que esta coletânea inaugura um novo ciclo 
de discussão e debates de temas que são preocupações dos integrantes 
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do Grupo de Economia do Bem-Estar que, mesmo sem o teto da uni-
versidade, continuará pesquisando e socializando os resultados às suas 
indagações. Com este Grupo me é possível afirmar que a essência do 
que me conjugou no verbo ser permanece mais viva do que nunca, sem 
falsa modéstia: sou um professor.

 É importante destacar a forma acadêmica com a qual estes alu-
nos se organizaram e se dedicaram. O tempo todo foi pleno em dis-
cussões, cooperações e respeito ao pensamento político ideológico in-
dividual, ainda que as reuniões e seminários fossem coletivos. Todas 
as reflexões trazem em seu desenvolvimento uma preocupação com as 
questões que permeiam a sociedade em especial a brasileira.

As reflexões contidas neste livro estão organizadas em três blo-
cos que tratam de temas como: Economia Política, Estado e Sociedade. 
Para sua realização houve a reunião de alunos participantes do Grupo 
de Pesquisa em Economia do Bem-Estar que a partir de suas preocu-
pações temáticas haviam desenvolvido suas respectivas dissertações ou 
teses.

 Na primeira parte, composta por dois capítulos, o conteúdo bá-
sico trata de Economia Política onde no primeiro capítulo o texto da 
Milena Rodrigues se propõe a apresentar reflexões sobre as categoriais 
teóricas – Pobreza Política e a Transição do Feudalismo para o Capita-
lismo a fim de explicitar seus rebatimentos em âmbito político e social.  
Sua relevância se expressa no fortalecimento de debates e produções 
a respeito do tema ao Serviço Social e demais áreas do conhecimento. 
Para tanto, parte-se de uma indagação teórica desenvolvida com base 
no levantamento bibliográfico, a partir da área das ciências sociais apli-
cadas que se embasam epistemologicamente na teoria social crítica. 
Por fim, busca dar visibilidade aos aspectos históricos a respeito da 
organização política da população no período delimitado, em busca de 
visualizar o possível desenvolvimento de condutas políticas populares 
e suas consequências. 

 No segundo capítulo, o Paulo Martins tem por objetivo discutir 
a relação entre questão agrária e Estado no Brasil. Desta forma, aborda 
o contexto, tendo em vista demonstrar as transformações que ocorreram 
no meio rural brasileiro a partir de 1930 até a atualidade, demonstrando 
o papel que o Estado cumpre no processo de transição da matriz agroex-
portadora para a urbano-industrial. Assim, o papel das classes sociais 
nesse processo assume centralidade no debate da questão agrária e sua 
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relação com o desenvolvimento do capitalismo, a partir do marco tem-
poral analisado. No conjunto a reflexão busca dar conta de demonstrar: 
o quanto o setor agropecuário foi importante para financiar o processo 
de industrialização; e, as contradições do pacto agrário-industrial, que 
destinou grande parte da população rural ao escasso acesso as políticas 
públicas ao longo do tempo.

 A segunda parte composta por três capítulos tem como foco a 
temática do Estado, onde no terceiro capítulo o texto da Andressa Ber-
nardon discorre sobre a evolução histórica do Estado, optando por fazer 
a partir da transição do século XVII para o XVIII, no qual a concep-
ção de Estado Moderno se estrutura. A literatura anterior ao século XX 
permite compreender o pensamento político do Estado contemporâneo 
pelos processos provisórios das lutas que os seres humanos colocam 
em prática como forma de ter acesso aos bens necessários para a vida, 
formando os Direitos Humanos, que ora respondem a uma historicida-
de e ora respondem a outra. Assim, parte-se da concepção do Estado 
Contratualista na era iluminista, no qual os filósofos Hobbes, Locke e 
Rousseau buscaram compreender como a natureza humana é capaz de 
se modificar para sua sobrevivência. Portanto, tem como preocupação 
central estudar o Estado-Nação e as suas interfaces com os Direitos 
Humanos.

 Na sequência vem o quarto capítulo no qual a Larissa Perei-
ra mostra que ao longo do tempo, inúmeros intelectuais de diferentes 
áreas do conhecimento debruçaram-se em estudos que visassem des-
velar a relação complexa e intensa existente entre Estado, Sociedade 
Civil e Mercado. Cada um a seu tempo e com a visão a seu alcance, 
puderam compor um conjunto de conhecimentos com o intuito de dis-
cutir os fundamentos teóricos e conceituais acerca das categorias Es-
tado, Sociedade Civil e Mercado. Essas categorias permeiam análises 
conjunturais de diferentes áreas do conhecimento, muito embora todas 
visem alcançar sucessivas aproximações com a realidade. Neste senti-
do, torna-se cada vez mais necessário apreender esses conhecimentos, 
a fim de que se possa alcançar leituras coerentes com o tempo presente. 
Desta forma, para o desenvolvimento deste artigo, fundamenta-se na 
visão de intelectuais clássicos como Hobbes, Locke, Marx, Gramsci e 
Smith, como também de autores mais contemporâneos como Gohn, C. 
Coutinho, Schumpeter, Hayek e outros.

 Finalizando esta II parte vem o quinto capítulo onde o Clau-
diomiro Moreira tem por objetivo abordar o papel do Estado neoliberal 
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nas relações econômicas e sua face antidemocrática. Partindo de uma 
pesquisa bibliográfica, visa-se demonstrar que existe na teoria neoli-
beral um gênero muito especial de estatismo. Enquanto seu discurso é 
fortemente anti-Estado, na prática está constantemente mobilizando-o 
para a universalização da razão econômica e manutenção do equilíbrio 
do mercado. Disto resulta o desenvolvimento de um papel paradoxal, 
por incorporar um conjunto de políticas que o negam, inclusive em sua 
missão de prestador de serviço público. No outro lado, ganha hegemo-
nia sua face antidemocrática, como algo necessário para a preservação 
da eficiência da ordem do mercado. Surge em seu discurso, que o pro-
blema da democracia, é a intensidade da vida democrática, isto é, o 
aumento da interferência da maioria nos assuntos estatais. Seu sufoca-
mento, torna-se fundamental, para a preservação da ordem espontânea 
e desenvolvimento do capitalismo. 

 A III e última parte da coletânea está composta por quatro ca-
pítulos que buscam, pontualmente, discutir temas da sociedade onde, 
sem intenção de conexão, todos refletem temas que envolvem questões 
no campo da busca de equidade social. Iniciando pelo sexto capítulo 
escrito por Viviane Rodrigues ao ampliar suas observações para além 
do território nacional e buscar detectar os meandros da desigualdade so-
cial na América Latina. Nesse sentido, trata-se de um capítulo de cariz 
qualitativo produzido a partir de pesquisa bibliográfica e documental 
em nível exploratório, que enseja problematizar as características assu-
midas pelos sistemas protetivos da América Latina e Caribe. Define-se 
uma amostra de quatro países com a intenção de, a partir desta, olhar 
para a Região como um todo. O critério de inclusão adotado referiu-
-se importância política e econômica de alguns dos principais países 
latino-americanos, tais como Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Para 
tal, o eixo analítico da alternância ideopolítica de governos progressis-
tas e conservadores foi eleito com vistas a desnudar a imperatividade 
da orientação neoliberal e das formas de conservadorismo nas agen-
das sociais dos referidos governos durante as últimas três décadas. O 
tracejo deste panorama possibilitará a compreensão de como governos 
progressistas e conservadores latino-americanos preconizaram, ou não, 
a proteção social latino-americana.

 No sétimo capítulo, Vanelise Aloraldo se debruça sobre o 
reconhecimento do direito à convivência familiar e comunitária para 
as infâncias e adolescências, bem como a atualidade do tema para as 
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juventudes, incluídas em suas especificidades recentemente pelo arca-
bouço legal brasileiro.  À medida que a sociedade enfrenta dificuldades 
para superar as condições adversas tecidas pelo modo de produção ca-
pitalista, a legislação brasileira vem também se ampliando para abarcar 
as mais complexas situações de violações de direitos humanos, que se 
agudizam em realidades periféricas e dependentes. Na área do direito 
das crianças e adolescentes, e mais recentemente das juventudes, os 
dispositivos legais preconizam que todos(as) têm direito a uma família, 
cujos vínculos devem ser protegidos e seguros. São muitas formas de 
desigualdades que ainda impedem a concretização deste direito funda-
mental de convivência em família e na própria comunidade com pro-
teção integral. Trata-se, por fim, de atentar que o direito à Convivência 
Familiar e Comunitária não pode ser dissociado do conceito e materia-
lização de Proteção social asseguradora de direitos.

 Na continuidade, no oitavo capítulo a Cassia Mocelin trata de 
uma questão histórica que tem sido pauta de vários fóruns que discu-
tem o mito da igualdade racial brasileira. Mostra que as políticas de 
ação afirmativa, assentam-se na crítica à igualdade formal e na ado-
ção de uma postura afirmativa do Estado frente as questões dos racis-
mos, das discriminações e dos preconceitos. Mas, sobretudo, as ações 
afirmativas constituem-se em reivindicações e lutas sociais, no âmbito 
internacional e nacional, desde a segunda metade do século XX. To-
davia, elas vêm assumindo cada vez mais proeminência e importância 
no contexto brasileiro, especialmente a partir do início do século XXI, 
com a implantação das primeiras políticas públicas de ações afirmati-
vas. Nesse período, evidencia-se sua contínua permanência na agenda 
do debate público e, portanto, político. Certamente, a discussão sobre 
as ações afirmativas alcançou outro patamar após a promulgação da Lei 
12.711/2012, que instituiu a política de cotas para o acesso de estudan-
tes pretos/as, pardos/as e indígenas nas instituições federais de ensino 
médio, técnico, tecnológico e superior. 

 Por fim, encerrando a coletânea, tem-se no nono capítulo a re-
flexão do Pedro Samuel que trata o mercado de trabalho brasileiro no 
contexto de novas tecnologias, em especial as plataformas de prestação 
de serviços por aplicativos tão utilizadas na prestação de serviços de 
transporte urbano, em especial o serviço prestado pela empresa Uber 
em Porto Alegre. O capítulo analisa os processos de marketing da em-
presa e seus reflexos na captura da subjetividade dos motoristas por 
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aplicativo da empresa, bem como mostra o quanto este movimento re-
flete no reconhecimento do vínculo empregatício pelos próprios traba-
lhadores e como a jurisprudência vem enfrentando o tema.

 Assim, é com muita alegria que se conclui esta produção na 
expectativa de que contribua para o aprofundamento dos debates sobre 
as múltiplas nuances que conformam no processo histórico brasileiro 
um conjunto de permanentes desigualdades sociais. Não se tem, de for-
ma alguma, a pretensão de concluir ou mesmo propor um conjunto de 
ações resolutivas a questão social brasileira. Todavia se tem o propósito 
de situar temas em uma discussão que se situa em um processo con-
tínuo, dado que a maioria da população nacional, ainda se ilude com 
discursos de salvadores da Pátria que sem conhecer a fundo o processo 
histórico da formação política, econômica e social do País se funda-
mentam na máxima: Brasil, país do futuro!

Carlos Nelson dos Reis
Professor e Doutor em Economia
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1 AS TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS, 
SOCIAIS E POLÍTICAS QUE PERMEARAM 

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
MEDIEVAL6

Milena Dorneles Rodrigues

1 Introdução 

O presente capítulo tem como propósito aprofundar algumas 
categoriais teóricas – pobreza política e a transição feudal para capi-
tal – fundamentais para o estudo mediante realização de uma pesqui-
sa bibliográfica, a qual teve como recorte a produção vinculada a área 
das ciências sociais aplicadas que se embasam epistemologicamente 
na teoria social crítica. De modo específico, pretende-se inicialmente 
contextualizar as transformações históricas e sociais acerca dos aspec-
tos que abrangem a pobreza política, sua representação social e seus 
rebatimentos. Assim, o recorte temporal se dá no período transitório do 
feudalismo ao capitalismo.

Na sequência do estudo, serão apresentadas reflexões e propo-
sições a respeito da organização política da população no período de 
transição do feudalismo ao capitalismo, em busca de visualizar o possí-
vel desenvolvimento de condutas políticas populares e suas consequên-
cias no período delimitado. Por fim, se encerra o capítulo, de forma a 
proporcionar visibilidade as consequências históricas e sociais sob a 
pobreza política, assim como, apreender sua representação no período 
estipulado, bem como, tecer críticas e contribuições acerca de tais con-
cepções apreendidas durante o estudo.

Nesse sentido, o estudo histórico social possui a finalidade de ex-
plicitar baseando-se em acontecimentos históricos as abstrações teóri-
cas construídas sobre a pobreza – pobreza política, os estigmas criados 
e desenvolvidos historicamente, bem como, os rebatimentos que deles 
derivam.   

6 Este texto é um subproduto da dissertação com o título “A POBREZA POLÍTICA NA 
TRANSIÇÃO DO FEUDALISMO PARA O CAPITALISMO: as origens de sua manifestação 
social”. Defendida no PPGSS em 19 de janeiro de 2022. Sob a orientação do Professor Dr. 
Carlos Nelson dos Reis e financiada com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq.
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A discussão sobre o fenômeno potencializa a produção de conhe-
cimento sobre sua origem histórica, assim como, contribui para geração 
de estratégias de seu enfrentamento. Nesse sentido, busca-se gerar re-
flexões e proposições que ultrapassem os conceitos centrados no indi-
vidualismo, culpabilização dos sujeitos desfavorecidos historicamente 
a níveis sociais e políticos. 

2. As transformações históricas e sociais sob a ótica política 
do contexto transitório do feudalismo ao capitalismo

Neste item, irá se desenvolver aspectos gerais sobre o funcio-
namento histórico e social sob o recorte histórico da transição do feu-
dalismo ao capitalismo através de uma perspectiva política. Para isso, 
torna-se necessário tecer em um primeiro momento acerca do contexto 
socialmente vivido pela população, bem como, elementos essenciais 
que antecedem a definitiva inserção do capitalismo e sua legitimação de 
exploração do trabalho e intensificação da pobreza em suas multifaces, 
já que “[...] o trabalhador ainda não foi convertido em um mero apêndi-
ce da máquina” (MARIUTTI, 2000, p.154).

A época a qual o estudo encontra-se debruçado era governado 
por um Estado absolutista, esse que foi emergido no Ocidente. Países 
como, França, Inglaterra e Espanha possuíam monarquias centraliza-
das, que significou em uma representação de ruptura de soberania das 
formações sociais da era medieval, em nível de propriedade e, também, 
de vassalagem.

Assim, se anteriormente havia monarquias limitadas7, passou-se 
a ceder lugar às monarquias absolutas, consistindo-se num prefácio de 
um Estado burguês. Ora que, sua operação baseava-se na organização 
social, política e de bases de produção, auxiliando assim, para que pos-
teriormente, a burguesia comercial assuma o protagonismo e poder da 
estrutura, com ela já consolidada ao modo de produção capitalista.

O Estado absolutista, em vigor na Europa dos séculos XVI ao 
XVIII, estava constituído pela concentração de todo poder do Estado 
nas mãos de uma única figura, o Rei. Nesse sentido, uma só pessoa com 
absolutos poderes (BOBBIO, 1992, p. 115). Em verdade, a classifica-

7    As monarquias limitadas possuíam cunho autoritário e centralizado. Assim, o Rei, figura 
com maior posição social da época, opera seu governo de acordo com as leis estabelecidas 
pelo poder legislativo ao qual formula-se através de um parlamento eleito que lhe atribui criar 
e promulgar legislações. (HUBERMANN, 1986).
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ção do absolutismo operava como um mecanismo de equilíbrio político 
entre a nobreza e a burguesia comercial. Nesse cenário, a divisão so-
cial hierárquica se formava pelos soberanos e súditos, nada mais que, 
os primeiros sendo os possuidores de poder e privilégios e os súditos, 
detentores de obrigações e deveres, submersos a uma realidade de total 
devoção e respeito se formara com o Rei, as quais se não cumpridas, 
eram consideradas crime de lesa-majestade8.

A vontade do príncipe tem força de lei [...] “A noção complementar 
de que os reis e os príncipes eram eles próprios legibus solutus, isto 
é, isentos de restrições legais anteriores, proporcionaram os proto-
colos jurídicos para a supressão dos privilégios medievais, ignoran-
do os direitos tradicionais e subordinando as imunidades privadas” 
(PERRY, 2016, p. 26).

Através da passagem das monarquias limitadas para as monar-
quias absolutas, sendo esta, a mediadora entre a antiga classe dominan-
te - os proprietários de terras e seus aliados, aqueles que as defendiam 
e consequentemente se opunham aos movimentos revolucionários das 
demais populações, estando expostas à exploração e subordinação de 
ambos os grupos. Com tal apoio, a burguesia comercial estava a ganhar 
gradativamente maior poder econômico, no entanto, insuficientemente 
forte para lutar com a antiga classe dominante, pela tomada do poder.

Sendo assim, o poder continuava nas mãos dos nobres, mas 
a monarquia, na tentativa de aumentar as suas rendas, buscou maior 
aproximação com a burguesia comercial, pois esta poderia trazer maior 
riqueza ao tesouro do Rei. À medida que esta aproximação foi se con-
solidando o poder da burguesia comercial aumentava em detrimento 
do enfraquecimento do poder da nobreza. Será dessa aliança entre o 
Rei e a burguesia comercial que se terá o início das primeiras versões 
de acumulação de capital, ainda que o capitalismo não fosse uma rea-
lidade. Esta supremacia dos burgueses viria a lhes garantir condições 
de expansão em suas relações comerciais tanto nos mercados internos 
quanto nos externos.

Nesse sentido, observa-se que as classes sociais da era medie-
val, que se dividiam de maneira distintas, sendo essas, os sacerdotes, 
guerreiros e, também, os trabalhadores, o último trabalhava para ambas 

8   O crime de lesa-majestade é aquele considerado traição contra majestade, rei etc., ou seja, 
violar ou praticar atos de resistência contra a figura com cargo hierárquico mais elevado so-
cialmente. (HUBERMANN, 1986).
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as classes, tantos eclesiásticos como os militares. A Figura 1 retrata a 
estrutura social hierárquica da época.

Figura 1 - Estrutura social da era absolutista 

Fonte: Sistematização da autora.

Nesse sentido, a divisão social apresentada na Figura 1 ilustra as 
distinções que permeavam a era medieval. Em verdade, tais distinções 
ao longo do percurso teórico demonstrarão os impactos sociais sobre 
cada sujeito, por conta de sua posição e status social. Fato é que, quan-
do se menciona questões de divisórias sociais, hierarquias estabelecidas 
e intrínsecas ao modo vigente, percebe-se, “[...] uma organização que, 
em troca de proteção, frequentemente ilusória, deixava as classes traba-
lhadoras à mercê das classes parasitárias, e concedia a terra não a quem 
a cultivava, mas aos capazes de dela se apoderarem” (HUBERMANN, 
1986, p. 24).

Sob essa ótica, os servos9, camponeses e os trabalhadores ur-
banos encontravam-se no mais baixo nível da pirâmide social da era 
9   A palavra latina “servus” significa “escravo”. No entanto, não eram escravos, no sentido 
que atribuímos à palavra, quando a empregamos. Chamava-se de “servos” a maioria dos tra-
balhadores do campo, eles, dependiam dos senhores para sobrevivência, no entanto, estavam 
em uma condição que possuíam uma parte de terra que podiam utilizar para viver com suas 
famílias. “Os servos estavam atados aos senhores de terra; suas pessoas e posses eram pro-
priedades de seus senhores e suas vidas estavam reguladas em todos os aspectos pela lei do 
feudo (FEDERICI, 2017, p.48)
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feudal, isso significava, de forma sucinta, em fragilidades e desafios vi-
venciados cotidianamente por essa categoria de sujeitos, que inclusive, 
era a maioria da população da época.

Ainda, encontravam-se as demais comunidades que também vi-
venciavam níveis de complexidades e adversidades cotidianas, porém, 
as formas e intensidades de desigualdade eram inteiramente distintas. 
Além destes, uma pequena parcela da população usufruía de posições 
almejadas socialmente, ou seja, com condições de sobrevivência sem 
dependência do campo ou de senhores. Esse é um elemento importante 
para diferenciar as classes que detinham a centralização de privilégios, 
sendo, posição social altamente significativa cujos frutos eram fortunas 
e poder, e os demais, com apenas sua força de trabalho a oferecer.

O trabalho executado encontrava-se inteiramente ligado com a 
terra, ou seja, trabalho essencialmente agrícola. Estas áreas eram reco-
nhecidas na Europa ocidental e central como “feudos”, eles, variavam 
de tamanho e organização, mas essencialmente, eram comuns entre si. 
Consistiam, basicamente de uma aldeia e terras ao redor, nas quais os 
povos ali trabalhavam e habitavam.

Logo, o caso da propriedade por meio comunal se desenvolvia 
enquanto a terra como a grande forma de subsistência, ou seja, era ela 
quem proporcionava os meios, os objetos e, também, a própria locali-
zação da comunidade. A terra se constituiu como base da comunidade e 
determinava a relação entre os sujeitos (MARX, 2013).

Os pequenos lavradores que procuravam a proteção e o amparo dos 
ricos e dos nobres acabaram por conseguir esta proteção e este am-
paro, pelo preço da perda da sua liberdade. Se não tinham terras, 
davam-lhes pequenas parcelas e às vezes alguns animais e cabanas 
para os ter. Mas eram obrigados a pagar por isso, que trabalhando 
para os seus senhores (corveia) quer com parte de sua produção 
(renda). Nalguns casos, a assistência material prestada aos peque-
nos camponeses indefessos era tão grande que eles não só se obri-
gavam eles próprios ao serviço dos senhores, mas também vincu-
lavam os seus descendentes a esse serviço (MANFRED, 1987, p. 
20; grifos do autor).

Nesse sentido, observa-se que nesse cenário havia relações de 
hierarquia e poder de uma classe sob a outra, relações de poder deter-
minadas da era feudal e seus regimes adotados. Em realidade, a massa 
populacional constituída pelos servos, também se apresentam de forma 
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diferenciadas, pois havia vários graus de servidão, nesse sentido, cada 
propriedade feudal possuía um senhor. Pois, não existia senhor sem-ter-
ra, nem terra sem senhor feudal. Ainda que os pastos, prados e bosques 
fossem usados de forma comum entre a comunidade, a terra arável era 
dividida em apenas duas partes. Uma, pertencia ao senhor feudal e seus 
domínios e a outra, os servos eram os responsáveis a trabalhar com a 
terra (HUBERMANN, 1986).

Um ponto a ser destacado, diz respeito aos cercamentos dos cam-
pos abertos (enclosures) e as conversões das terras aráveis em pastagem, 
movimento que teve início no século XV na Inglaterra, “[...] quando os 
campos e as áreas comuns foram cercados pelos senhores, e condados 
inteiros se viram ameaçados de despovoamento” (POLANYI, 2000, p. 
52). Essa passagem se deu no território da dinastia Tudor (1485-1603), 
período em que os senhores proprietários de terra possuíam autorização 
em cercar a suas propriedades agrícolas, o impacto disto repercutiu em 
sérias devastações causadas à população miserável da época.

Observa-se que tais cercamentos iriam deter um significado pro-
gressista se não houvesse as conversões às pastagens. Quer dizer, a terra 
que estava cercada detinha um valor significativamente mais elevado 
que a não-cercada, passando a valer de duas até três vezes mais. Fato é 
que nos espaços onde se permanecia o cultivo de terra, não havia alte-
rações sob o emprego ou o fornecimento de alimentos, pelo contrário, 
eles obtiveram aumento considerável. Nesse sentido, os rendimentos 
com a terra apresentavam elevação gradativa, sobretudo, aquelas em 
que a terra era alugada (POLANYI, 2000).

Cabe frisar que nessa época, o desenvolvimento do lucro provia 
para além somente da terra, mas também de seu uso comercial. Sendo 
assim, os cercamentos impediam as entradas de camponeses que pode-
riam vir a tirar seu sustento delas.  Houve rebatimentos por conta disso, 
como, a expulsão de alguns camponeses, que, por não possuírem outras 
formas de sobrevivência, tornavam-se subordinados às exigências e aos 
interesses dos detentores de poder da época (MARTINELLI, 2011).

Esse período dos cercamentos ficou conhecido como a “revolu-
ção dos ricos contra os pobres”. A justificativa disto, se dava pela pre-
missa do avanço do sujeito rico em sociedade e de uma possibilidade 
de habitação para o pobre. Assim, o progresso que era almejado pelos 
donos da terra, foi tomado pela descaracterização das configurações de 
negócios, as quais foram substituídas por novas e intensas formas de 
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troca, que exacerbaram a distinção entre o proprietário e o produtor 
(POLANYI, 2000).

Assim, observa-se que os cercamentos permitiram que a terra se 
tornasse propriedade privada, o que possibilitou na utilização de novas 
técnicas que aumentaram com intensidade a produção, desenvolven-
do certa contribuição para a chamada revolução agrícola, a qual auxi-
liou para o abastecimento de centros urbanos, tanto de matérias primas 
como de alimentos com a mão de obra para manufatura.

Consistem aqui, determinados elementos para apreender o siste-
ma feudal, em primeiro lugar, a terra arável consistia na seguinte divi-
são, uma, a qual era pertencente ao senhor e então, era cultivada exclu-
sivamente para ele e a outra que se dividia para outros inúmeros sujeitos 
que estavam sujeitos ao trabalho com a terra.

Em segundo lugar, o cultivo da terra oscilava de campos em cam-
pos, ou seja, eles não eram contínuos, por conta do sistema de faixas 
espalhadas. E em terceiro, a população trabalhava para além das terras 
que cultivavam, pois os detentores dessa propriedade eram os senhores 
feudais. Nesse sentido, as condições de vida dos servos eram um tanto 
quanto complexas, pois, viviam, “numa choça do tipo mais miserável” 
(HUBERMANN, 1986, p. 14), possuíam uma longa carga de trabalho, 
em média as extensões mediam de 6 a 12 hectares na Inglaterra e na 
França entre 15 e 20 hectares.

Ainda assim, a relação que se estabelecia com a população era 
de domínio e poder, com a natureza, de propriedade. A reprodução da 
sociedade se detinha mediante o trabalho vivo, logo, o caráter que o 
trabalho possuía era de manutenção da sociedade. Nesse sentido, as 
formas de apropriação podem ser distintas e variar, o que não difere são 
as formas de exploração do solo, estas, são coletivas e são pertencem a 
todos os membros da comunidade, fundadas na união entre o trabalho e 
as condições objetivas para sua efetivação.

Ainda, para desafiar ainda mais a precariedade de vida dos cam-
poneses, o que conseguiam arrancar do solo era suficiente apenas para 
sua sobrevivência e de sua família. De forma obrigatória, trabalhavam 
de dois a três dias por semana sem pagamento algum nas terras dos 
senhores. Também, em épocas de colheitas, a prioridade eram as terras 
dos senhores a serem trabalhadas e se houvesse sobra de tempo, pode-
riam trabalhar em suas campas e assim prover alimentos e tentar suprir 
as necessidades da sua família.
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Isto significava que os servos eram obrigados a trabalhar na pro-
priedade do senhor e a cultivar as suas terras, e a entregar-lhe parte 
de sua produção e da produção de sua família (não só produtos 
agrícolas como cerais, carne e criação, mas também artigos manu-
faturados como tecidos e couro). Em outras palavras: o servo era 
obrigado não só alimentar a família e os criados do senhor, mas 
também a vesti-los e a calçá-los. A todas estas obrigações e pre-
sentes dava-se o nome de renda livre, e eram entregues em troca de 
cultivar as terras do senhor [...] (MANFRED, 1987, p. 29).

Observa-se que havia diferentes tipos de servidão, cabe, citar 
algumas delas para que seja possível aprofundar o debate sobre as con-
dições sociais dos sujeitos da era medieval através de situações con-
cretas. Assim, havia os chamados “servos” de domínios”, aqueles que 
se encontravam permanentemente à casa dos senhores feudais e que 
trabalhavam em seus campos de forma integral, não como os demais, 
de uma a três vezes por semana. (HUBERMANN, 1986).

Também se encontrava presente na sociedade, aqueles que vi-
venciavam situação de intensa pobreza, conhecidos como “fronteiri-
ços”, esses, mantinham pequenos arrendamentos, de aproximadamente 
um hectare. E, também, os “aldeões” que nem pequenos arrendamentos 
possuíam, eles detinham uma singela cabana, seu trabalho com os se-
nhores se dava pela troca de alimento, em vistas a manter sobrevivên-
cia.

Ainda, já de maneira dissemelhante, havia os chamados “vi-
lãos”, parcela da população de servos em que detinham maiores privi-
légios, tanto pessoais quanto econômicos. Já distanciados dos demais, 
gozavam de inúmeras vantagens e menores deveres com os senhores 
feudais. Uma das principais diferenças encontrava-se no tratamento dos 
senhores com os “vilãos”, pois, os deveres que eles possuíam, eram de 
maior precisão e responsabilidade em vistas aos outros servos. Nesse 
sentido, as regalias que os cercavam eram significativamente maiores, 
ora que também, a relação estabelecida se baseava em dependência e 
confiança dos senhores com os “vilãos”.

No entanto, o que fica explicito é a desigualdade de classe poten-
cializada, numa intensidade maior ou menor, mas inda dessemelhante, 
ora que, “Os camponeses eram mais ou menos dependentes. Acredita-
vam os senhores que existiam para servi-los. Jamais se pensou em ter-
mos de igualdade entre senhor e servo” (HUBERMANN, 1986, p. 17).

Em verdade, entre os servos e os gados, poucas eram suas dis-
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tinções, ora que, tais sujeitos também eram manejados pelos senhores, 
assim como os animais. Os servos por vezes vistos como meros objetos 
de produção de trabalho, onde, o camponês francês encontrava-se ava-
liado em 38 soldos, enquanto um cavalo estava avaliado em 100 soldos.

A proporção de valorização entre um sujeito e um animal era 
quase que a mesma, pois, se os senhores perdessem um humano, ainda 
que seu valor fosse inferior ao do cavalo, estaria perdendo, um “gado 
humano” que se fazia necessário ao trabalho na terra.  Até porque “[...] 
no período feudal a terra produzia praticamente todas as mercadorias de 
que se necessitava e, assim, a terra e apenas a terra era a chave para a 
fortuna de um homem” (HUBERMANN, 1986, p. 19).

Nesse momento histórico, a igreja 10católica entra em cena, tor-
nando-se responsável por importantes movimentações da sociedade 
medieval. Leva-se em consideração que a igreja era uma das maiores 
proprietárias de terras no período feudal. Fatores que articulados entre 
si explicitam a relação de subordinação da população com ela. Pois, 
visando se redimir e então, diminuir a culpa pelos seus pecados pratica-
dos, doavam terras à Igreja.

Fato esse que também se tornou praticado por outros sujeitos da 
sociedade, aqueles que acreditavam nas obras assistenciais aos doentes 
e pobres, como forma de auxílio, exerciam a prática de doação de terras, 
assim como, após certo período alguns nobres e reis criaram o hábito 
de logo vencer guerras e batalhas de terras dos inimigos, doavam partes 
delas à igreja, contribuindo para que a expansão de terras aumentasse e 
seu patrimônio se expandisse cada vez mais. Assim como, pela parcela 
de 10% do dízimo recebida da renda dos fiéis. Esses fatos, contribuíram 
para que a Igreja Católica, por uma considerável parte do tempo, se 
tornasse a proprietária de em média a metade de todas as terras da 
Europa ocidental (HUBERMANN, 1986).

A partir daí, maior visibilidade e poder centralizou-se na Igreja, 
assim como, as classes de governantes era constituída pela nobreza e 
clero, era deles que partiam decisões e responsabilidades sobre a socie-
dade feudal. Logo, o poder também se encontrava centralizado nessa 
parcela da população. A prestação de serviços era dividida da seguinte 
forma, a igreja, prestava auxílio espiritual, enquanto a nobreza, a prote-

10   A igreja, representante da religião oficial adotada na Europa desde o século IV, foi a única 
instituição que conseguiu, bem ou mal, manter-se unida, adquirindo grande independência em 
relação aos reis. Tendo-se tornado uma grande possuidora de terras, acomodou-se ao estado 
de coisas vigente. (MACEDO, 1995, p. 11).
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ção militar. Em troca dessa forma de prestação de serviços, era exigido 
pagamentos dos trabalhadores, a fim da manutenção dos serviços com 
a terra.

Pode se observar que a Igreja após adquirir terras, também, au-
mentou sua fortuna, com cofres cheios de pratas e ouro. No entanto, 
seu patrimônio era estático, não sofria movimentações como as gran-
des fortunas. Assim, também ocorria com as riquezas dos grandes no-
bres, pois, além dos impostos e multas, os negócios da sociedade eram 
pequenos para que fosse possível ser investido. Assim, o capital dos 
padres e guerreiros se tornara inativo, estático, improdutivo. (HUBER-
MANN, 1986).

Conforme tanto poder econômico ia sendo adquirido pela Igreja 
católica na mesma medida também o poder espiritual. A partir disto, 
sua influência passou a ser significativamente maior e mais abrangente, 
desde as relações sociais da população, como a forma moral e ética de 
desenvolvimento da sociedade feudalista. Assim, a sociedade feudal, 
“[...] havia controle eclesiástico sobre o tempo, as relações sociais, os 
valores culturais e mentais”. (JÚNIOR, 1983, p. 41).

Cabe enfatizar um elemento essencial na idade média, ora que, 
poucos produtos eram comercializados, sal e ferro em específico, po-
rém, em uma escala muito reduzida. A cunho de alimentação e vesti-
menta, toda produção era desenvolvida no feudo. Sendo assim, a vida 
econômica nos primórdios do feudalismo era movimentada sem tama-
nha necessidade de capital. A economia era desenvolvida em favor do 
consumo. Pois, “o servo e sua família cultivavam seu alimento e com 
as próprias mãos fabricavam qualquer mobiliário de que necessitassem 
[...] o estado feudal era praticamente completo em si – fabricava o que 
necessitava e consumia seus produtos” (HUBERMANN, 1986, p. 26).

Nesta perspectiva, ocorria um determinado intercambio de mer-
cadorias, no entanto, era realizado de acordo com as necessidades dos 
sujeitos, ou seja, se determinada pessoa necessitava de por exemplo, um 
casaco, mas não possuía linha suficiente para confeccionar seu próprio 
casaco, então, trocava com algo que fosse do interesse ou necessidade 
de outros sujeitos por esse casaco, nesse sentido, as relações eram per-
meadas por aspectos de necessidade ou de interesse. O comércio ainda 
não possuía força nesse período, por esse motivo, a produção de exce-
dentes era reduzida já que a procura por ela era quase que inexistente.

Sob essa perspectiva, o comércio nos mercados era local, pois, 
adversidades ocorriam e dificultavam sua expansão, sendo algumas 
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delas, as estradas com péssima qualidade, cheias de buracos e pedras 
soltas, dificultando a viajem da população de lugares mais distantes, e 
ainda, alguns homens efetuavam assaltos e roubos nas estradas, bem 
como os senhores feudais que faziam parar os mercadores e exigiam 
o pagamento para trafegar em suas estradas. Apesar dessa prática ser 
bastante comum na idade média, ainda causava certo estranhamento 
para população.

Neste sentido, percebe-se, que os fatores que impediam o desen-
volvimento do comércio estavam principalmente ligados às questões 
financeiras, pois, as moedas eram variadas de território para território, 
pesos e medidas também e dependiam exclusivamente de cada região. 
O transporte das mercadorias se tornava um tanto quanto difícil e com-
plexo, além de possuir um custo significativamente caro. Sendo assim, 
o comércio local nos mercados se tornara pequeno e precisava se ex-
pandir (HUBERMANN, 1986).

Sob essa perspectiva, com a necessidade de aumento e expansão 
do comércio local, surgem as cidades, essas que se constituem enquanto 
“economicamente [...] um centro de consumo, em razão da densidade 
de seu povoamento e do número de não-produtores entre seus habitan-
tes” (LE GOFF, 1992, p. 74). Assim, tais acontecimentos favoreceram 
no crescimento comercial acelerado, sendo, 

Um dos aspectos essenciais do grande progresso do Ocidente após 
o ano mil, o desenvolvimento urbano, que atinge o seu apogeu no 
século XIII. A cidade modifica o homem medieval. Restringe o seu 
círculo familiar, mas alarga a rede de comunidades em que ele par-
ticipa; no centro das suas preocupações materiais, coloca o dinhei-
ro, alarga os seus horizontes, propõe-lhe meios de se instruir e de 
se cultivar, proporciona-lhe um novo universo lúdico (LE GOFF, 
1992, p. 19).

Dessa forma, os espaços urbanos ofereciam o que qualquer servo 
da época almejava, devido a vulnerabilidade por eles vivenciada nos 
feudos, tendo em vista que, a quantidade da população de indivíduos 
na posição servil era imensa, e situação as quais estavam postas a eles 
eram precárias, o que se priorizava era a mínima condição para pura-
mente garantir à sobrevivência dos servos e assim, garantir que as ações 
executadas por eles não sofressem nenhum tipo de dano.

Com o desenvolvimento das cidades, se propagou a perspectiva 
de que a urbe proporcionaria melhores condições sociais que se tinha 
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no feudo. Ou seja, aqueles que migrassem do campo iriam ocupar lu-
gares mais favoráveis socialmente, com uma melhor condição de vida. 
Essas possibilidades se tornaram um tanto quanto tentadoras para a po-
pulação rural mais vulnerável, fato é que muitos deles se convenceram 
a buscar nas cidades o que o feudo não lhes oferecia.

Assim, tais processos históricos configuraram mudanças signi-
ficativas em níveis sociais e econômicos na Idade Média. Ora, se an-
teriormente existiam pequenas e poucas formas de desenvolvimento 
humano sobre o trabalho e as relações sociais, com o surgimento das 
cidades ocorreram significativas expansões sobre os mais diversos se-
tores sociais, que trouxeram rebatimentos sobre a piramide social da 
época, como também na ornigazação política feudal. E assim, [...] os 
trabalhadores já se amontoavam em novos locais de desolação, as as-
sim chamadas cidades industriais da Inglaterra; a gente do campo se 
desumanizava em habitantes de favelas [...]”(POLANYI, 2000, p. 67).

Tais premissas serão fundamentais para compreender a forma or-
ganizacional da população da época e visualizar as possíveis formas de 
resistência exercida pela comunidade, ainda que de forma tímida, tendo 
em vista que no poder absoluto a democracia era inexistente, pontos 
que serão objetivos de estudo no próximo subitem.

3. A organização política – econômica da população na tran-
sição do feudalismo – capitalismo 

A expansão do comércio impactou significativamente a socie-
dade da Idade Média, ou seja, transformações grandiosas ocorreram na 
Europa Ocidental, tanto na esfera social quanto econômica. Isso refletiu 
nas cruzadas11, movimento que impactou novas alterações para o ce-
nário comercial. Observa-se que, uma parte da população muçulmana 
realizou o movimento de sair de seus territórios com a finalidade de 
arrebatar terras europeias.

Nesse sentido, esse objetivo encontrava-se permeado pelos in-
teresses de uma parcela da população, pois a garantia dessa conquista 
significaria na garantia de poder e grandes fortunas. Para isso, necessi-

11     As cruzadas ficaram conhecidas por uma série de expedições armadas entre os séculos XI 
e XIII que possuíam como objetivo, em sua grande parte, conquistar o território de Jerusalém 
em buscas de fortunas. Ainda, vale destacar a conotação religiosa que fazia parte das cruzadas, 
pois, a Igreja via nelas a oportunidade de estender seu poder e restringir o avanço muçulmano 
em seu território. Para além disso, o cenário encontrava-se permeado por questões políticas e 
militares (TYERMAN, 2011).
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tavam de provisões durante o percurso de chegada ao Ocidente, conta-
vam com o auxílio de mercadores que seguiam viagem juntos, os acom-
panhando, a fim de atender as suas demandas e possíveis necessidades 
que surgissem (HUBERMANN, 1986).

A chegada dos muçulmanos não foi sozinha, também trouxeram 
consigo novos gostos por determinados alimentos e por vestimentas 
que já teriam visto ou feito uso. Em consequência disso, o comércio 
se movimentou, promovendo buscas por determinados itens, buscando 
atender as necessidades postas à sociedade feudal. Assim, criaram-se 
mercados específicos para alguns itens e produtos.

Tal movimento contribuiu para uma grande elevação sobre nível 
da população local, esses novos moradores, com uma cultura distinta 
da sociedade que ali já habitava, esses, careciam de novas mercadorias. 
No entanto, uma parcela de moradores não possuía posses de terras e 
enfrentavam dificuldades de sobrevivência, com isso, visualizaram nas 
cruzadas a possibilidade de melhorar suas condições de vida. As guer-
ras fronteiriças contra os muçulmanos ocorriam corriqueiramente no 
Mediterrâneo. Também contra as tribos da Europa Ocidental, que ficou 
conhecida pela nomenclatura de “cruzadas”, eram constituídas pelas 
guerras de terras e pilhagens (HUBERMANN, 1986). Foi um período 
de luta e sangria, momento de furor violento dos guerreiros contra ou-
tros países.

Observa-se que as relações acerca dos mercados mudaram de 
forma significativa, principalmente em relação ao comércio exterior, 
que por sua vez tornaram-se predominantes nesse ramo. Em aspec-
tos econômicos, os mercados externos possuem grande distinção, por 
exemplo, em sua densidade territorial e as instituições que possuíam 
origens e funções distintas.

O mercado externo possuía a particularidade de ser uma tran-
sação, isso significava que por vezes, tipos de mercadorias específi-
cas encontravam-se em falta em determinadas regiões. Já o comércio 
local era um tanto quanto limitado sobre as mercadorias regionais, o 
que significava na incapacidade de transporte para outros territórios, 
tendo em vista que os artigos se faziam com peças volumosas, com 
cargas altamente elevados e, também, havia alimentos perecíveis, o que 
por descuido ou más condições de transporte resultariam em estragos e 
desperdício de mercadorias. Esses eram motivos suficientes para que a 
prática de atendimento às demais regiões não ocorresse. 
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Sob essa perspectiva, o que difere o comércio local do externo 
diz respeito à relatividade da distância geográfica, sendo, um que se 
torna inviável na possibilidade de expandir suas mercadorias e por isso 
não há possibilidade de alargamento externo e o outro que por sua vez, 
detém essa possibilidade. Porém, ainda que possuam tais distinções, 
ambos se somam e se complementam, pois não há disputa entre eles.

Observa-se que esse foi um período marcado por acordos, apro-
ximações e recuos de populações para populações. Os transportes pos-
suíam grandes lacunas, dificuldades de desenvolvimento, assim como, 
a procura comercial em determinados territórios não se fazia constante, 
por conta disso, a venda diária nas lojas durante o ano não era garantida. 
Quer dizer, a grande maioria das cidades não possuíam o comercio per-
manente, já que o mesmo não garantia segurança e estabilidade. Ainda, 
existiam distinções entre feiras e os mercados locais semanais, nesse 
sentido, observa-se que

os mercados eram pequenos, negociando com os produtos locais, 
em sua maioria agrícolas. As feiras, ao contrário, eram imensas, 
e negociavam mercadorias por atacado, que provinham de todos 
os pontos do mundo conhecido. A feira era o centro distribuidor 
onde os grandes mercadores, que se diferenciavam dos pequenos 
revendedores errantes e artesãos locais, compravam e vendiam as 
mercadorias estrangeiras procedentes do Oriente e Ocidente, Norte 
e Sul (HUBERMANN, 200, p. 32).

As grandes feiras12 constituíam os maiores entre os mais diversos 
empórios internacionais, que contavam com a presença de mercadores 
tanto do Sul quanto do Norte da Europa. Com vistas de garantir suas 
presenças, lhes era oferecida passagens de ida e volta às suas terras. Isso 
ocorria pelo fato de que havia uma parcela de sujeitos que se apossavam 
das estradas, com objetivo de furtar seus pertences e bens de valores 
que os comerciantes carregavam consigo.

Assim, tais mercadores que frequentavam as feiras encontra-
vam-se isentos dos impostos e direitos de pedágio que eram cobrados 
à população local, normalmente essa era uma exigência realizada pelos 
senhores feudais para aqueles que ingressavam viagens, tendo em vista 
12   “A palavra feira, que vem de fórum, lugar público, foi, em sua origem, sinônimo de mer-
cado e, sob certos aspectos, ainda o é. Uma e outra significam uma afluência de mercadores e 
de compradores a lugares e em tempos determinados […]” (TURGOT, 2005, p. 109). Nesse 
caso específico, a origem das feiras se deu nos pequenos mercados locais a partir do século 
IX, pois já faziam parte de toda Europa. Tais feiras contribuíam para atender as demandas e 
necessidades da população, principalmente de cunho alimentício.
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que esses senhores eram os donos da província onde ocorriam as feiras 
(POLAYI, 2000).

Entende-se que a importância das feiras se dava “não só por cau-
sa do comércio, mas porque aí se efetuavam transações financeiras [...] 
troca de dinheiro, pesavam-se, avaliavam-se e trocavam-se as muitas 
variedades de moedas; negociavam-se empréstimos, pagavam-se dívi-
das antigas, letras de crédito e letras de câmbio circulavam livremen-
te” (HUBERMANN, 1986, p. 34). Além disso, as feiras possuíam uma 
abrangência consideravelmente maior que os mercados, em vistas que 
os mesmos de certa forma possuíam certa limitação, atividades restritas 
à compra e venda a varejo, já as feiras possuem uma conotação larga e 
extensa, quer dizer,

[…] lugares de reuniões periódicas dos mercadores profissionais. 
São centros de intercâmbios e, principalmente, de intercâmbios em 
grande escala, que se esforçam em trazer até eles, fora de toda con-
sideração local, o maior número possível de homens e produtos. 
[…] Por conseguinte, é impossível realizar as feiras mais de uma 
vez, ou quando muito, mais de duas vezes por ano no mesmo lugar, 
visto ser preciso que se façam preparativos consideráveis (PIREN-
NE, 1968, p. 104).

No entanto, para que fosse possível a efetivação das feiras, tanto 
dos mercadores quanto dos produtores locais, se obteve um conside-
rável movimento de esforço pelas autoridades constituídas da época e 
a população medieval, que geraram tensionamentos, com objetivo de 
formar e inserir localidades comerciais, isso significaria nos mercados 
e nas feiras. Observa-se que essas eram complexidades que permea-
vam a sociedade feudal, já que as atividades de cunho comercial eram 
abominadas pela igreja e isso consequentemente gerava uma série de 
restrições sob as circulações das mercadorias (PIRENNE, 1968).

Assim, se configura uma nova ótica sobre o cenário da econo-
mia comercial. Quer dizer, uma reforma sobre o mercado natural, que 
anteriormente era constituído quase que sem o auxílio da utilização da 
espécie dinheiro. O que se tinha anteriormente a isso, era a troca de 
mercadorias através das necessidades postas de sujeitos para sujeitos, 
aparentemente, negociações simples. Porém, o tramite que permeava 
tais negociações era bastante complexa, pois, os sujeitos que precisa-
vam de outros produtos teriam de procurar por indivíduos que aceitas-
sem trocar os itens desejados pelos itens que o sujeito propunha, além 
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do mais, essa era uma busca um tanto quanto lenta e difícil, podendo 
ficar dias sem encontrar alguém para fazer essa negociação.

Nesse sentido, a introdução do dinheiro apareceu como uma 
forma de simplificar tais negociações, haja vista que a espécie em si, 
tornara-se aceitável para todos, pouco importava do que a população 
necessitava no momento, porque com o dinheiro em mãos, qualquer 
item desejado poderia ser trocado pela espécie dinheiro.

A sua utilização também foi contribuinte para o intercâmbio de 
mercadorias de forma mais precisa e simples, incentivando assim, o 
comércio a se desenvolver em larga escala. Com o comércio em movi-
mentação, as transições financeiras passam a ter maior efetivação. As-
sim, após tais alterações, muda-se a rota da economia, que antes possuía 
um desenvolvimento lento e tímido, de poucos mercados, passa a deter 
maior nível de expansão, gradativamente, tornando-se um imenso polo 
de muitos mercados. Com isso, a economia natural se tornara insufi-
ciente. A partir daí a Idade Média se transforma em uma economia de 
comércio em crescimento.

Observa-se que um dos maiores auxiliadores para o crescimento 
do comércio se deu no crescimento das cidades. Ainda que existissem 
urbes antes desse acontecimento, eram diferentes das que surgiam dia 
após dia na era do feudalismo. Eram cidades rurais, sem qualquer tipo 
de distinções sociais, quer dizer, não havia alguma forma de governo 
que as diferenciassem. Sendo assim, observa-se que as cidades antigas 
e a urbanização moderna que estava surgiam, possuíam poucas seme-
lhanças, qual seja orientação feudal sob a lógica do absolutismo do Rei.

Na Idade Média, os primeiros lugares onde se estava obtendo 
crescimento urbano era na Itália e Holanda, ou seja, primeiro local onde 
as cidades urbanas surgiram. A medida em que o comércio se expandia, 
proporcionalmente, elas também surgiam. Frequentemente em locais 
onde se tinha a terra mais plana e com declive adequado. Na maioria 
das vezes esses espaços possuíam a presença da Igreja, assim como, os 
chamados “burgos”, esses locais eram aqueles que garantiam a prote-
ção da comunidade em caso de tentativas de assaltos e ataques (HU-
BERMANN, 1986).

A partir do desenvolvimento do urbanismo, a população rural 
inicia-se o processo de abandonar as antigas urbes feudais em busca 
da construção de uma nova vida nas cidades em crescimento. Além do 
mais, esses novos espaços possuíam um atrativo fundamental para o 
interesse da população do campo, o trabalho.
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Ainda que no campo existisse trabalho, ele se configurava de 
forma totalmente dependente, ou seja, não havia liberdade de terras, 
já que elas pertenciam aos senhores feudais, etc. Já nos novos espaços 
urbanos, se obteria uma liberdade que os servos desconheciam, já que 
no campo, o que predominava era a propriedade do solo. Em verdade, a 
população das cidades desejava algo maior que a liberdade, a liberdade 
da terra.

As populações urbanas queriam estabelecer seus próprios tribunais, 
devidamente capacitados a tratar de seus problemas, em seu inte-
resse. Queriam, também, elaborar sua própria legislação criminal. 
Manter a paz nas pequenas aldeias feudais não se comparava ao 
problema de manter a paz na cidade em desenvolvimento, com 
maiores riquezas e população móvel [...] A população urbana co-
nhecia o problema como o senhor feudal não conhecia. Queria sua 
própria “paz da cidade” (HUBERMANN, 2000, p. 38-9).

Observa-se que as populações buscavam ter maior participação, 
como por exemplo, fixar seus impostos, empreender negócios, já que 
no período do feudalismo as ações democráticas não existiam e a maio-
ria opunham-se à municipalidade dos impostos feudais e abolir taxas. 
Pouco a pouco, avançavam sobre sua liberdade, que consistia em uma 
relação de venda, pois, o senhor feudal comercializava uma parcela 
dos direitos dos cidadãos, gradativamente. Ocasionando na cidade ficar 
quase que independente do seu comando. É possível observar que o 
Conde de Dourtmund vendeu na cidade uma parcela de direitos feudais 
para a população,

Eu, Conrad, Conde de Dortmund, e minha esposa, Giseltrude, e 
nossos legítimos herdeiros vendemos [...] [...] aos cidadãos e cidade 
de Dortmund, nossa casa, situada ao lado da praça do mercado [...] 
[...] que lhes deixamos completamente em perpetuidade, juntamen-
te com os direitos, que conservamos do Sagrado Império Romano, 
de matadouros e oficinas de sapateiros remendões, de padaria e da 
casa sobre o tribunal, pelo preço de dois dinares pelo matadouro, 
e também dois dinares pelas oficinas dos sapateiros remendões e, 
pela casa do forno e casa sobre o tribunal, uma libra de pimenta, que 
serão pagos anualmente (HUBERMANN, 1986, p. 39).

Importante salientar que esse não foi um processo pacífico, po-
de-se observar que se tornou impossível barrar o caminho das forças 
históricas que atravessavam a população, observa-se que havia sérios 
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estranhamentos sobre a população servil e os demais, aqueles que pos-
suíam maior hierarquia, pois aqueles que possuíam o poder, os abas-
tados, utilizaram de quaisquer necessários meios para permanência e 
manutenção de seu patrimônio e bens. Em verdade, “não se tratava 
apenas de se agarrar a seus antigos privilégios, unicamente pelas van-
tagens que usufruíam [...] imaginavam sinceramente que, se as coisas 
não permanecessem como estavam, todo o sistema social desmoronaria 
(HUBERMANN, 1986, p. 40).

Além disso, surgem as novas formas de mercadoria e dinheiro no 
desenvolvimento social da era medieval.  Os direitos que os mercadores 
e as cidades foram adquirindo refletiu sobre a expansão do comércio 
como uma nova fonte e possibilidade de riqueza, se anteriormente a ter-
ra era quem provinha a riqueza social, a expansão do comércio ocorreu 
uma nova possibilidade de geração de riquezas. Nos primórdios da Era 
feudal o dinheiro era inativo, praticamente sem movimentação alguma.

A partir desse período esse cenário muda, passa a ser constante, 
fluído, ativo e em movimento. Assim como o dinheiro passa a obter 
uma nova roupagem, os grupos populacionais da sociedade também se 
alteram, se anteriormente existia a delimitação de sacerdotes e guerrei-
ros, os proprietários de terras que se encontravam em uma alta escala 
social, vivendo uma vida confortável através do trabalho da população 
servil que eram a classe mais vulnerável da época, isso passa a também 
ter uma nova roupagem, quer dizer, surge uma nova classe social, co-
nhecida como classe média, essa classe que surgira possui novas formas 
de viver, pois se utiliza da compra e venda (HUBERMANN, 1986).

Assim, se na contemporaneidade o empréstimo de determinada 
quantia apresenta-se como uma prática considerada naturalmente cor-
riqueira e comum, no feudalismo ocorria de uma forma distinta. O pro-
cesso de empréstimo existia enquanto uma condicionalidade dos juros, 
uma quantia cobrada além, sobre o valor emprestado.

Acontece que apesar da prática ser adotada por alguns, na idade 
média a cobrança que excedesse o valor de empréstimo em prol do 
benefício do emprestador era considerada pela igreja católica um crime 
grave, uma prática estritamente ligada ao pecado - cuja palavra cons-
tituía lei para toda a Cristandade. Assim, em consequência, a maioria 
da sociedade a seguia, considerando que a influência significativa que 
a igreja possuía sob as relações sociais, econômicas e culturais da era 
feudal.
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O pecado relacionado com a taxação de juros denominava-se pe-
cado da Usura, sendo este, totalmente condenável. Tal pecado de usura 
era fortemente repreendido pela população que seguia a igreja católica, 
pois, ele representava a ruína da alma, a ganância do ser humano, bem 
como, rompia com os princípios de solidariedade, compaixão com o 
próximo e os valores concebidos e adotados pela instituição.

Sob essa perspectiva, os juros também eram abominados e consi-
derados um alto nível de pecado, pois, seguia a premissa de que “o bom 
cristão ajudava o vizinho sem pensar em lucro”, desse modo o justo se-
ria receber apenas o valor emprestado sem nenhum tipo de acréscimo.

Essa apreensão se dava pelo mesmo fato da taxação de juros, 
pois, para a sociedade medieval religiosa habituar-se conviver com o 
dinheiro sobrante de transações econômicas significava o mesmo que 
gostar de viver e se desenvolver sem a prática do trabalho. O que na 
moral da igreja católica estava equivocado, visto que, existia uma exal-
tação ao trabalho como valor natural ao ser humano, logo, ganhar di-
nheiro sem trabalhar não é natural e para a igreja, o que não é natural 
não é moral e deve ser evitado e condenado.

Através dessas considerações, se desenvolveu uma lei contra a 
Usura que se justificava a partir da palavra de Deus, os princípios de 
regulamentos, motivos e justificativas pela proibição das práticas de 
cobrança de juros. Aqueles que desenvolvessem o ato estariam subme-
tidos as consequências de embargo das somas emprestadas e, também, 
automaticamente à prisão. Apesar da usura ser altamente condenável e 
rigorosa para a igreja católica, não impediu para que seus membros de-
senvolvessem certas vantagens sobre essas estratégias, essas formas se 
davam pela acumulação de riquezas e/ou como solicitantes de emprés-
timos a juros, o que também era condenado caso não houvesse extrema 
necessidade para desenvolver tal ato.

Com o desenvolver do tempo, a partir da expansão do novo tipo 
de comércio e da valorização do dinheiro como moeda de troca comer-
cial, a doutrina da igreja foi estrategicamente se curvando a práticas 
econômicas de empréstimo por meio de exceções para determinadas 
situações consideradas especiais. A partir disso, a doutrina da usura foi 
se desmantelando e dando corpo a novas formas de transações econô-
micas consideradas aceitáveis, incluindo assim o empréstimo a juros 
como a acumulação de bens de forma legalizada, formatando uma nova 
fase econômica, política e social no feudalismo.
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As mudanças que foram ocorrendo dizem respeito a uma série de 
fatores, uma das principais se trata da nova posição do camponês com 
o desenvolvimento das cidades. Se antes era estabelecida basicamente 
uma relação hierárquica e pouco flexível, ou seja, de cima para baixo 
dos senhores com servos, um novo formato passa a ser adotado com 
a presença das indústrias e do comércio, a partir daí pouco a pouco 
foi se desatando as amarras que lhes eram postas, quer dizer, avanços 
ocorreram sob o papel subalterno e de dependência que possuíam com 
seus senhores.

No entanto, a necessidade dos usos do campo permanecia os 
mesmos, quer dizer, os alimentos que provinham da natureza se consti-
tuíam fundamentais para a população, com isso, ocorreu a ligação entre 
campo e cidade, enquanto uma soma de um com o outro. Sendo que, de 
um lado se obtinha a centralização da produção comercial e industrial e 
de outro, o desenvolvimento agrícola, pois, o campo se fazia valoroso 
em vistas que necessitava suprir as necessidades da população devido 
à ausência que deixaram no setor rural, destocando-se às cidades e a 
partir daí abdicaram de produzir seus alimentos.

Com isso, cresce ainda mais a produção agrícola, isso só se torna-
ra possível com duas opções, sendo estas, o desenvolvimento intensivo 
da terra, que significava o aumento da produção, plantações, melhores 
métodos utilizados para desenvolvimento do setor agrícola, concilian-
do a união entre as forças intensivas e, também, científicas para que o 
melhor e maior resultado fosse coletado da terra. O outro se daria pelo 
desenvolvimento cultural, quer dizer, abranger novas terras que ainda 
não habitava nenhum tipo de cultivo. Assim, ambos os métodos foram 
adotados (HUBERMANN, 1986).

Assim como os pioneiros nos Estados Unidos, procurando uma 
forma de melhorar sua situação, lançaram os olhos sobre as ter-
ras virgens do Oeste, assim o ambicioso campesinato da Europa 
ocidental do século XII voltou seus olhos para as terras incultas, 
então abundantes, como meio de fugir à opressão [...] “O pobre e 
o camponês são oprimidos pela avareza e rapina dos poderosos e 
arrastados a tribunais injustos. Esse grave pecado força muitos a 
vender seu patrimônio e emigrar para terras distantes.” (HUBER-
MANN, 1986, p. 52).

Observa-se que os habitantes da região, na América do Norte, 
que no século XVIII configurariam os Estados Unidos eram quem pos-
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suía maior acesso aos espaços territoriais com vínculo à terra, diferente 
dos camponeses pobres da Europa do século XII que pouco poderiam 
desbravar terras, de fato, consistia em um largo desafio, já que redu-
ziam-se à uma pequena parcela de regiões com o cultivo de terra, como 
a Alemanha, França e Inglaterra, o que se restava eram localidades res-
tritas à pântanos, terrenos inaproveitados e florestas.

Nesse sentido, ao redor dessas grandes áreas cultivadas, revela-
va-se à colonização13, devido a presente precariedade vivenciada pelos 
camponeses, buscaram desbravar as terras inaproveitadas (pântanos e 
florestas) mesmo sendo um trabalho complexo e difícil, perceberam 
nela uma oportunidade de maior liberdade e de “propriedade de mi-
lhares de pioneiros” (HUBERMANN, 1986, p. 52). Observa-se que as 
condições concretas e objetivas da população camponesa era presencia-
da por duros golpes de desigualdades sociais, pois, 

[...] a transição para o capitalismo inaugurou um longo período de 
fome para os trabalhadores na Europa — que muito possivelmente 
terminou devido à expansão econômica gerada pela colonização — 
é algo que também fica demonstrado pelo fato de que, enquanto 
nos séculos XIV e XV a luta dos trabalhadores havia se centrado 
em torno da demanda por mais “liberdade” e menos trabalho, nos 
séculos XVI e XVII os trabalhadores foram espoliados pela fome e 
protagonizaram ataques [...] (FEDERICI, 2017. p. 155)

Vê-se que a colonização deixou marcas irreparáveis de hierar-
quização e violências. Consequências que retratam o trabalho forçado, 
a intimidação, a opressão, os impostos, os furtos, a violação, as cultu-
ras obrigatórias, o desprezo, a desconfiança, a arrogância, a suficiência. 
Quer dizer, relações, muitas vezes desumanas, desprezíveis, onde vidas 
determinadas valiam mais que outras que se encontravam inteiramente 
desprotegidas e eram consideradas desvalidas; instrumentos de traba-
lho, meros objetos. 

Ainda, esse trabalho desenvolvido pelos camponeses estava di-
retamente ligado ao cultivo da terra. Em um primeiro momento, partici-
param da preparação das terras para o trabalho arado e de enxada, quei-
madas sob a vegetação que ali se encontrava, ou seja, um movimento 
de extrema devastação das florestas, com auxílio de machados e outras 

13 “A figura da “colonização” é o primeiro processo da modernidade por meio do qual o euro-
peu se impõe sistematicamente sobre os novos encontrados, para além do contexto guerreiro 
e desbravador, com intenções de domesticação, modificação e universalização do modo de 
vida do colonizado por intermédio da perspectiva colonizadora” (DUSSEL, 1993, p. 50-1).
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ferramentas, levantavam raízes com a finalidade de realizar um vasto 
desmatamento para atender aos seus interesses maiores.

A partir desse feito, a Europa ultrapassou cinco séculos antes 
da américa do norte, assim, quando os EUA iniciaram o processo de 
limpeza com a terra, utilizaram de ferramentas nas florestas do Oes-
te norte-americano, a quinhentos anos antes os europeus praticavam 
o mesmo exercício.  Fato é que a população norte-americana realizou 
transformações sob as terras, o que era deserto se transformou numa 
região de fazendas, já “[...] os pioneiros europeus esgotaram os pânta-
nos, construíram diques contra a invasão da terra pelo mar, limparam 
as florestas e transformaram as terras assim recuperadas em campos de 
cereais florescentes” (HUBERMANN, 1986, p. 52).

Tais acontecimentos, apesar de demandarem uma luta cansativa 
e extensa com vistas a posse de terras, essa conquista significou em uma 
parcial liberdade dos donos de um pedaço de terra, apesar de liberdade 
não querer dizer igualdade (MACEDO, 1995). No entanto, tornaram-se 
isentos do pagamento que se expressava através da força e horas de tra-
balho a qual estavam submetidos. Os camponeses vibravam com essa 
possibilidade, ora que a concessão de terras era algo bastante almejado.

A igreja, ainda que pouco familiarizada com a ideia de os campo-
neses adquirirem a possibilidade da concessão, se declararam de acordo 
com tal feito, já que era um movimento que atendia aos seus interesses, 
pois, seria lucrativo as terras tornarem-se produtivas pelos Europeus, 
além do mais, o pagamento que lhes era oferecido consistia num valor 
anual pelo atributo almejado de cultivar terras.

Em verdade, historicamente os camponeses obtiveram suas vi-
das submersas a condições sociais muito inferiores quando comparadas 
as demais populações, vivendo em um sistema que possuía subdivisões 
as quais os colocava na posição mais inferior da pirâmide social da 
época. Fato é que vivenciavam uma prática um tanto quanto opressora, 
pois, a cultura que lhes era posta estava inteiramente ligada a valores 
morais e éticos da Igreja, visto que, o reino dos Céus e sua fé só seriam 
bem aceitos se estivessem ajustados aos moldes da submissão, bene-
volência, caridade, e hierarquia, ou seja, cumprir o dever que lhes era 
atribuído sem quaisquer questionamentos. Eis que se baseava em uma 
vida posta a inferioridade, estritamente ligada a luta por sobrevivência 
(HUBERMANN, 1986).

No entanto, com desenvolvimento exacerbado do mercado as 
condições objetivas dos camponeses se alteram, pois, a colheita aumen-
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tara tanto que ultrapassava tantos as necessidades dos senhores feudais 
como dos trabalhadores rurais, podendo assim, ser vendida. Isso signi-
ficava na obtenção de dinheiro para ambos. Apesar do dinheiro ainda 
não estar consolidado na prática habitual da sociedade, pouco a pouco 
ajustava-se no setor comercial.

Apesar desse salto ser bastante valoroso para os camponeses, 
tendo em vista que o dinheiro melhoraria suas condições de vida, em 
contrapartida, nesse cenário de transformações, o senhor também se 
encontrava a beira de trocar seu trabalho por dinheiro, o que significaria 
na ruína existencial da população mais vulnerável da época, que neces-
sitava da execução de serviços para sua sobrevivência.

Além do mais, os senhores feudais percebiam na liberdade dos 
servos um resultado melhor e mais produtivo que na dependência de 
seus senhores, pois,

O senhor tinha muito em que empregar qualquer dinheiro que o 
servo lhe pudesse pagar. Estava pronto a concordar que, a partir 
de então, seu servo lhe pagasse um tanto por hectare anualmente, 
ao invés de trabalhar dois ou três dias por semana, como até então 
(HUBERMANN, 1986, p. 55).

Além do mais, as condições em que estavam submetidos, as más 
condições alimentícias, vestimentas, sobrecarga de trabalho, entre ou-
tras, contribuía para que a qualidade e desenvolvimento do trabalho 
fosse insuficiente, gerando insatisfação nos senhores feudais, que por 
conta disso, percebiam vantagens em abandonar o trabalho considerado 
tradicional e abriam portas a possibilidade de pagar um salário aos seus 
empregados sem demais responsabilidades. Observa-se ainda que do-
cumentos do mesmo período declaravam que um número significativo 
de servos além de comprar a liberdade de suas terras, compravam ainda 
sua liberdade pessoal e social, já que antes disso, não existia qualquer 
resquício de autonomia ou democracia na vida da população subordi-
nada. O fato é que,

A experiência de autonomia adquirida pelos camponeses a partir do 
acesso à terra teve também um potencial político e ideológico. Com 
o tempo, os servos começaram a sentir como própria a terra que 
ocupavam e a considerar intoleráveis as restrições de liberdade que 
a aristocracia lhes impunha. (FEDERICI, 2017, p. 49).
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Eis um cenário permeado por contradições na vida do camponês 
e servos da Idade Média observa-se que as condutas e condições con-
cretas que lhes eram impostas estavam estritamente ligadas ao cunho 
político e social da época. Nesse sentido, as considerações finais trarão 
elementos para visualizar as manifestações políticas sob a esfera da so-
ciedade feudal. Com base em as análises críticas e propositivas sob a 
pobreza – pobreza política e suas manifestações no modo de transição 
do feudalismo ao capitalismo.

4 Considerações finais 
 
A organização política da sociedade medieval se configurou de 

forma hierárquica e com pontos relevantes para apreender a estrutura 
social da época.  Nesse sentido, foi marcado por um contexto de cen-
tralização de poder e condições de desigualdade para a população mais 
vulnerável – a que vivenciava situação de pobreza. Assim, observou-se 
que a terra era principal fonte de manutenção da vida e desenvolvimen-
to social na época, esse fato contribuiu para estabelecer a divisão social 
presente na idade média, essa que trouxe consigo diferentes formas de 
desigualdades, principalmente para aqueles que vivenciavam a situação 
de pobreza e miséria.

Observa-se que as condições de pobreza e pobreza política no 
período de transição do feudalismo para o capitalismo, imprimiu um 
significado ao longo da história, pois, apresentou diversas consequên-
cias sociais para a população desde o período estudado até o tempo 
presente. Nota-se que o fenômeno traz consigo uma série de tensio-
namentos ao que tange a liberdade de expressão e manifestação, visto 
que, a transição do feudalismo para o capitalismo foi um período de 
escassez política, quer dizer, um cenário com restrições e limitações 
para os segmentos fragilizados e empobrecidos, ora, as possibilidades 
de participação popular eram expressamente dificultosas e complexas 
para ser executadas.

Dessa maneira, observar a reprodução das manifestações da po-
breza e a organização social da era medieval no contexto de transição, 
possibilitou visualizar os processos de possibilidades e desafios ineren-
tes ao contexto das relações sociais, pois, apesar das adversidades colo-
cadas a gama social subalterna, movimentos de resistência também se 
fizeram presentes. Conclui-se que, atos de rebeldia significaram passos 
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grandes para aqueles que por encontravam-se desvalorizados e ignora-
dos socialmente.
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2 O RURAL E A DINÂMICA SÓCIO-
HISTÓRIA NO CAPITALISMO 

BRASILEIRO: 
um olhar dos anos 1930 até os anos 200014

Paulo Roberto Martins

1 Introdução

Este capítulo pretende discutir o desenvolvimento do capitalis-
mo brasileiro a partir de 1930 até os anos 2000. Assim, busca-se te-
cer elementos que demonstram as particularidades das transformações 
ocorridas no rural e da relação entre agricultura e indústria, campo e 
cidade, principalmente a partir da mudança da base produtiva agrário-
-exportadora para a urbano-industrial ocorrida nos 1930. Esse proces-
so se sustentou em uma estrutura socioeconômica caracterizada pela 
manutenção da concentração da propriedade da terra e do aumento da 
exploração da força de trabalho, tanto do campo como da cidade, o 
que engendrou o acirramento da luta de classe ao longo do século XX 
e XXI. O Estado assume papel importante nesses processos de trans-
formações do capitalismo brasileiro, construindo as condições políti-
cas-jurídicas para a reprodução da estrutura socioeconômica baseada 
na concentração da terra e do poder político das elites agrárias. Para 
tanto, será desenvolvido as discussões da seguinte maneira: 1) O debate 
referente a transição da modelo agroexportador para o modelo urbano-
-industrial, tendo a manutenção do latifúndio e a maior exploração da 
força de trabalho no campo e na cidade, como centro do desenvolvi-
mento do capitalismo em sua fase de expansão industrial; 2) A continui-
dade da relação entre agricultura e indústria como forma de promover 
a industrialização e o início do processo de mecanização do campo; 3) 
Com o golpe militar de 1964, aprofunda-se a integração entre indústria 
e agricultura, onde a ação do Estado é central para que a modernização 
conservadora eleve a produtividade do setor agrário sem modificar a 

14 Este texto é um subproduto da dissertação com o título “A dinâmica sócio-histórica bra-
sileira sob o galope contido da política de assistência social no meio rural”, defendida no 
PPGSS em 2017 sob a orientação da professora Drª Gleny Teresinha Duro Guimarães e finan-
ciada com recursos da CAPES.
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estrutura agrária, além de ser uma forma de controlar o avanço das for-
ças populares do campo; 4) Já no contexto da abertura democrática o 
debate da reforma agrária é capturado pelas classes dominantes, através 
dos organismos internacionais, tendo o aumento do papel das exporta-
ções de bens primários como mecanismos de contorno da crise econô-
mica; 5) Nos 2000 o papel do agronegócio é fortalecido, com aumento 
dos investimentos no setor, o que gera repercussões do poder político e 
econômico das elites agrárias na atuação do Estado, ao mesmo tempo 
que a reforma agrária de mercado tem continuidade, com o contínuo 
processo de concentração da privatização da terra e de riqueza, ou seja, 
mantém-se a estrutura das desigualdades sociais que castiga os (as) tra-
balhadores (as) do campo e da cidade ao longo da história brasileira. 
Por fim apresenta-se as considerações finais deste capítulo.

2 Getúlio Vargas: transição do modelo agroexportador para o 
modelo urbano-industrial

A mudança na estrutura produtiva agroexportadora para uma ur-
bano-industrial possui elementos externos importantes que contribuí-
ram para esse processo, como a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
e a Grande Depressão econômica (1929-1933). Internamente podem 
ser mencionados: o avanço constante de uma base industrial, mesmo 
que incipiente, que depois do pós primeira-guerra teve um salto quali-
tativo importante; a urbanização, que é outro elemento característico do 
início do século XX. Ambos os elementos marcam importantes mudan-
ças econômicas e políticas na sociedade brasileira, que conformam as 
mudanças que ocorreram no capitalismo brasileiro neste período.

O capitalismo no Brasil a partir de 1930 intensifica o processo de 
industrialização, impactando em importantes e mudança na base produ-
tiva. Se antes centralmente a orientação era organizar a economia para 
fora, agora o processo é inverso. Essas mudanças afetaram também a 
orientação na esfera estatal, e a partir deste contexto, estabelecem-se 
importantes diferenças entre o Estado Oligárquico e o Estado Getulista, 
podendo ser referenciado em três elementos:

1. A atuação econômica, voltada gradativamente para os objetivos 
de promover a industrialização; 2. Atuação social, tendente a dar al-
gum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, incorporando-os, a 
seguir, a uma aliança de classes promovida pelo poder estatal; 3. O 
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papel central atribuído às Forças Armadas – em especial o Exérci-
to – como suporte da criação de uma indústria de base e sobretudo 
como fator de garantia da ordem interna” (FAUSTO, 2013, p. 280).

 Diante dessas transformações na esfera produtiva, o Estado 
assume papel ativo neste processo, buscando construir as bases para o 
desenvolvimento industrial, com uma forte base nacionalista.    Exemplo 
disso é a busca pela substituição de importações de produtos manufa-
turados pelos produtos da indústria nacional e a política de proteção 
da economia nacional. O governo getulista buscou construir uma po-
lítica econômica diferenciada no que se refere as relações exteriores, 
fortalecendo a economia nacional, diminuindo a intervenção de setores 
internacionais na esfera produtiva brasileira, intervindo e organizando 
a produção nacional, diminuindo os elos de dependência econômica na 
divisão internacional do trabalho. Com isso,

O processo de industrialização da economia brasileira adquiriu uma 
natureza completamente diferente a partir de 1930. Se no passado a 
indústria ligava-se mais diretamente à produção de bens salários e 
à de bens de capital destinados à produção, beneficiamento e trans-
porte de café, sendo, portanto, reflexo da demanda internacional, 
em diante deste momento orientou-se endogenamente, buscando 
efeitos dinamizadores a partir de dentro (NAKATANI et al, 2012, 
p. 221).

 A indústria passa a ser central no desenvolvimento do capita-
lismo brasileiro, não mais sendo subordinada ao setor agrícola, o que 
ocorre é inversão deste processo, a partir de 1930 as demais atividades 
econômicas organizam-se para atender às demandas da industrializa-
ção. Com isso o centro dinâmico da sociedade brasileira desloca-se do 
setor agrário-exportador para o urbano industrial, o que também reflete 
nos aspectos políticos-ideológicos, “[...] nos anos imediatamente pos-
teriores a 30, o poder político não foi mais exercido em termos ex-
clusivos. Desde então, plantadores e exportadores de café tiveram de 
repartir o poder político com outros grupos sociais” (IANNI, 2004, p. 
201). A composição de classes que estava organizava no seio do Estado 
possuía setores agrários, principalmente aqueles que romperam com a 
oligarquia da República Velha, mas hegemonicamente quem orientava 
esse processo eram os setores ligados a indústria.

 Sobre essas mudanças que ocorrem na década de 1930, pode-
-se referir três aspectos principais: o primeiro seria a regulação dos fa-
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tores capital e trabalho, onde a legislação trabalhista foi uma das estra-
tégias mais importantes do período; o segundo refere-se à intervenção 
do Estado na esfera econômica; o terceiro é o papel da agricultura no 
desenvolvimento da nova fase do capitalismo brasileiro (OLIVEIRA, 
2013). 

 O primeiro aspecto dos elementos constitutivos para o proces-
so de acumulação na esfera industrial foi a força de trabalho e a conse-
quente legislação trabalhista. Para que a indústria pudesse desenvolver-
-se era necessário ter a sua disposição um significativo contingente de 
força de trabalho, que cada vez aumentava mais devido à grande mobi-
lidade na e para as cidades de trabalhadores (as), em sua maioria vindos 
do meio rural. Essa população constituía assim o chamado “exército 
industrial de reserva15”. E a constituição desse reserva de força de tra-
balho era central para a reprodução do capital, com vistas a garantir o 
processo de acumulação por duas razões principais:

[...] de um lado, propiciava o horizonte médio para o cálculo eco-
nômico empresarial,   liberto do pesadelo de um mercado de concor-
rência perfeita, no qual ele devesse competir pelo uso dos fatores; 
de outro lado, a legislação trabalhista igualava reduzindo – antes 
que incrementando – o preço da força de trabalho (OLIVEIRA, 
2013, p. 38).

O “exército industrial de reserva” possibilitou que os empresá-
rios tivessem a sua disposição um enorme número de trabalhadores, 
gerando lucros volumosos para agentes econômicos da indústria, e tam-
bém uma intensa exploração da força de trabalho. Ao igualar reduzindo 
o preço da força de trabalho, era mais um aspecto que contribuía para 
que a taxa de lucro pudesse ter um crescimento expressivo. A partir da 
legislação trabalhista ocorre um grande impulso no sentido da acumu-
lação capitalista no Brasil, caracterizando-se como uma etapa nova no 
crescimento econômico nacional (OLIVEIRA, 2013).

15 “Quanto maiores forem a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e o vigor 
de seu crescimento e, portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e a força pro-
dutiva de seu trabalho, tanto maior será o exército industrial de reserva. A força de trabalho 
disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. A grandeza 
proporcional do exército industrial de reserva acompanha, pois, o aumento das potências da 
riqueza. Mas quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército ativo de traba-
lhadores, tanto maior será a massa da superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão 
inversa do martírio de seu trabalho. Por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas da 
classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. 
Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista” (MARX, 2013, p. 719).
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O segundo aspecto refere-se à intervenção do Estado na esfera 
econômica. A regulação econômica que o Estado realizava, para além 
do trabalho, pode ser caracterizada pela “fixação  dos preços, distribui-
ção de ganhos e perdas entre os diversos estratos ou grupos das classes 
capitalistas, no gasto fiscal com fins direta ou indiretamente reprodu-
tivos, na esfera da produção com fins de subsídios a outras atividades 
produtivas” (OLIVEIRA, 2013, p. 41). Criou condições concretas para 
a acumulação de capital em base industrial, além disso, interviu para 
fazer com que a base anterior e seus automatismos econômicos não 
funcionassem de forma autônoma, ou melhor, eles não deveriam fun-
cionar, tendo em vista o risco da não realização do novo processo. Para 
isso, “os mecanismos de mercado devem ser substituídos por controles 
administrativos cuja missão é fazer funcionar a economia de forma 
não-automática” (OLIVEIRA, 2013, p. 41). Sobre esse aspecto da in-
tervenção do Estado na economia é importante mencionar a Criação do 
Conselho Federal de Comércio Exterior em 1934, importante órgão de 
planejamento econômico, produzindo estudos e análises sobre a reali-
dade brasileira, bem como fomentando importantes debates sobre essa 
temática.

Não nos podemos conformar... com sermos apenas um país ex-
portador de matérias-primas, porquanto essa condição é própria 
de países semicoloniais. Temos que tratar das nossas indústrias de 
transformação, da exportação de produtos manufaturados e da sua 
colocação nos mercados externos, de maneira a adaptar o nosso 
comércio às suas exigências, às suas peculiaridades e aos rumos 
seguidos pela sua economia. Não nos devemos vincular à doutrina 
uniforme, mas nos adaptarmos às condições e às necessidades de 
cada país no plano das relações comerciais. (VARGAS apud IAN-
NI, 1971, p. 27).

Nesse discurso, o Presidente Getúlio Vargas traz a concepção da 
sua política econômica e como pretendia construir a relação desta com 
as nações estrangeiras. Aponta a necessidade de superação da condição 
de país exportador de matérias-primas, buscando romper com a condi-
ção colonial do Brasil. Refere a necessidade de fortalecer a indústria 
nacional, com vistas a mudar a relação da inserção dos produtos bra-
sileiros no mercado mundial, rompendo com aquela inclinação natural 
(OLIVEIRA, 2013) da economia brasileira para a exportação dos pro-
dutos primários. Sobre a tentativa de fortalecer a economia nacional, 
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evitando que o capital internacional monopolizasse o mercado nacio-
nal, pode-se citar a criação da Companhia Nacional de Álcalis, entre 
outras estatais, que demonstram concretamente o caráter interventivo 
do Estado na esfera econômica e a importância do Conselho Federal de 
Comércio Exterior.

[...] o poder público abandonou a atividade defensiva, em face dos 
dilemas e pontos de estrangulamento com os quais se defrontava a 
economia do país. [...]. Ao criar o Conselho [...] a política econômi-
ca governamental passava, também, a criar condições para a expan-
são e a diversificação da economia brasileira (IANNI, 1971, p. 28).

O desenvolvimento do capitalismo de caráter industrial não teria 
condições de desenvolver-se sem a articulação com a agricultura, e é 
nesse ponto que se aborda o terceiro aspecto, o seu papel dentro desse 
novo processo, não mais como atividade central do sistema econômico, 
mas que desempenharia função importante para  garantir as condições 
de acumulação de capital em bases industriais.

A agricultura assume uma nova e importante função. Continua 
sendo fundamental uma vez que ela garantiria a “entrada de divisas 
destinadas ao suprimento das necessidades de bens de capital e interme-
diários de produção externa e também pelo abastecimento do mercado 
interno de alimentos e de matérias-primas estratégicas, como o algodão 
(NAKATANI et al, 2012, p. 222). Ao destinar a produção para o mer-
cado interno, principalmente nos gêneros alimentícios para as massas 
urbanas, para não elevar o custo da alimentação, fez com que os salários 
dos trabalhadores ficassem em níveis baixos.

Todo o processo de modernização que passava a economia brasi-
leira não teve os mesmos  impactos no desenvolvimento da agricultura. 
O processo de industrialização foi sustentado em um modelo agrícola 
sem grandes avanços técnicos e na mudança nas relações sociais de 
produção. A estratégia utilizada foi a “permanente expansão horizontal 
da ocupação com baixíssimos coeficientes de capitalização e até sem 
nenhuma capitalização prévia: numa palavra, opera como uma sorte 
de “acumulação primitiva” (OLIVEIRA, 2013, p. 43). Esse processo 
não se dá somente na gênese do capitalismo, com a expropriação da 
propriedade camponesa, mas também através da expropriação do exce-
dente pela posse transitória da terra. Nessa posse o trabalhador rural iria 
ocupar determinado território, cultivar certas lavouras para sua subsis-
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tência, porém deveria preparar a terra para lavouras permanentes, que 
não são dele, mas do proprietário. Essa dinâmica era uma das formas 
como era realizado o abastecimento interno de alimentos para o setor 
urbano, fazendo com que esses tivessem baixo custo devido ao próprio 
processo de produção. Logo, o baixo custo da produção agrícola tinha 
impacto direto no preço da reprodução da força de trabalho nos centros 
urbanos. Esse modelo de agricultura foi viabilizado através da

[...] manutenção de baixíssimos padrões do custo de reprodução da 
força de trabalho e, portanto, nível de vida da massa trabalhadora 
rural. Esta é a natureza da conciliação existente entre o crescimen-
to industrial e o crescimento agrícola: se é verdade que a criação 
do “novo mercado urbano-industrial” exigiu um tratamento discri-
minatório e até confiscatório sobre a agricultura, de outro lado é 
também verdade que isso foi compensado até certo ponto pelo fato 
que esse crescimento industrial permitiu às atividades agropecuá-
rias manterem seu padrão “primitivo”, baseado numa alta taxa de 
exploração da força de trabalho (OLIVEIRA, 2013, 45-46).

Mais uma vez se reforça o quanto a articulação da produção agrí-
cola com o desenvolvimento industrial-urbano possibilitou que a es-
trutura produtiva brasileira se transformasse. Nessa transição, parte do 
capital produzido no setor agrícola transferia-se para o setor industrial, 
através do aumento da tributação na produção e controle do preço do 
café, diferenciando as taxas de juros para empréstimo entre os setores 
da economia. Porém, com o crescimento industrial e as garantias de 
que a produção agrícola seria absorvida pelo mercado interno e tam-
bém pelo mercado externo (lembrando que as crises econômicas e a 2ª 
Guerra Mundial influenciaram nessa dinâmica), o padrão “primitivo” 
manteve-se, tanto por aspectos políticos, pela baixa organização dos 
trabalhadores rurais e a não intervenção do poder público nas relações 
para dentro da porteira, quanto por aspectos econômicos. Esse modelo 
conseguia produzir os alimentos demandados e com baixo custo de pro-
dução, acentuando a exploração da força de trabalho.

O projeto implementado de modernização da estrutura produtiva 
e do Estado brasileiro, tendo em vista construir a base pela qual se de-
senvolveria a nova fase de desenvolvimento do capitalismo, tendo cen-
tralidade na industrialização e na substituição das importações, não teve 
como objetivo atingir a estrutura da desigualdade social brasileira, mui-
to pelo contrário, aprofundou ainda mais o processo de diferenciação 
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entre as classes sociais. A articulação com as elites agrárias é sinal da 
não preocupação com a desigualdade social, para atingir a industrializa-
ção e procurou-se garantir a manutenção da estrutura agrária brasilei-
ra. Cabe ressaltar que nesse processo de transformação do capitalismo 
brasileiro, a agricultura continua sendo um elemento espoliativo e de 
geração de riqueza, ficando cada vez mais subordinada aos interesses 
do capital, fazendo com que no ambiente político, econômico e cultural 
aumentasse a segregação daqueles trabalhadores (as) rurais no que se 
refere a modernização que passava o país.

Este cenário de industrialização poderia ter levado os represen-
tantes do capital ali emergente a apoiar a reforma agrária, como ocorreu 
na Europa, porém, na particularidade sócio-histórica brasileira, Getúlio 
Vargas construiu sua aliança política com os proprietários rurais, apoia-
da pelos industriais, tendo em vista a necessidade de impulsionar o pro-
cesso de industrialização, que além de central para o desenvolvi-
mento econômico, possuía muita força política (KRAEMER, 2006); 
o  sistema do coronelismo é fruto desse processo. Havia também o fato 
dos trabalhadores rurais não possuírem uma ampla organização social 
que pudesse construir um projeto em condições de disputa no cenário 
nacional. Ou seja, teve-se a defesa dos interesses dos proprietários 
rurais através de um pacto, será o “coronelismo” como fenômeno desta 
conjuntura: este sistema político é dominado por uma relação de com-
promisso entre o poder privado decadente e o poder público fortalecido 
(LEAL, 2012).

Para a nova fase de acumulação da economia brasileira a arti-
culação da indústria e da agricultura foi justamente o que garantiu 
a expansão capitalista no Brasil, não sendo em nenhum momento em-
pecilho essa relação para o desenvolvimento econômico. Como conse-
quência desse padrão de desenvolvimento, caminhou-se

[...] inexoravelmente para uma concentração da renda, da proprie-
dade e do poder,  em que as próprias medidas de intenção corretiva 
ou redistributivista – como querem alguns – transformaram-se no 
pesadelo prometeico da recriação ampliada das tendências que se 
queria corrigir (OLIVEIRA, 2013, 60).

O pacto agrário-industrial manteve concentrada os fundamentos 
da desigualdade social na sociedade brasileira, foi essa forma particular 
de desenvolvimento do capitalismo no país. Esse pacto foi central para 
o processo, tanto que somente em 1956 é que a indústria ultrapassa a 
agricultura na produção da renda interna.
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Em 1937 Getúlio Vargas instaura período ditatorial, conhecido 
como “Estado Novo”, que teve sua duração até 1945. Esse período 
histórico é marcado pela articulação simultânea entre os militares e a 
tecnocracia, visando construir um Estado forte, porém, não democrá-
tico, mesmo que opere uma racionalização em momentos históricos 
diferentes, remonta ao processo de colonização por buscar construir o 
capitalismo nacional de forma conservadora e autoritária, mantendo os 
interesses agrários e oligárquicos e negociando com as elites urbanas 
e autoritárias, limitando ou anulando qualquer mecanismo de participa-
ção política (SKIDMORE, 1988; BERAS, 2016).

Vargas ao utilizar a estratégia de depender dos militares para a 
estabilidade política e de seus tecnocratas para administração, basea-
va-se tanto no fascismo europeu (descartando a democracia eleitoral) 
como do New Deal americano (dependendo de tecnocratas moderni-
zantes), articulação que foi justificada pelo presidente e seus defenso-
res, pelo fato do Brasil não poder se dar ao luxo de realizar a “pequena 
política” de uma sociedade  aberta, tendo em vista os perigos que seus 
inimigos, tanto externos quanto internos, poderiam causar ao desenvol-
vimento nacional (SKIDMORE, 1988).

A queda do “Estado novo” ocorreu mais por questões da política 
externa do que por questões referentes a instabilidade de sua base de 
apoio no país (SANTOS, 2012). No contexto da Segunda Guerra Mun-
dial e com a inserção do Brasil, impulsionou as oposições e abriu fissu-
ra no interior do governo, havendo divergências que iam constituindo o 
fim do Estado Novo (FAUSTO, 2013). A oposição explorava a contra-
dição existente entre o apoio do Brasil às democracias e a ditadura de 
Vargas, já no âmbito do governo, umas das figuras mais importante que  
se dizia favorável à abertura democrática, era o ministro das Relações 
Exteriores Oswaldo Aranha (FAUSTO, 2013). Vargas tentou resistir 
ao inevitável fim do Estado Novo, porém, em 28 de fevereiro de 1945 
baixou o chamado Ato Adicional à Carta de 1937, apontando um prazo 
de noventa dias para a marcação das eleições. 

Feita uma breve recuperação do processo de industrialização da 
economia brasileira, e como se constitui a relação entre agricultura e 
indústria neste contexto no âmbito da política e da economia, no próxi-
mo item será abordado o aprofundamento deste processo do periodo de 
1945 até o golpe militar de 1964.
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3 O avanço da industrialização e o papel da agricultura (1945-
1964)

A partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, de 
forma geral, aprofunda-se o avanço dos processos de industrialização 
e de urbanização, e também pela integração entre agricultura e indús-
tria (BERKOW, 1999), e pela maior inserção do capital na dinâmica 
econômica brasileira, principalmente na indústria. A relação de Estado 
e economia, tendo em vista as diferenças dos governos e da orientação 
em cada período, foi fundamental para o projeto iniciado em 1930. Esse 
período é marcado pelo acirramento dos conflitos sociais no meio rural 
e também pelo avanço organizativo dos trabalhadores rurais. Os benefí-
cios deste desenvolvimento do capitalismo no campo centravam-se nas 
elites agrárias, em contrapartida, os trabalhadores rurais cada vez mais 
tinham suas condições de vida precarizadas.

Com o fim do Estado Novo (1937-1945), abre-se o primeiro pe-
ríodo democrático da República brasileira, tendo uma ampla participa-
ção política das massas, exceto os analfabetos que não podiam votar 
nas eleições (CARVALHO, 2015, BERAS, 2016). Cabe ressaltar que 
a influência de Vargas foi decisiva para a eleições pós-1945, pois, com 
seu apoio o General Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) ganhou as elei-
ções, tanto que o ex-presidente conseguiu ser eleito senador no mesmo 
ano. O que demonstrou todo o seu poder eleitoral, que foi sendo cons-
truído antes de 1945 a partir das propagandas e intervenções no rádio, 
durante a Hora do Brasil, buscando relacionar sua imagem enquanto 
identificado com o povo. Fenômeno que gerou o “queremismo”, fruto 
do movimento que solicitou que Getúlio Vargas permanecesse no poder 
do Estado, devido ao movimento das forças liberais e integrantes mili-
tares para depor o ditador, o que gerou reação popular (CARVALHO, 
2015). O primeiro presidente após a “queda” de Getúlio Vargas iniciou 
seu governo executando uma política de cunho liberal, diminuindo a 
influência do Estado nas relações econômicas, com controle dos gastos 
públicos, porém, com as mudanças que ocorreram no cargo de Ministro 
da Fazenda, foi retomada a política que antecedeu ao seu governo, com 
forte influência Estatal na economia.

A produção em grande escala, centralizada na grande proprieda-
de, continuou como uma das principais estratégias para a continuidade 
do processo de modernização, dando sequência ao modelo iniciado no 
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governo Vargas. A dinâmica da produção agrícola no meio rural não 
teve grandes avanços técnicos, nem ganhos significativos de produti-
vidade, o crescimento agrícola foi através da expansão extensiva, com 
a incorporação de terras e na disponibilidade elástica da oferta de mão 
de obra no meio rural (BERKOW, 1999). Essa força de trabalho era 
composta por trabalhadores que não possuíam acesso à terra, por aque-
les que arrendavam ou estavam subordinados ao regime de parceria, 
colonato, entre outras formas do trabalho rural.  A produção agrícola 
manteve seu papel na produção de divisas para financiar a industriali-
zação, transferindo parte do capital agrícola para os ramos da economia 
organizada na indústria, diga-se, aos setores ligados ao espaço urbano.

A enorme importância do setor agropecuário na pauta de expor-
tações do país é atestada pelos seguintes fatos: (1) no período de 
1939 a 1952, a participação média dos produtos de origem rural no 
total das exportações do país esteve ao redor dos 80%, cabendo ao 
café em grão cerca de 43%, ao algodão em rama mais de 11%, ao 
cacau em amêndoas quase 4%, vindo a seguir produtos como cou-
ros e peles, madeira de pinho, cera de carnaúba, arroz, mamona, 
fumo em folha etc.; (2) os 20% restantes da pauta incluíam diversos 
produtos fabricados com matérias-primas de origem agroindustrial, 
como os tecidos de algodão, os pneumáticos e câmaras de ar etc. 
(BERKOW, 1999, p. 71).

Estes dados demonstram o quanto a exportação dos produtos 
agrícolas financiava o desenvolvimento industrial, principalmente dos 
setores vinculados ao café. Também atesta a fragilidade da economia 
nacional na forma como se inseria no mercado mundial, pois a depen-
dência das exportações primárias, cujos produtos eram exportados in 
natura, constata a inserção subordinada da economia brasileira na di-
visão internacional do trabalho, retomando a vocação agrícola, que em 
momentos de crise faz com que ocorra a sua retração, gerando inter-
namente importantes dificuldades econômicas. A retomada da vocação 
agrícola dos países do Sul se dá após o término do pós-Segunda Guerra 
Mundial, 

[...] a reconstrução das economias devastadas [pela 2ª Guerra Mun-
dial] terá a indústria como estratégia central e o comércio de ma-
nufaturas entre as nações  industriais do sistema será a condição 
de viabilidade da estratégia; aos países não-industriais do sistema 
continuará cabendo, por muito tempo, dentro dessa divisão do tra-
balho, o papel de produtor de matérias-primas e produtos agrícolas. 
(OLIVEIRA, 2013, p. 62-63).
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Sobre as importações que o Brasil realizou entre 1939 a 1952, 
85% do total era voltada para a indústria, principalmente produtos do 
ramo Metalúrgico, Químico, Mecânico, de Material de Transporte e de 
Material Elétrico (BERKOW, 1999). A relação da produção agrícola e 
a modernização industrial mensura-se nesses dados, demonstrando-se 
o quanto a opção de não romper politicamente e economicamente com 
os grandes proprietários de terra, manter-se o pacto, era central para 
esse processo. A propriedade trabalhada de forma familiar inseria-se 
nesse processo de forma subordinada, sendo altamente explorada devi-
do as relações sociais que permeavam o meio rural brasileiro, tornan-
do-se responsáveis pela produção de alimentos para o mercado interno.

Vargas ao assumir o poder novamente no período de 1951 a 
1954, pela primeira vez através do voto direto, porém, bastante pressio-
nado pelo conjunto de alianças que o elegeram:  de um lado, os partidos 
conservadores e, de outro, grande parcela da população, que votou no 
“Pai dos Pobres”, esperando ter cumprida a promessa de ampliação da 
área social (SANTOS, 2012). No segundo governo Vargas retoma a po-
lítica de intervenção na economia via Estado, para o setor agropecuário 
é estabelecida uma política que visava à intensificação da produção, 
com vistas a constituir um setor público que atendesse a demanda agrí-
cola no processo produtivo.

O governo Vargas é marcado pelo acirramento entre as forças 
sociais, principalmente entre os grupos que defendiam o nacionalismo, 
logo, uma maior intervenção do Estado, e os grupos organizados em 
torno do liberalismo, através da UDN, do antivarguismo e do antico-
munismo. Em ambos os grupos os grupos tinham-se a presença de mi-
litares, demonstrando que as divergências se instalavam em todas as 
esferas da sociedade. A política populista e nacionalista do governo de 
Getúlio Vargas tinha como base de apoio os trabalhadores urbanos e a 
máquina sindical, os setores nacionalistas das forças armadas, sobretu-
do do Exército, setores nacionalistas do empresariado e da intelectuali-
dade, e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) (CARVALHO, 2015).

A guerra fria, petróleo e política sindical foram os principais 
elementos causadores de enfrentamentos políticos, polarizando as po-
sições entre os nacionalistas e os inimigos destes, os “entreguistas” 
(CARVALHO, 2015). No primeiro ponto de refere a polarização entre 
EUA e a União Soviética, sendo que a base do governo tomou posição 
contrária aos americanos, o que gerou o contraponto da oposição, prin-
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cipalmente daqueles vinculados aos grupos que pretendiam combater 
o comunismo. Esse debate ocorreu principalmente no Clube Militar. 
O segundo ponto refere-se a batalha pelo monopólio do petróleo, que 
durou de 1951 a 1953, tendo como diferença em relação aos conflitos 
que se deram no Clube Militar que o seu debate gerou mobilizações 
na rua. Esses debates fizeram com que a Petrobras se tornasse símbolo 
do nacionalismo e do anti-imperialismo, gerando disputas violentas e 
várias expressões públicas que identificavam nas empresas petrolíferas 
estrangeiras os principais inimigos. No que se refere ao terceiro ponto, 
o sindicalismo, principal expressão da política populista, o debate girou 
em torno da figura do ministro do trabalho João Goulart e sua política 
salarial, principalmente pela sua ligação com o mundo sindical e por 
ter proposto em 1954 o aumento de 100% do salário mínimo, após im-
portantes greves que ocorreram naquele ano. Consequentemente, gerou 
revolta dos setores contrários ao governo Getulista, fazendo com que 
Jango pedisse demissão do cargo.

A partir destes elementos acima expostos, acentua-se as cons-
pirações e movimentações das forças de oposição para tentar derrubar 
o presidente, conflito que foi acentuado pela tentativa de assassinar o 
udenista Carlos Lacerda, acelerando a queda de Getúlio, que no dia 
24 de agosto de 1954 deu um tiro no seu coração no Palácio do Catete, 
deixando emblemática carta-testamento. O sucessor do então presiden-
te foi Juscelino Kubitschek, eleito em 1955, porém, surgiram golpes e 
contragolpes para tentar impedir que o mesmo tomasse posse do cargo.

No Governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), como no de 
Getúlio Vargas, o Estado deveria centralizar os investimentos em in-
fraestrutura, porém, diferentemente do segundo, que  pautava seu proje-
to de industrialização com forte caráter nacionalista, JK construiu uma 
política de facilidades para a entrada de capital estrangeiro por meio 
de privilégios fiscais e econômicos, visando utilizar esses investimen-
tos para materializar seu Plano de Metas (SCHWARCZ, STARLING, 
2015). Essa política gerou três grandes problemas:

O primeiro foi a relativa facilidade com que empresas estrangeiras 
assumiram o controle de setores do desenvolvimento econômico 
brasileiro. O segundo veio com o aumento constante dos déficits da 
balança de pagamentos, seguido da consequente ampliação da dívi-
da externa. O terceiro resultou da decisão de crescer com inflação. 
(SCHWARCZ, STARLING, 2015, p. 422-423).
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Referente a questão agrária, o governo de JK buscou o caminho 
de conciliação com as grandes elites latifundiárias, principalmente na 
esfera política, pois, estes possuíam grande influência no Congresso 
Nacional, sendo que as pautas dos trabalhadores eram atendidas de 
forma paliativa. De forma geral, não realizou uma ampla política de 
intervenção na produção agropecuária de forma direta, diferente do seu 
antecessor, porém, devido as ações do governo no sentido de expandir 
a malha rodoviária do país, e também facilitar, através da política cam-
bial, a importação de materiais para o setor de transporte, mais o de-
senvolvimento da indústria automotiva, criou-se as condições favorá-
veis para que a produção agrícola pudesse ser transportada (BERKOW, 
1999). Com as facilidades para a importação de produtos, os grandes 
proprietários puderam acessar tratores, equipamentos e insumos agrí-
colas, que contribuíram para a mecanização agrícola nas regiões mais 
capitalizadas, o que mais tarde foi fundamental para a consolidação 
de um padrão intensivo de produção agrícola (BERKOW, 1999). Os 
grandes proprietários rurais foram os principais, se não os únicos, a te-
rem condições de importação, pois além de terem recursos econômicos 
para tal, politicamente eram os principais agentes beneficiados no meio 
rural com as vantagens que os governos concediam, processo vindo 
desde 1930, com vistas a garantir a industrialização.

No ano de 1960, foi eleito ao poder Jânio Quadros represen-
tando a UDN, tendo como vice João Goulart do PTB. O atual presi-
dente ficou no governo por pouco tempo, renunciando ao seu mandato 
menos de um ano após a posse. Nesta conjuntura quem deveria assumir 
seria seu vice. No entanto, setores das forças armadas e civis se coloca-
ram contra, acusavam Jango de ter grande aproximação com o comu-
nismo e com os sindicatos. Buscando uma solução, depois de muitos 
debates e conflitos, o Brasil em 1961 adotou o sistema parlamentarista 
como  forma de governo. Esta situação só foi mudada em 1963, quando 
houve um plebiscito. A população votou em massa pela volta do presi-
dencialismo.

 O breve governo presidencialista de João Goulart foi muito 
conturbado em função de suas posições extremamente progressistas. 
Tais posições se baseavam nas reformas de base, que pretendiam refor-
mas na estrutura agrária, fiscal, bancária e educacional (CARVALHO, 
2002, p. 140). Talvez a ação mais “radical”, dentro de uma conjuntura 
que tinha (e tem) o Brasil de uma elite conservadora, foi à tentativa 
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de implementar o início da reforma agrária, antes deste presidente, ne-
nhum outro tinha se atrevido a interferir nas relações do campo, prin-
cipalmente devido ao poder dos proprietários rurais. Estes se sentiram 
ameaçados pelas ações do governo federal. Havia pressão externa pelas 
ações do governo por parte dos Estados Unidos, devido ao temor da 
expansão do “espectro do comunismo”. O golpe de 1964 se fez neces-
sário, segundo pensamento da elite conservadora do Brasil, para frear 
ações do governo que poderiam ferir a ordem social, era urgente frear a 
mobilização e a politização das massas, e assim, os militares e setores 
da sociedade civil vinculados às organizações da direita tomam o    con-
trole do Estado. O período analisado demonstra o aprofundamento do 
pacto agrário-indusrial e o peso da agricultura, mesmo que a sua produ-
ção não tenha tido importantes avanços tecnologicos, nas exportações 
e na geração de divisas para o avanço da industrialização. A partir dos 
anos 50 a agricultura brasileira inicia seu processo de mecanização da 
produção, que com o golpe militar de 1964 tem avanço significativo. O 
próximo item se debruçará sobre tal contexto.

4 A modernização conservadora da agricultura (1964-1984)
O golpe civil-militar instaurado no dia 1 de abril de 1964 in-

terrompe quase vinte anos de democracia no Brasil, período marcado 
por uma ampla organização dos trabalhadores da cidade e do campo, 
lembrando que os últimos, a partir de 1950, começaram a comparecer 
na cena política brasileira com maior ênfase. O golpe de 1964 “traz à 
tona com pujança nossa característica conservadora-autoritária advinda 
desde o século XVI, do período da colonização, e atualizado em mea-
dos do século XX, pela segunda vez, com a ditadura civil de Vargas 
e agora uma militar” (BERAS, 2016, p. 63). Teve como justificativa 
a luta contra o comunismo e contra as reformas de base que estavam 
configurando-se naquele período, o que poderia a vir a atacar a estrutura 
econômica brasileira e os interesses das elites agrárias e industriais. A 
ditadura civil militar é marcada por atos institucionais que restringem/
anulam direitos civis e políticos a partir de um forte sistema repressivo 
(BERAS, 2016), sendo a tortura dos presos políticos uma das principais 
atividades que o governo civil-militar utilizou para reprimir os movi-
mentos que faziam o contraponto.

A coalização de classes que assume o poder fez com que as pau-
tas de caráter popular fossem desmobilizadas, com isso a reforma agrá-
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ria que estava ganhando força, foi derrotada. O projeto pautado para 
o desenvolvimento do capitalismo no campo não tinha como objetivo 
diminuir as desigualdades sociais ali instaladas secularmente, tanto que 
a grande propriedade foi a “escolhida”. Se antes o desenvolvimento 
agrícola não havia possibilitado o aumento da produtividade através da 
intensificação das técnicas e métodos para a produção, senão através da 
expansão da fronteira agrícola, agora assumia outro patamar.

O projeto da “modernização conservadora” (DELGADO, 2012) 
para o meio rural instaurando após 1964 no contexto brasileiro nas-
ce com a derrota dos trabalhadores rurais que lutavam pela reforma 
agrária, uma vez que o pacto entre as elites agrárias e o Estado que se 
constitui acabou por centralizar ainda mais a posse da terra, não demo-
cratizando seu acesso. Se antes a política de exportação centraliza-se no 
café, com a modernização conservadora o objetivo seria diversificar a 
estrutura produtiva agrícola, e elevar os seus níveis, visando responder 
aos desafios do processo da industrialização, da urbanização e da crise 
da produção agrícola, que ficou estagnada nos últimos vinte anos.

O caráter heterogêneo da agricultura brasileira – do ponto de vista 
técnico, social e regional – foi preservado, e até mesmo aprofun-
dado nesse processo de modernização. Em certo sentido, pode-se 
visualizar nele um pacto agrário modernizante e conservador, que, 
simultaneamente à integração técnica da indústria com a agricultu-
ra, trouxe ainda para o seu abrigo as oligárquicas rurais ligadas à 
grande propriedade territorial e ao capital comercial. [...]. A grande 
propriedade fundiária, tratada em geral como sujeito oculto desse 
pacto, é assimilada em programas e projetos especiais e obtêm inú-
meras linhas de apoio e defesa também na nova estrutura de defesa 
fiscal e financeira do setor rural. (DELGADO, 2012, p. 14).

 A modernização da agricultura buscou trazer as políticas agrí-
colas que eram desenvolvidas pelos principais institutos da Era Vargas 
(Instituto Brasileiro do Café - IBC; Instituto do Açúcar e do Álcool 
– IAA; entre outros), que possuíam forte caráter regional, para a es-
fera federal, centralizando o processo de construção dessas políticas. O 
pacto agrário buscou modernizar a produção agrícola no espaço rural, 
aprofundando a integração entre agricultura e indústria, porém con-
servando politicamente a sustentação com os grandes proprietários de 
terra, trazendo o caráter conservador deste pacto. A modernização con-
servadora visava derrotar qualquer proposta efetiva de reforma agrá-
ria, sendo que o      desenvolvimento do capitalismo no campo manteria a 
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estrutura agrária intacta, fazendo com que grande parte da população 
do campo fosse excluída desta configuração que assume o meio 
rural brasileiro, intensificando a expulsão dos trabalhadores rurais do 
campo  (NAKATANI, 2012). A partir disso, aprofunda-se a constituição 
de empresas industriais processadoras dos produtos rurais, bem como 
insumos e meios de produção (maquinário agrícola) para o meio rural, 
onde a “interação com o setor produtivo agrícola, a indústria de bens 
de capital e os serviços de apoio constituem verdadeiros complexos ou 
‘sistemas agroindustriais interligados” (DELGADO, 2012, p. 16). Com 
isso, diminuía-se as importações de fatores para a produção agrícola, 
devido a integração dessas atividades ocorreu o aprofundamento da 
relação entre agricultura e indústria; com a modernização do proces-
so produtivo no meio rural consolida-se um amplo mercado para os 
produtos industriais, onde cada vez mais a produção agrícola assimila 
essas relações. Toda essa modernização foi financiada em grande parte 
pelo Estado, através do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) 
criado em 1965, que seria o lócus privilegiado para a execução da po-
lítica agrícola, onde os produtores rurais, isto é, os grandes proprietá-
rios, seriam os principais beneficiados, tendo acesso a vários incentivos 
fiscais e financeiros, que protegiam as margens de lucro desses agentes 
econômicos. Os produtores deveriam adotar o pacote tecnológico da 
“Revolução Verde”, na época, sinônimo de “modernidade”. Lembrando 
que toda essa modernização centralizou suas atenções para os grandes 
proprietários rurais, ficando    os (as) trabalhadores (as) praticamente 
excluídos (as) deste processo, aprofundando ainda mais a desigualda-
de social na sociedade brasileira.

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, iniciam-se al-
gumas mudanças na agricultura mundial e na relação entre os países 
centrais e os países do sul, sendo que o papel dos últimos nesse contex-
to seria enquanto “exportadores de produtos agrícolas a baixo custo e 
importadores de produtos industrializados em larga escala” (WEISHEI-
MER, 2013, p. 54). Com os avanços tecnológicos frutos do pós-1945 
constituídos, como máquinas e produtos químicos, os países centrais 
implementaram estratégias para elevar a produtividade dos países do 
Sul, com isso, a Revolução Verde é expressão concreta desta dinâmica, 
sendo

[...] um Programa de desenvolvimento do capitalismo na agricul-
tura e na pecuária, que se baseia na produção voltada para o lucro 
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e para o mercado, através: da genética vegetal com produção e 
multiplicação de sementes hibridas ou “melhoradas”, resistentes a 
doenças e pragas e adaptadas para receber altas doses de adubos 
químicos; da aplicação de novas técnicas agrícolas ou tratos cul-
turais – aplicação intensiva de adubos químicos e venenos; da mu-
dança da infra-estrutura agrícola e aplicação de mecanização pesa-
da e intensiva em todas as atividades possíveis; da genética animal 
com animais de raças “melhoradas”, uso de antibióticos, hormônios 
e produtos químicos (GÖRGEN, 2004, p. 26).

Ela representou o projeto que modernizou a agricultura, mas que 
não rompeu a estrutura agrária, para além dos aspectos técnicos, com o 
uso de máquinas, fertilizantes e demais insumos, também teve a inser-
ção da indústria química e biológica no processo de produção agrícola, 
marcando importante mudança qualitativa na dinâmica do espaço rural. 
Essas mudanças se expressam na busca por aumento de produtividade 
de forma intensiva, com melhoramento das técnicas, diferenciando-se, 
no caso brasileiro, dos períodos anteriores, que buscavam aumentar os 
rendimentos agrícolas através da expansão da fronteira agrícola, agora,  
ambas as alternativas eram os pressupostos para o desenvolvimento. 
Esse novo padrão tecnológico da década de 1960 avança sobre a base 
produtiva anterior, impondo para o campo uma nova racionalidade 
técnica e econômica, a mercantilização da vida social no espaço rural 
aprofundava-se, fazendo com que a autonomia no processo produtivo 
em relação a indústria fosse desmantelada, as formas de produção pré-
-capitalistas iam dando espaço para o desenvolvimento das relações 
tipicamente capitalistas (WEISHEIMER, 2013). Pode-se dizer que a 
questão agrícola, aqui entendida como conjunto de técnicas e instru-
mentos de produção que objetiva aumentar o nível de produtividade da 
agricultura, foi resolvida, porém a modernização conservadora (DEL-
GADO, 2012) engendrou processos contraditórios, que  impactaram di-
reto nas condições de vida dos (as) trabalhadores (as) rurais.

Os fertilizantes e defensivos, na medida em que aumentam a pro-
dutividade da terra, aumentam as exigências de mão-de-obra não-
-qualificada por ocasião das colheitas. A mecanização, na medida 
que atinge (por questões tecnológicas) principalmente outras ativi-
dades que não a colheita, acentua a sazonalidade de ocupação dessa 
mão-de-obra. Desse modo, a modernização aumenta as exigências 
e diminui o período de ocupação da mão-de-obra não-qualificada 
numa dada propriedade agrícola. A solução mais econômica para o 
proprietário que moderniza passa a ser a substituição do trabalhador 
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permanente pelo volante, com o consequente aumento da sazona-
lidade do emprego dos trabalhadores rurais (SILVA, 1982, p. 30).

Com o aumento da produtividade da terra através dos pacotes 
da Revolução Verde aliado aos avanços dos processos industriais na 
produção agrícola, a dinâmica do processo produtivo intensifica o uso 
de máquinas e demais tecnologias, fazendo com que a mão-de-obra ru-
ral diminuísse sua participação. Com a mecanização avançando para 
o meio rural, se tem grandes contingentes de trabalhadores transitan-
do da situação de trabalhador permanente para a situação de trabalha-
dor volante. Mudanças que afetam a composição orgânica do capital 
com aumento do capital constante, com vista a aumentar os lucros dos 
empresários rurais, afetando diretamente a reprodução social dos tra-
balhadores rurais, que combinado a intensa concentração de terra, fa-
zem com que a desigualdade social se radicalize no espaço rural; como 
consequência disso, o êxodo rural acentua-se, impactando diretamente 
na composição habitacional das cidades. Muito devido às poucas pos-
sibilidades de sobrevivência dos trabalhadores rurais e da dificuldade 
de inserir-se no nível de competitividade no mercado capitalista, pois 
essas inovações favoreceram somente aos que tinham condições de 
acessar aos pacotes tecnológicos (desenvolvimento químico, genético 
e a mecanização dos meios de produção) que esse programa oferecia. 
Esse contexto fez com que os trabalhadores rurais se organizassem po-
liticamente, devido a precariedade, exemplo disso é a criação do MST 
no início dos anos 1980. Outro aspecto da modernização que merece 
destaque são os impactos ambientais.

Do ponto de vista ambiental, este modelo de desenvolvimento es-
sencialmente produtivista promoveu o esgotamento prematuro dos 
solos e a contaminação dos recursos hídricos, assim como o desma-
tamento nas áreas de florestas tropicais como as que ocorreram com 
a expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste e Norte do Brasil. 
Além disso, a importação de pacotes tecnológicos ampliou a depen-
dência externa e vinculou a agricultura a uma matriz energética não 
renovável (WEISHEIMER, 2013, p. 56).

Os impactos no meio ambiente foram grandes, com a necessi-
dade de se aumentar a produtividade da produção agrícola, a explora-
ção da terra foi levada paulatinamente ao esgotamento, demonstrando 
o caráter da modernização, não tendo preocupação com os recursos 
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naturais, somente com as satisfatórias margens de lucro. Além disso, 
acentuou-se a dependência do processo produtivo em relação aos pa-
cotes tecnológicos da Revolução Verde, entendida como o mais efetivo 
caminho para aumento da produtividade, e também a dependência em 
relação aos países centrais, pois a tecnologia que estruturou a moder-
nização conservadora era produzida principalmente em solo europeu e 
americano, com isso, para que a agricultura brasileira se modernizasse, 
era necessária a importação desses pacotes. Estes também restringiram 
“o acesso dos agricultores a variedade de sementes nativas pela impo-
sição de sementes industrializadas, levado ao desaparecimento de va-
riedades tradicionalmente utilizadas. [...] Implicando na alteração dos 
padrões alimentares” (WEISSHEIMER, 2013, p. 57).

O desenvolvimento do capitalismo no meio rural brasileiro não 
rompeu com o latifúndio, o movimento que se fez foi justamente mo-
dernizá-lo, não mudando a estrutura agrária, onde podemos chamar 
esse processo de contra-revolução latifundiária (LENIN, 1978). Esse 
conceito foi utilizado por Lênin para referir-se ao contexto russo no 
início do século XX, ficando também conhecida como via prussiana, 
quando defendia a necessidade de romper com a estrutura feudal da 
posse da terra, diferente do contexto brasileiro. O autor russo também 
aponta que o desenvolvimento do capitalismo no campo pode inclinar-
-se para a via americana, conforme o autor “este caminho requer tam-
bém a destruição violenta do velho regime de posse de terra” (LENIN, 
1978, p. 44), onde a modernização se dá rompendo com o latifúndio 
e realizando a ocupação das terras de forma parcelada. Essa opção de 
mudar a estrutura agrária foi a forma com que o capitalismo desenvol-
veu-se nos países centrais depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse 
sentido, a unidade familiar de produção desempenhou papel fundamen-
tal no próprio desenvolvimento do capitalismo, fazendo com que o peso 
da alimentação no consumo dos trabalhadores urbanos fosse cada vez 
menor, aumentando a margem do salário à aquisição de bens duráveis 
no período pós-guerra até os anos 1970 (ABRAMOVAY, 2012). A in-
fluência do Estado na modernização do meio rural europeu foi central, 
possibilitando através da política agrícola distribuir renda e o controle 
dos preços, uma vez que “a característica central da agricultura moder-
na está exatamente na capacidade que ela oferece ao Estado de exercer 
um controle rigoroso sobre seu próprio processo de desenvolvimento” 
(ABRAMOVAY, 2012, p. 265-266).
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No Brasil o Estado também foi central na modernização, porém, 
não transformou a estrutura agrária, somente a questão agrícola, a ques-
tão agrária não foi problematizada em grande parte deste período. Esse 
modelo de desenvolvimento esgotou-se nos fins dos anos 1970 devido 
à dificuldade do Estado em manter o elevado custo do investimento, 
aprofundado com a crise mundial de 1978 (WEISSHEIMER, 2013). 
Com a crise mundial, a economia brasileira entra em processo de estag-
nação econômica, tendo também o aumento do  endividamento externo, 
neste contexto a agricultura novamente é chamada a gerar saldos no 
comércio exterior como forma de aliviar o endividamento brasileiro, 
razão pela qual o país busca aumentar ainda mais a produção e expor-
tação de bens primários.

[...] foram acumulados déficits consideráveis no balanço de pa-
gamento em conta corrente, ao mesmo tempo em que, a partir de 
1982, os bancos internacionais não estavam mais dispostos a em-
prestar os recursos necessários ao seu financiamento. Como con-
sequência, a economia brasileira foi obrigada a ajustar-se, em um 
curtíssimo prazo, a essa crise externa, ou seja, a pôr imediatamente 
em prática uma política econômica que resultasse na eliminação ou 
na redução considerável do déficit em transações correntes, através 
da obtenção de grandes superávits na balança comercial. (DELGA-
DO, 2009, p. 37).

Com a negativa dos bancos internacionais em realizar os em-
préstimos, era necessária buscar outras alternativas para enfrentar a cri-
se, diante disso o setor agropecuário exportador foi estimulado ainda 
mais, fruto desse processo se teve ganho expressivo de produtividade 
durante os anos 80 e 90, “o resultado foi uma reversão drástica no saldo 
comercial brasileiro, partindo-se de um saldo negativo de 3,5 bilhões 
de dólares em 1980 para um saldo positivo de aproximadamente 14,5 
bilhões de dólares em 1992” (NAKATANI et al, 2012, p. 228-229). 
Ressalta-se, no entanto, que esse saldo positivo foi estratégia utilizada 
para o pagamento e rolagem do endividamento externo.

O fim da ditadura militar tem como elementos que encerraram 
esse período o declínio do crescimento econômico, a repressão a so-
ciedade e aos movimentos sociais, e o próprio debate interno dentro 
das forças armadas, fez com que a abertura política fosse inevitável. 
O ônus deste período foi a interrupção da democracia no Brasil e a 
consequente supressão dos direitos  civis e políticos, uma moderniza-
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ção conservadora da agricultura brasileira que privilegiou os grandes 
proprietários rurais, demonstrando que esse projeto não buscou romper 
com a estrutura desigual no campo. No próximo item demonstra-se os 
impactos do ideário neoliberal na economia brasileira, e como esse pro-
cesso condicionou os rumos da reforma agrária e do aprofundamento da 
concentração e privatização da terra.

5 A dinâmica do mundo rural pós ditadura até o fim dos anos 
1990

A segunda metade da década de 1980 marca o fim da ditadura 
civil-militar, fruto da ampla organização da sociedade civil que pautava 
a retomada da democracia no Brasil. Esse processo permeia a dinâmica 
no meio rural, sendo que o debate em torno da reforma agrária retoma 
seu espaço no cenário político brasileiro, onde os movimentos sociais 
do campo pautavam um projeto que buscasse transformar a estrutu-
ra agrária brasileira. É necessário referir que este debate é fruto das 
próprias contradições do desenvolvimento do capitalismo na sociedade 
brasileira, aprofundando a desigualdade social entre as classes sociais, 
fazendo com             que a população do campo tivesse suas condições de vida 
precarizadas. Fruto desta conjuntura, as disputas no seio do Estado se 
intensificam, com projetos que buscavam dar o tom para o desenvol-
vimento da sociedade brasileira, desta forma, a Constituição Federal 
(CF) garantiu formalmente no art. 184 da carta magna que

Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de re-
forma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua fun-
ção social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 
agrária, com clausula de preservação do valor real, resgatáveis no 
prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, 
cuja utilização será definida em lei (BRASIL, 1988).

A CF/88 absorveu aspecto importante do Estatuto da Terra de 
1964 no que tange a função da terra, muito se deve a pressão que os 
trabalhadores rurais vinham fazendo, tendo em vista o avanço do de-
senvolvimento do capitalismo no meio rural durante a “modernização 
conservadora”, fazendo com que a concentração da terra aumentasse 
a violência no campo e o grande número de trabalhadores deslocan-
do-se para as cidades, entre outros processos. “Entre 1967 e 1978, os 
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latifúndios no Brasil ampliaram sua área em 69.939.589 ha e as peque-
nas propriedades perderam 7.399.875 ha” (OLIVEIRA, 2010, p. 297). 
Toda essa manifestação e organização dos trabalhadores do campo fez 
com a elite agrária e latifundiária buscasse mecanismos para coibir esse 
processo de mudança agrária, exemplo disso foi o I Plano Nacional de 
Reforma Agrária de 1985, que buscava assentar 10,6 milhões de famí-
lias até os anos 2000, deste total pretendia até 1989 o assentamento de 
1,2 milhão famílias, porém ao fim do período somente 140 mil famílias 
foram assentadas (JEZUS, 2010). Esse plano gerou intensas disputas, 
de qualquer forma mais essa tentativa de realizar a reforma agrária foi  
esvaziada.

A transição dos anos 80 para os anos 90 é marcada por conflitos 
entre as classes sociais, tanto em nível político como no contexto con-
creto do meio rural brasileiro. Essa transição é marcada pelo avanço do 
ideário neoliberal em todo o globo, pautando mudanças importantes 
na esfera política e na economia. O Estado brasileiro a partir dos anos 
1990 apresenta uma nova configuração, que na prática significou con-
trapor em muitas esferas a CF/88, impactando diretamente na dinâmica 
do espaço rural e no financiamento das atividades agrícolas. Com a 
orientação neoliberal, o poder público deixa de regular as atividades 
na esfera econômica, onde o mercado passaria a ser a esfera de deci-
são para resolver os problemas de desenvolvimento econômico e social 
brasileiro, a reforma agrária seria pauta deste debate.

Nesse período se constitui a desestruturação das instituições es-
tatais gestoras do projeto da “modernização conservadora”, o Estado, 
ao longo de quase toda a década, diminui sua intervenção na regula-
ção da economia e dos subsídios à produção, muito devido à crise 
que atravessou o Brasil e do ajuste fiscal aplicado nos anos 1990. Ob-
serva-se uma substancial redução ao longo do período do volume de 
crédito rural, que durante o regime militar foi “o principal mecanismo 
de integração técnica e fomento econômico dos ‘Planos Anuais de 
Safra’ dirigidos à agricultura capitalista. Essa redução do crédito, [...], 
decorre da própria lógica de desmonte das instituições gestoras da po-
lítica agrícola” (DELGADO, 2012, p. 84). Com os governos que assu-
mem o poder na década de 1990, o Estado passa a ter hegemonicamente 
uma orientação política-ideológica neoliberal, inscritas no Consenso de 
Washington. As Orientações previam a abertura econômica da econo-
mia, a necessidade de gerar superávit primário para pagamentos dos 
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empréstimos com os organismos internacionais, com vista equilibrar 
a balança comercial; uma visão focalista para com as políticas sociais. 

Se antes o mercado seria regulado pelo Estado, agora a lógica é 
outra, o mercado          autorregula-se, o Estado passa de uma ação interven-
cionista para uma reguladora, minimizando suas ações no financiamen-
to da política agrícola. Ocorre também o processo de privatização de 
empresas públicas que foram importantes para o desenvolvimento agrí-
cola, principalmente aquelas vinculadas aos serviços de infraestrutura. 
De forma geral, são medidas que visavam desnacionalizar a economia 
brasileira. Nos anos 1990, durante um certo período houve abundân-
cia de capital transitando pelas economias emergentes, fazendo com 
que se abandonasse a política de saldos comerciais, principalmente no 
primeiro governo de FHC I (1994-1998), porém no fim do seu primei-
ro mandato, devido a nova crise financeira, teve-se saldos negativos na 
balança comercial, onde a intensificação da vocação agrícola brasileira 
para exportação de bens primários surge enquanto alternativa a crise 
(DELGADO, 2012).

O debate sobre a reforma agrária, que foi intensificado a partir 
da década de 1950, como referido no item anterior, voltou ao cenário 
político, “a violência praticada pelos latifundiários e a resistência dos 
sem-terra recolocaram, na agenda política da sociedade, a questão agrá-
ria e a urgência da reforma agrária no país” (RAMOS FILHO, 2013, p. 
60). Os trabalhadores rurais, as organizações camponesas e os políticos 
defensores da necessidade de transformar a estrutura agrária brasileira 
realizaram essa discussão. No outro lado tinha-se os grandes proprie-
tários rurais, os organismos internacionais (Banco Mundial e Bird), 
políticos    e organizações que orientavam na defesa do mercado e uma 
saída “pacífica” para os conflitos agrários.  São aspectos que permeiam 
a dinâmica do meio rural, sendo que se instaura grande resistência so-
bre qualquer mudança na estrutura agrária, reação que é intrínseca ao 
desenvolvimento do capitalismo no Brasil, devido ao caráter autori-
tário das elites rurais, a modernização econômica não é acompanhada 
pela democratização da sociedade brasileira. O Estado historicamente 
vem assumindo papel de reprodução deste caráter conservador, e quan-
do atende as pautas dos trabalhadores rurais, é para abafar os conflitos 
sociais.

Os movimentos sociais do campo pautavam que o preceito 
Constitucional da CF/88 fosse encaminhado enquanto umas das formas 
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de romper com o latifúndio e com a concentração de terra e de renda, 
além disso o Estado teria papel central no processo de transformação do 
contexto do meio rural, viabilizando uma reforma agrária no território 
nacional, também devendo disponibilizar políticas públicas que garan-
tissem condições estruturais e sociais para que os trabalhadores rurais 
ficassem no campo. Essas eram algumas das pautas defendidas pelas 
organizações sociais que representavam os trabalhadores rurais.

Já a alternativa do outro lado seria viabilizada não pelo Estado, 
mas sim pelo mercado. Em fins da década de 1980 ocorre uma crescen-
te influência dos Organismos Internacionais na dinâmica dos governos 
do Sul, para que estes implementassem os preceitos do Consenso de 
Washington, onde a reforma agrária é remetida para uma outra perspec-
tiva, qualitativamente diferente da proposta pelas organizações sociais 
populares. Essa discussão que o Banco Mundial e o BIRD realizam 
sobre a reforma agrária surge em um contexto onde essas organiza-
ções percebem que considerar a questão da terra era central para sua 
estratégia de desenvolvimento rural no mundo inteiro (ROSSET, 2004). 
Devido a isso tornou-se seguro falar de reforma agrária, o conteúdo do 
debate conduzido por esses agentes econômicos era qualitativamente 
diferente do debate “tradicional” dos movimentos sociais.

Sobre essa mudança na política do Banco Mundial no que tange 
a questão agrária e a reforma agrária, é possível apontar três elementos 
que podem auxiliar. O primeiro refere-se aos objetivos da instituição 
em pautar o crescimento econômico. Conforme estudo comparativo en-
tre países realizado pelo Banco, a “distribuição muito desigual de bens, 
isto é, da terra, retarda as taxas de crescimento e, consequentemente, 
alguma distribuição pode ajudar nesse crescimento” (ROSSET, 2004, 
p. 17). O segundo ponto seria necessário que os investimentos privados 
no meio rural em países da América Latina, da África e na Ásia fossem 
estimulados, a partir disso se teria uma maior promoção de oportunida-
des, logo, maior desenvolvimento econômico. O terceiro ponto seria a 
necessidade de redução da pobreza no espaço rural. Além dessas “moti-
vações”, em vários países, inclusive no Brasil, se tem o

[...] acirramento da tensão social e da intensificação da oposição 
ao modelo neoliberal nos países que implementaram os ajustes es-
truturais, o BM viu-se na necessidade de controlar as pressões e os 
movimentos sociais, para ter caminho livre ao aprofundamento da 
implementação deste modelo (RAMOS FILHO, 2013, p. 27).
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No Brasil, é marcante os assassinatos de trabalhadores rurais em 
1995, no município de Corumbiara, em Rondônia, logo após ocuparem 
uma fazenda considerada improdutiva, e o massacre de Eldorado dos 
Carajás, em 1996, no Pará, deixando 21 vítimas fatais, que demonstram 
o acirramento da luta social. Devido a isso, o Banco Mundial verificou 
a necessidade de implementar no Brasil o modelo de reforma agrária 
que defendia, ficando conhecida como “reforma agrária de mercado” 
(SAUER, 2004, RAMOS FILHO, 2013, ROSSET, 2004). Além do con-
teúdo econômico, havia também a intenção política de resolver o con-
flito agrário pela via do mercado, evitando a desapropriação dos estabe-
lecimentos               improdutivos. A repercussão dos massacres foi um grande 
escândalo nacional, demonstrando grave ataque aos direitos humanos, 
além disso, os conflitos no campo brasileiro afastavam os investidores 
internacionais. Diante disso, o governo de Fernando Henrique Cardoso, 
ao fim do seu primeiro mandato, cria o Projeto Cédula da Terra (PCT), 
em 1997, uma primeira implementação da reforma agrária de mercado. 
Antes do PCT, enquanto experiência pioneira foi criado o Projeto São 
José no Ceará, em 1996, em nível local; a nível nacional teve-se em 
seguida o Banco da Terra, em 1999, e Crédito Fundiário de Combate 
à Pobreza Rural, em 2001, compondo os programas de contrarrefor-
ma agrária do Banco Mundial nas gestões do FHC (RAMOS FILHO, 
2014). Apesar de suas diferenças de aplicabilidade em territórios e  
dos recursos destinados, mantinham coesão pelo fato de buscarem rea-
lizar o acesso à terra pela via da compra no mercado de terras.

Para que essa reforma agrária de mercado ganhasse corpo era 
necessário dar conta de algumas etapas (ROSSET, 2004). Primeiro é 
necessário verificar a posse da terra no território pretendido, realizar 
cadastro e registrar; segundo momento é privatização de terras públicas 
e comunais; na sequência é instituído o direito legal de vender, alugar, 
arrendar ou hipotecar as terras como forma de contrair os empréstimos; 
no terceiro momento já se tem condições de implementar o mercado de 
terras, sendo a terra tornada alienável; na quarta etapa organiza-se um 
sistema de crédito para que os trabalhadores rurais possam comprar a 
terra, geralmente são compostos com recursos dos organismos interna-
cionais (RAMOS FILHO, 2013, ROSSET, 2004). Essa via de reforma 
agrária justifica-se como sendo mais rápido e menos burocratizada, 
gerando menos custos sociais (diminuiu a tensão entre os proprietários 
de terra e trabalhadores rurais) e menos custos financeiros em compara-
ção ao modo tradicional de realizar a reforma agrária, isto é, o preceito 
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constitucional pautado na CF/88. Além disso, segundo o Banco Mun-
dial, propicia que os trabalhadores rurais tenham a “liberdade” para 
escolher as melhores terras, bem como negociar o preço da terra, longe 
da tutela intervencionista do Estado.

O Banco Mundial ao apropiar-se do debate da reforma agrária 
busca despolitizar, não colocando  em discussão a própria estrutura de-
sigual de acesso à terra, onde o objetivo é garantir condições concretas 
para a expansão do capitalismo no meio rural, onde atende aos bancos, 
através dos empréstimos e das taxas de juros, atende aos grandes pro-
prietários rurais que possuem terras improdutivas, que a partir da con-
solidação do mercado de terras pode inserir parte de sua propriedade 
para venda, e assim, não tê-la desapropriada, e os representantes das 
empresas multinacionais, que veem nesses “novos proprietários rurais” 
possíveis integrantes da cadeia produtiva dos complexos agroindus-
triais do agronegócio, sendo mais uma forma de subordiná-los pela via 
do mercado. 

Após o fim da ditadura civil-militar os projetos de reforma agrá-
ria estão no cenário político, bem como as disputas pelo seu conteúdo 
e direção. Se antes era rechaçada, a partir da intervenção dos Banco 
Mundial e do BIRD passa a ter outro conteúdo, onde se compreende 
que para “resolver” os conflitos agrários, seria necessário implemen-
tar uma “reforma agrária de mercado”. O contexto político-ideológico 
neoliberal favorece para que o papel do Estado seja reorientado, de-
vendo criar as condições juridicas para a autoregulação da economia. 
Nesse mesmo período o Brasil vive um período de crise econômica, e 
com isso, é reforçado o papel da vocação agrícola da economia brasi-
leira para retomar o equilíbrio da balança comercial. No próximo item é 
abordado a retomada do agronegócio e o papel do Estado na reprodução 
da estrutura agrária.

6 Governos 2000 e a retomada do agronegócio

Com a vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições 
de 2002, com amplo apoio das organizações e movimentos populares, 
se teve a esperança de que ocorressem transformações importantes na 
sociedade brasileira, apontando outra alternativa para o neoliberalismo. 
Diante disso, a reforma agrária era uma das principais ações que se 
esperava do governo, justamente pela sua luta histórica e críticas ao 
presidente FHC por não ter avançado nesse ponto.
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Na dinâmica concreta as ações do governo, no que tange a di-
nâmica do meio rural assume processos contraditórios. Internamente, 
a coalização de forças que constituiu o governo a partir dos anos 2000 
não eram homogêneas, muito pelo contrário, possuíam correntes ideo-
lógicas e políticas das mais variadas matizes. Levar em conta esses ele-
mentos contribui para que se possa entender o caráter contraditório dos 
governos que se sucederam a partir de 2000, e de como buscou dar 
respostas e atender as demandas dos mais variados grupos sociais.

A partir dos anos 2000 remonta-se a velha articulação com os 
grandes proprietários, o agronegócio novamente volta a ocupar pa-
pel de destaque nos governos petistas, inclusive absorvendo grandes 
volumes financeiros para produção agropecuária, diferente do período 
anterior que foi sendo desmantelado as instituições que executavam a 
política agrícola e o próprio crédito agrícola também foi afetado pela 
redução de seu orçamento (DELGADO, 2012). Lembrando que o

[...] agronegócio na acepção brasileira do termo é uma associação 
do grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiá-
ria. Essa associação realiza uma estratégia econômica de capital 
financeiro, perseguindo o lucro e a renda da terra, sob patrocínio de 
políticas de Estado (DELGADO, 2012, p. 94).

Diferente do período anterior, principalmente entre os anos 1990 
a 1998, o Estado          novamente retoma sua política de subsídios à produ-
ção agropecuária com maior ênfase, elegendo o agronegócio como o 
principal ator para gerar saldos positivos na balança comercial atra-
vés da exportação de bens primários. Essa opção política faz com que 
ocorra a “reprimarização” da economia brasileira no comércio exterior 
(DELGADO, 2012), onde os produtos agrícolas com maior valor co-
mercial no mercado mundial, como minérios, soja, cana de açúcar, lide-
rem as exportações nacionais. Essa estratégia foi a utilizada para gerar 
divisas para a economia nacional. Além da influência econômica que 
os grandes proprietários de terras possuem, também têm uma grande 
capacidade de influenciar o governo politicamente através da banca-
da ruralista no Congresso Nacional e das instituições representantes 
do agronegócio. Esse pacto do governo federal rebate diretamente no 
debate da viabilidade da reforma agrária conforme defendida pelas 
organizações de trabalhadores rurais. Exemplo disso foram as dis-
cussões do 2º Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA) em 2003.
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Esse debate sobre o balanço do II PNRA demonstra que apesar do 
governo Lula ter rompido com a postura dos governos anteriores de 
ignorar a necessidade de planejar as ações fundiárias no país, a cor-
relação de forças no governo demonstrou-se mais favorável ao se-
tor ruralista que para os movimentos sociais, impedindo o cumpri-
mento das metas quantitativas tanto da reforma agrária, quanto dos 
demais instrumentos fundiários. Diante do fracasso do desempenho 
do governo neste setor, tentou-se escamotear a realidades a partir 
de um somatório de ações fundiárias com sentido diferentes, como 
se tudo fosse reforma agrária. Esta ação é intencional e funcional à 
difusão da confusão da sociedade e despolitização do conceito de 
reforma agrária (RAMOS FILHO, 2013, p. 70).

Como pode-se observar, novamente a história apresenta exem-
plo de que os projetos que visam realizar alguma mudança na estrutura 
agrária brasileira não conseguem avançar, os governos ao longo dos 
anos vêm retroalimentando a aliança com os grandes proprietários, pac-
tos que vem sendo cristalizados no âmbito do Estado, com exceção do 
governo de João Goulart com suas reformas de base. Esses além de 
sua importância no desenvolvimento econômico, politicamente são 
importantes para que os governos aprovem seus projetos no Congres-
so Nacional. Acerca da crítica realizada sobre os números da reforma 
agrária dos governos petistas, este computou no  quantitativo a conces-
são de títulos de propriedade a famílias que há muito tempo ocupavam 
terras públicas, o que ocorre não é a desapropriação conforme o artigo 
184, somente a transferência do título para os posseiros, ou seja, não há 
mudança na estrutura agrária (RAMOS FILHO, 2013).

O debate dos fundamentos da questão agrária, concentração da 
terra e da renda foram perdendo espaço, e a opção pela desapropriação 
das propriedades rurais que não estivessem cumprindo a função social 
da terra corria paralela a reforma agrária de mercado, inclusive essa 
última foi aprofundada nos governos petistas, com constantes repasse 
ao longo dos anos. “Por seu turno, a política fundiária da década reflui 
para uma posição mais defensiva, da perspectiva dos momentos sociais 
agrários, e ostensivamente pró-negócio, do ponto de vista do Executivo 
Federal” (DELGADO, 2012, p. 101). Se o Estado não desenvolveu uma 
ampla política de reforma agrária, conforme pautavam os movimentos 
sociais, é inegável que os estabelecimentos agropecuários de caráter 
familiar ao longo dos anos 2000 tiveram aumento no financiamento de 
suas atividades produtivas, principalmente através do Programa Nacio-
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nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Esse pro-
grama, que teve sua origem na década de 1990, foi a primeira política 
em nível federal a financiar a produção para estabelecimentos familia-
res. Surge num contexto em que os trabalhadores rurais exigiam apoio 
e proteção estatal, pois estavam sendo bastante prejudicados com a 
abertura comercial iniciada nos anos 1990 (SCHEINDER, AQUINO, 
2015). Se na sua gênese ele restringia-se exclusivamente para as ativi-
dades agropecuárias, diga-se atividades agrícolas, centralizando seus 
recursos para as regiões sul e sudeste, pois nessa região encontrava-se 
os agricultores familiares mais capitalizados. Os agricultores do Nor-
deste, que correspondiam a quase 50% dos estabelecimentos familiares 
do Brasil foram pouco assistidos. Nos anos 2000 o PRONAF avan-
ça com maior ênfase para outros estados e ocorre uma ampliação do 
público a ser atendido, abrangendo agricultores familiares com menor 
poder aquisitivo. Nos governos petistas, além do aumento no orçamen-
to, ocorre o financiamento de atividades não agrícolas no meio rural 
brasileiro e também foi ampliado o acesso dos agricultores do Nordeste 
aos recursos do PRONAF.

Todavia, é necessário sublinhar que a política de crédito do Pronaf, 
a despeito dos seus impactos positivos na esfera econômica, não 
tem sido capaz de estimular uma mudança efetiva nas caracterís-
ticas do padrão de desenvolvimento agrícola que vigora no  meio 
rural brasileiro. Pelo contrário, ao que tudo indica o programa 
mantém e incentiva entre os agricultores familiares o viés setorial 
e produtivista do modelo convencional, ou, em outros termos “está 
fazendo mais do mesmo” (SCHNEIDER, AQUINO, 2015, p. 70).

O padrão de desenvolvimento agrícola referido é aquele de tipo 
convencional, realizando grande uso de insumos químicos, agrotóxicos, 
gerando uma grande especialização nas unidades produtivas familiares 
para a produção de commodities, como soja, milho e o trigo. Os autores 
apontam que o PRONAF não vem possibilitando na maioria das vezes 
a constituição de outros processos produtivos mais sustentáveis, como a 
agricultura orgânica e a             agricultura ecológica. Apesar dos seus avanços 
e das próprias críticas realizadas, este programa ainda se configura em 
uma posição secundária na política agrária do Estado, basta comparar o 
plano safra de 2013/2014 para todo o setor agropecuário, cujo orçamen-
to de R$ 157 bilhões, disponibilizou 87% deste recurso aos agricultores 
patronais, restando apenas 13% aos agricultores familiares. É necessá-
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rio lembrar que entre 1996 a 2012 o PRONAF teve aplicado mais de 
100 bilhões no seu orçamento, em contraponto, os representantes do 
agronegócio em um Plano Safra 2013/2014 tiverem repasse maior que 
esse montante.

No que se refere ao acesso à terra os governos dos anos 2000 
deram continuidade à política de crédito rural que foi inaugurada no 
segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, o governo 
Lula lança o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que pos-
suía base semelhante ao Programa Cédula da Terra (PCT) e o Programa 
Banco da Terra (PBT), porém inovou ao adotar duas linhas distintas 
de financiamento. A Primeira foi intitulada como Combate à Pobreza 
Rural (CPR), que previa que os financiamentos fossem organizados de 
forma coletiva através de associações, tendo como foco os estados do 
Nordeste. A segunda linha seria a Consolidação da Agricultura Fami-
liar (CAF), nesta era possível realizar financiamentos de forma indivi-
dual para agricultores com terras insuficientes para sua reprodução no 
espaço rural, privilegiando as regiões Sudeste e Sul. Ambas as linhas 
possuem ações especificas para a juventude rural. A construção dessa 
política nos anos 2000 teve apoio de parte dos movimentos sociais do 
campo, como da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras na Agricultura Familiar (FETRAF) e da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CON-
TAG), considerado por ambas como uma forma de atender parcela es-
pecífica da população rural, referindo-se aos jovens e aos agricultores 
com pouca terra (GOMES et al. 2015).

A política de reforma agrária por si só não consegue atender a he-
terogeneidade de atores demandantes de terras e nem resguardar 
pequenas propriedades que vem sendo compulsoriamente abando-
nadas e vendidas para outros proprietários, empresas ou mesmo 
utilizadas para fins não agrícolas (GOMES et al, 2015, p. 377).

Os (as) autores (as) apontam que a reforma agrária não dá con-
ta de atender as demandas dos agricultores rurais, principalmente nas 
regiões do Rio Grande do Sul (norte do Estado) e de Santa Catarina, 
pelo fato que nesses territórios não se tem muitas terras que possam ser 
desapropriadas conforme consta no Art.º 184. O crédito fundiário seria 
a principal forma de acesso à terra para os jovens rurais agricultores que 
possuem pouca terra. Esse tipo de política de acesso à terra é constan-
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temente combatido pelo MST e pela CPT (Comissão Pastoral da Terra), 
que entendem que são ações que despolitizam a discussão da reforma 
agrária, além de representarem o avanço neoliberal pela via do mercado 
no meio rural. Ou seja, as representantes das elites nacionais e interna-
cionais, com vistas a garantir as condições para a reprodução do capital, 
buscam preencher e modificar o conteúdo da reforma agrária, pautando 
a via do mercado, com isso os interesses dos grandes proprietários não 
seriam afetados, e ainda possibilitaria atender a demanda de vários 
setores da economia, como bancos, os rentistas, os industriais. Nova-
mente as transformações na sociedade brasileira se dão de cima para 
baixo, com os setores conservadores ditando o caminho deste processo 
de forma hegemônica, garantindo que a estrutura agrária se mantenha 
inalterada. A tabela 1 demonstra o quanto a ocupação do território rural 
brasileiro é desigual:

Tabela 1 – Área ocupada e número de estabelecimentos por estrato 
de área total       (2006)

Fonte: IBGE (2006)

Como pode ser observado, a concentração da propriedade da 
terra no Brasil continua bastante significativa, conforme o Censo Agro-
pecuário de 2006, verifica-se que as propriedades com mais de 1.000 
ha ocupam 44,42% do território nacional, já as que possuem menos de 
10 ha possuem participação de 2,36% da área total. No que se refere ao 
número de estabelecimentos rurais, os percentuais se invertem, as pri-
meiras passam para 0,91%, sendo que as últimas representam 47,86% 
no total. Ou seja, a grande propriedade ocupa quase a metade do territó-
rio nacional; em contraponto, o número total dos estabelecimentos ru-
rais representa menos de 1%. Já o Índice de Gini, instrumento utilizado 
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para medir os contrastes na distribuição do uso da terra, aumentou de 
0,856, referência ao ano de 1995, para 0,872 em 2006 (IBGE, 2006), 
o que significa, a partir de mais um dado, que a reforma agrária, vi-
sando  à mudança na estrutura agrária não vem tendo força no contexto 
brasileiro, pois mais uma vez  a opção dos governos vem sendo a am-
pla articulação com o Agronegócio e com os grandes proprietários, que 
além de não democratizar o acesso à terra e a renda, impactando nas 
condições de vida dos (as) trabalhadores (as) rurais, traz sérios danos 
para o meio ambiente, processo este que tem a conivência do Estado. 
Exemplo disso são as

[...] iniciativas para o afrouxamento das regras florestais de controle 
das ‘Áreas de Preservação Permanente’ (mata ciliar e encontros de 
morro) e ‘Reserva Legal’, ocasião em que as estratégias privadas 
dos ruralistas tem se revelado ostensivas, de apelo exclusivo ao 
direito privado e fortemente antagônicas às regras de preservação 
ambiental dos espaços públicos (DELGADO, 2012, p. 102).

O pacto com as elites agrárias não representa somente a con-
centração da terra e da renda, mas também sérios danos para o meio 
ambiente, constituindo processos produtivos com utilização de insumos 
químicos (agrotóxicos, fertilizantes, entre outros) que prejudicam a re-
produção do solo e também a saúde da população brasileira. Esse pacto 
sustenta-se pelo objetivo de elevar as divisas nacionais, que conforme 
foi exposto ao longo deste capítulo, representa a estratégia utilizada pe-
los governos para financiar os projetos de desenvolvimento, e ao mes-
mo tempo garante o lucro das grandes empresas agrícolas, industriais, 
financeiras.

Nesse processo que retroalimenta o desenvolvimento do ca-
pitalismo brasileiro, o rural tem participação importante. Quando o 
Estado “afrouxa” as regras florestais, enquanto decisão política, per-
mitindo que as empresas e os proprietários que representam o agro-
negócio avancem, é revelado que os interesses políticos e econômicos 
não se dissociam, ao contrário, se encontram, sendo a esfera estatal 
lugar privilegiado para entender essa dinâmica. No livro “Partido da 
Terra”, escrito pelo jornalista Alceu Luís Castilho, ao analisar quase 13 
mil declarações entregues por políticos eleitos para o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), tendo como anos-base 2008 a 2010, verificou-se que 
“entre os R$ 2,16 bilhões que os políticos declaram possuir em imó-



- 98 -

veis rurais, foi possível identificar a área no caso de apenas 63,6%  
do total” (CASTILHO, 2012, p. 16). Pode ser averiguado que faltou 
36,4% da área total, correspondendo ao valor de R$ 785 milhões, sem 
ter sua área especificada, que conforme o autor ao realizar projeção, 
sobre o possível valor, chega-se ao número de 1,3 milhão de hectares, 
que no total corresponderia a 3,3 milhões de hectares nas mãos de quase 
13 mil políticos brasileiros, território maior que o Haiti ou a Bélgica. 
Esses dados demonstram o peso que os grandes proprietários de terras 
possuem na política brasileira, inclusive assumindo cargos nos mais 
variados níveis do poder público, e o quanto a atuação do Estado está 
condicionada pelos interesses destes agentes econômicos. Esses dados 
também podem elucidar qual contexto institucional que está inserida as 
tentativas de mudança da estrutura agrária brasileira.

Ao longo deste percurso teórico-histórico pode-se observar que o 
desenvolvimento do capitalismo no Brasil teve como base a manutenção 
da concentração e privatização da terra e do poder econômico e político 
nas mãos da burguesia agrária-industrial-financeira. Também é preciso 
referir o papel do Estado na reprodução desta estrutura socioeconômica, 
enquanto base particular em que ocorre o desenvolvimento do capitalis-
mo no Brasil.. Processo esse que significou maior exploração força de 
trabalho brasileira, tanto no campo como na cidade, e o inerente processo 
de aprofundamento das desigualdades sociais. Na sequência apresenta-se 
as considerações finais.

 
Considerações finais

 O desenvolvimento do capitalismo brasileiro tem no latifúndio 
seu elemento estruturante. A estrutura agrária concentrada e desigual 
foi a base sob a qual o capitalismo colocou em marcha o processo de 
industrialização a partir dos anos 30. As classes dominantes agrária, in-
dustrial e financeira, articularam-se, mesmo que com conflitos internos, 
em um pacto que deu a direção para o desenvolvimento do capitalismo 
no século XX e XXI. O que demonstra a particular forma que aqui as-
sumiu esse processo.

É possível evidenciar o papel do Estado na reprodução da es-
trutura agrária concentrada e desigual. A ação política adotada na área 
econômica ao longo do período histórico aqui analisado demonstra que 
sempre esteve alinhada aos interesses das elites agrárias, mesmo quan-
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do não eram hegemônicas na correlação de forças, seja pelo seu peso 
econômico, ou pelo seu poder político acumulado ao longo da história. 
Todos os governos, em menor ou maior grau, tiveram que dialogar com 
as mesmas, atender seus interesses. Esse mesmo Estado também garan-
tiu que amplos setores populares da sociedade brasileira não tivessem 
acesso a terra, mais uma vez, reproduzindo as bases que tanto castigam 
a classe trabalhadora do campo e da cidade. 

Por fim, é preciso referir que a transformação da sociedade brasi-
leira, não será através do desenvolvimento do capitalismo, esse mudou, 
mas manteve e reproduziu o velho e a estrutura agrária herdada do pe-
ríodo colonial.  Essa transformação passa por um projeto de sociedade 
que coloque o ataque à concentração da terra como um dos seus núcleos 
centrais. O poder político e econômico do capital assenta-se na sepa-
ração da terra e do trabalho, e a subordinação de ambos na produção e 
reprodução do capital. Por isso, atacar seus pressupostos é tarefa ele-
mentar para construir um sociedade justa e que atenda as necessidades 
das forças populares.
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3 TÓPICOS DA CONCEPÇÃO TEÓRICA DE 
ESTADO-NAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: 

algumas notas para digressões16

Andressa Corrêa Bernardon

1 Introdução

O conceito de Estado-Nação é dotado de uma grande variedade 
de sentidos, a partir da teoria política, social e econômica, dos diferen-
tes significados atribuídos a este. Porém, ao conceber qualquer análise 
sobre as simetrias e/ou as contradições existentes das teorias que defi-
nem e não contemplam a figura do Estado como produto de processos 
históricos – o qual se molda conforme a estrutura político-econômica 
vigente em cada período histórico da sociedade –, não há o tratamento 
dessa categoria na sua totalidade.

O homem, ao voltar seu olhar para passado, veste-se de novas 
roupagens para legitimar sua história em relação às concepções de Es-
tado não foram diferentes. Nesse contexto, a escolha metodológica para 
discorrer sobre o conceito de Estado-Nação e Direitos Humanos ocor-
rerá a partir método dialético-crítico, o qual permite compreender: a 
influência histórica dos modos de produção, que se reiteram em outras 
formas; a antítese; e a superação das respostas aos conflitos antagôni-
cos presentes na sociedade civil.  Isso ocorre, pois, “[...] os homens fa-
zem sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, 
em circunstâncias escolhidas por ele próprios, mas nas circunstâncias 
imediatamente encontradas, dadas e transmitidas pelo passado [...]” 
(MARX, 2011 a, p.25). 

Nessa direção,  pode-se inferir que, a partir das crises econômi-
cas do modo de produção capitalista os Estados Nações vão organi-
zando e (re) organizando suas estruturas políticas, econômicas, sociais, 

16 Este texto é um subproduto, da tese “A PROTEÇÃO SOCIAL AOS REFUGIADOS ACO-
LHIDOS NO BRASIL: a ofensiva neoliberal na corrosão da materialização dos direitos hu-
manos”, defendida no PPGSS/PUCRS  em julho de 2021, sob a orientação do Professor Dr. 
Carlos Nelson dos Reis e financiada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal Nível Superior (CAPES) – Código de Financiamento 001 – This study was financed 
in party by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – Brasil (CA-
PES) – Finance Code 001. E-mail: andressa.bernardon@gmail.com
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ideológicas para a garantia da expansão e reprodução do modo produ-
ção capitalista, que (re) configura as funções do Estado com seus cida-
dãos, a partir subordinação do Estado ao capital internacional, passa a 
adotar o modelo de desenvolvimento macroeconômico dos organismos 
multilaterais, o que interfere  diretamente na destinação do fundo pú-
blico para a formulação e manutenção das políticas sociais de dever 
de Estado para se garantir a materialização e as formas de  acesso aos 
direitos sociais inerentes a da dignidade da vida humana. 

As novas funções do Estado com seus cidadãos, vão justifican-
do-se, por meio de, normativas jurídicas, legislações, emendas cons-
titucionais, nas narrativas governamentais, dissipados pelos meios de 
comunicação, como ferramenta necessária para a dominação do povo 
(seres humanos com vínculo jurídico Nacional, seja através do nasci-
mento ou por meio da naturalização), em seu território (áreas delimita-
das fronteiriças das Nações) por meio do exercício de sua soberania (o 
uso de meios legtítimos de violência) essas são, consideradas  estraté-
gias que visam ao controle da diversidade de interesses conflitantes na 
qual a Nação é composta, unificando e homogeneizando esses sujeitos, 
destituindo-os das diversidades que compõem a sua existência humana, 
em um amplo crescente  processo de despolitização humana,  em que, o 
Estado de Exceção é constituído à revelia do Estado de direito (confe-
rido a partir da CF 1988) em que se apresentas as diferentes formas de 
violência para mediar os conflitos sociais, para conter ou mesmo repri-
mir  as manifestações contrária a ideologia dominante, para garantir o 
processo ampliado de produção capitalista.

Neste capítulo, busca-se, analisar os construtos teóricos, políti-
cos, sociais e econômicos que moldam as ideologias dos processos de 
acumulação e (re) desenham as particularidades de cada  concepção e 
formação de  Estado- Nação,  para que se mantenha a ordem social e as 
formas de acumulo do capital, conformando, diretamente, as conquis-
tas ou os retrocessos dos Direitos Humanos, resultante do movimento 
dialético entre as formas intervencionistas e/ou reducionistas do Estado 
nas expressões da questão social, presentes na sociedade.

Neste sentido, este texto inicia com a revisão teórica sobre Esta-
do-Nação, e sua centralidade da materialização dos Direitos Humanos; 
na sequência se desenvolve a discussão sobre os fundamentos teóricos 
da universalização dos Direitos Humanos; e, por fim, tem-se as consi-
derações finais. 
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2 As concepções teóricas de Estado-Nação

O Estado se organiza a partir das demandas da sociedade, sendo 
caracterizado como uma forma de exercício de Poder, “[...] o povo não 
quer ser comandado nem oprimido pelos grandes, enquanto os gran-
des desejam comandar e oprimir o povo; desses dois apetites diferen-
tes nasce nas cidades três efeitos: principado, liberdade e licença [...]” 
(MAQUIAVEL, 1996, p. 43). Enseja-se que as contradições de classe 
não sejam capazes de se conciliarem entre si, necessitando de uma in-
tervenção política para articular as ações, visando ao “bem comum” da 
sociedade, ou mesmo, à manutenção da sua ordem social, pelas normas 
e leis ou pela utilização da força, com o apoio da população. Caso con-
trário, essa sociedade se basearia em um Estado de Natureza de “guerra 
constante” entre os seres humanos. Essa condição é considerada como 
pré-política, a qual se priva de qualquer vínculo dos seres humanos 
com as leis, os pactos e os acordos, sendo o estágio anterior ao Estado 
Moderno, caracterizado como Estado de Natureza.

Nesse contexto, parte-se da teoria contratualista, em que a ori-
gem do poder emana do povo, o qual, para garantir a ordem públi-
ca, renuncia a parte da sua liberdade a um soberano, não apenas para 
“[...] evitar a situação de guerra permanente que caracterizava o Estado 
de Natureza, mas construir uma nação e um Estado capazes de se de-
fender em um mundo sempre hostil e promover o interesse nacional 
[...]” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 07). Para tanto, utilizar-se-á de 
três filósofos, considerados pela literatura como contratualistas: Tomas 
Hobbes (1988), John Locke (1998) e Rousseau (1996). Esses autores 
consideram que o Estado Natural deve ter um contrato social/pacto so-
cial para que se chegue a um Estado civil organizado, visando ao bem 
comum na sociedade.

A partir do contrato social, iniciou-se o término de um período 
de guerras entre os indivíduos (do homem no seu estado de natureza), 
iniciando um período de paz sob o poder soberano, denominado por 
Hobbes de “leviatã” ou “estado”. Esse período tem o propósito de res-
saltar que o homem no seu estado de natureza é perverso, “o homem é 
o lobo do homem” (HOBBES, 1988), o qual necessita de um poder so-
berano para garantir a paz, a segurança e a propriedade privada, marco 
inicial da separação da sociedade civil do Estado. 

Nesse contexto, entende-se a legitimação do poder atribuído ao 
Estado a partir do contrato social, no qual se estabelece as ações pra-
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ticadas pelo Estado como legítimas e incontestáveis nas relações jurí-
dicas. Soma-se a essa concepção a transferência mútua de direitos dos 
sujeitos para um determinado homem ou a uma assembleia de homens 
para a perpetuação da sua existência (HOBBES, 1988).  

[...] quando se faz um pacto [...] e houver um poder comum situado 
acima dos contratantes, com direito e força suficiente para impor 
seu cumprimento, ele não é nulo. Pois aquele que cumpre primeiro 
não tem qualquer garantia de que o outro também cumprirá depois, 
porque os vínculos das palavras são demasiado fracos para refrear 
a ambição, a avareza, a cólera e outras paixões dos homens, se não 
houver o medo de algum poder coercitivo. O qual na condição de 
simples natureza, onde os homens são todos iguais, e juízes do 
acerto de seus próprios temores, é impossível ser suposto. Portanto 
aquele que cumpre primeiro não faz mais do que entregar-se a seu 
inimigo, contrariamente ao direito (que jamais pode abandonar) de 
defender sua vida e seus meios de vida. [...] (HOBBES, 1988, p. 
82).

Nesse contexto, pode-se apreender a concepção do Estado Abso-
lutista, pois, embora não se tenha a liberdade política, serão garantidas 
as liberdades individuais. A monarquia absolutista estrutura-se entre 
parlamento (estrutura a justiça) e o Rei (estrutura a força). Isso ocorre, 
porque para que se possa existir a justiça, é necessário um Estado forte 
na figura do Rei; assim, o Estado se configura como uma espécie de 
homem artificial para conter a agressividade da sociedade civil.

De forma contrária, há necessidade de um Estado Absolutista 
para organizar as relações no 

[...] estado de natureza tem uma lei da natureza para governá-lo, a 
que todos estão sujeitos; e a razão, que é aquela lei, ensina a todo o 
gênero humano [...] que, sendo todos iguais e independentes, nin-
guém deve prejudicar o outro em sua vida, saúde, liberdade ou pos-
ses [...]. (LOCKE, 1978, p. 7).

Desse modo, entende-se que os direitos de liberdade e da vida 
são derivados da natureza, sendo anteriores à criação do Estado, em 
que o homem precede o Estado, diferente de Hobbes, pois “[...] todos 
os homens estão naturalmente naquele estado de natureza e nele per-
manecem, até que, pelo próprio consentimento, tornem-se membros 
de alguma sociedade política [...]”. (LOCKE, 1978, p. 39). Entretanto, 
no Estado de Natureza, compreende-se que os sujeitos são levados por 
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paixões e, portanto, necessitam-se de um Estado para regular as suas 
vidas.  

Dessa forma, cria-se o Estado, pelo contrato social, para proteger 
os direitos naturais dos indivíduos no qual, 

[...] os homens não abrem mão de todos os seus direitos. Eles só 
renunciam a tanto de sua liberdade natural quanto seja necessário 
para a preservação da sociedade; abrem mão do direito que pos-
suíam no estado de natureza de julgar e punir individualmente, mas 
retêm o remanescente de seus direitos sob a proteção do governo 
que concordaram em estabelecer [...] Assim, o ponto de partida e a 
verdadeira constituição de qualquer sociedade política não é nada 
mais que o consentimento de um número qualquer de homens li-
vres, cuja maioria é capaz de se unir e se incorporar em uma tal so-
ciedade. Esta é a única origem possível de todos os governos legais 
do mundo [...] (LOCKE, 1978, p. 09).

 
Não é toda convenção que põe fim ao Estado de Natureza entre 

os homens, mas apenas aquela pela qual todos se obrigam, juntos e 
mutuamente, a formar uma comunidade única e a constituir um único 
corpo político (LOCKE, 1978, p. 39). Nesse contexto, propõem-se um 
Estado Monárquico Parlamentar, no qual os seres humanos continuem 
livres e possam conservar suas propriedades privadas. Isso significa que 
o Contrato Social é um pacto legal do público com poder soberano, no 
qual esse público pode se retirar do pacto se o soberano não cumprir 
com as suas obrigações.

Entende-se, por poder político,

[...] o direito de fazer leis, a fim de regulamentar e de preservar a 
propriedade, assim como de empregar a força da comunidade para 
a execução de tais leis e a defesa da república contra as depreda-
ções do Estrangeiro, tudo isso tendo em vista apenas o bem público 
[...]”. (LOCKE, 1978, p. 35, grifo nosso). 

Assim, a criação das Leis – e as suas execuções na defesa da so-
ciedade – e do dano exterior em prol do bem público sugere a formação 
dos poderes legislativo e executivo, sistema posteriormente aprimorado 
por Montesquieu, o qual defende a ideia de que “[...] o poder executi-
vo colocado apenas sobre uma pessoa que tem também parte do poder 
legislativo está claramente subordinado a este e lhe deve dar contas, 
podendo ser perfeitamente mudado e substituído [...]” (LOCKE, 1978, 
p. 11). Dessa forma, o Estado é um mero consenso da vontade da geral 
da sociedade.
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Nesse cenário, as ideias preconizadas por Locke e Hobbes sobre 
o contrato social se diferem da atribuída pelo filósofo Rousseau (1996). 
Entende-se o contrato social na substituição da “[...] igualdade natural, 
por uma igualdade moral e legítima àquilo que a natureza poderia trazer 
de desigualdade física entre os homens, que podendo ser desiguais na 
força ou no gênio, todos se tornam iguais por convenção e direito [...]” 
(ROUSSEAU, 1996, p. 30). Destarte, a partir da rejeição de qualquer 
forma de submissão do povo aos princípios absolutistas, afirma-se a 
igualdade como elemento fundamental entre os seres humanos.

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda 
a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, 
cada um senão a si mesmo, e pertença tão livre como anteriormente. 
Tal é o problema fundamental, cuja solução é dada pelo Contrato 
Social. (ROUSSEAU, 1996, p. 20-21).

Assim, o contrato social se realiza pela da vontade geral da po-
pulação na sua essência racional (ROUSSEAU, 1996). Entretanto, essa 
vontade “[...] faz a sociedade não mais um fato natural, a existir in-
dependentemente da vontade dos indivíduos, mas um corpo artificial, 
criado pelos indivíduos a sua imagem e semelhança e para a satisfação 
de seus interesses e carências e o mais amplo exercício de seus direitos” 
(BOBBIO, 2000, p. 15-16).

Entende-se o Estado “[...] como uma corporação nacional fixada 
em um território e dotada originalmente de um poder de governo, a 
existência de um poder político manifesta-se antes de tudo pela presen-
ça de um órgão independente capaz de exercer [...]”. (QUEIROZ-LI-
MA, 1936, p. 283).

Nesse contexto, 

[...] O Estado anula, a seu modo, as diferenças de nascimento, de 
status social, de cultura e de ocupação, ao declarar o nascimento, 
o status social, a cultura e a ocupação do homem como diferenças 
não políticas, ao proclamar todo membro do povo, sem atender a 
estas diferenças, coparticipante da soberania popular em base de 
igualdade, ao abordar todos os elementos da vida real do povo do 
ponto de vista do Estado. Contudo, o Estado deixa que a proprieda-
de privada, a cultura e a ocupação atuem a seu modo, isto é, como 
propriedade privada, como cultura e como ocupação, e façam va-
ler sua natureza especial. Longe de acabar com estas diferenças de 
fato, o Estado só existe sobre tais premissas [...]. (MARX, 2010b, 
p. 39-40).
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Todavia, nesse cenário, o Estado esconde as desigualdades sob 
a veste de igualdade, porque a sociedade civil permanece desigual, o 
que leva em sua compreensão reafirmada aqui como uma emancipação 
política parcial, precária e insuficiente.

O Estado Moderno surge, simultaneamente, a partir dos meios 
de produção da propriedade privada, em consonância à ideia da so-
ciedade dividida em classes sociais17 – dos detentores da terra, e dos 
possuidores da mão de obra –, que geram as mais diversas expressões 
da questão social18. O Estado “[...] torna-se um órgão político e eco-
nômico necessário para garantir a divisão da sociedade em classes, e, 
para manter o desenvolvimento econômico e social tem em seu cerne a 
legitimação das desigualdades a serviço dos modos de produção [...]”. 
(MARX; ENGELS, 2011, p. 387).

Dessa forma, o Estado

[...] é um produto da sociedade em um estado determinado do seu 
desenvolvimento; é o testemunho de que esta sociedade se envolve 
numa contradição insolúvel com ela própria, tendo-se cindido em 
contradições inconciliáveis que não pode resolver. Mas a fim de que 
esses antagonismos, as classes com interesses econômicos opostos, 
não se destruam, a si e a sociedade numa luta estéril, impõem-se 
a necessidade de um poder, que colocado na aparência acima da 
sociedade, é chamado para atenuar o conflito, mantendo-o dentro 
dos limites da “ordem”, e este poder nascido da sociedade, mas que 
se situa acima dela e se lhe torna cada vez mais estranho, é o Estado 
[...] (LENIN, 1987, p. 8-9).

Nesse sentido, o ser humano é despojado daquilo que é funda-
mental em sua essência humana, como o trabalho, pois se contrapõe a 
utilização dos meios de produção à satisfação das suas necessidades hu-
manas, passando a satisfazer as premências de outrem, dominado pela 
ideologia do modo de produção capitalista na perspectiva de melhorar 
17 Entende-se por “[...] classes sociais no capitalismo o conjunto de agentes determinados, 
principalmente, na instância da economia, ou seja, pelo seu lugar no processo de produção, 
que é independente da vontade dos seus agentes, o qual abrange as relações políticas-ideoló-
gicas que desempenham um papel relevante [...]” (POULANTZAS 1978, p. 13-14). 
18 “A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais en-
gendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem 
sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria 
atividade humana – o trabalho -, das condições necessárias à sua realização, assim como de 
seus frutos [...]. A questão social expressa, portanto, disparidades econômicas, políticas e cul-
turais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, características étnico-raciais e 
formações regionais [...]. Esse processo é denso de conformismos e rebeldias, forjados entre 
as desigualdades sociais, expressando a consciência e a luta pelo reconhecimento dos direitos 
sociais e políticos de todos os indivíduos sociais” (IAMAMOTO, 2003, p. 16-17).
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suas condições de vida. Estão presentes nesse processo o estranhamen-
to e a alienação, que são fundamentais e necessários para a manutenção 
do Estado Moderno capitalista, uma vez que

[...] naturalmente pode ser separado sob duas condições práticas. 
Para que se torne um poder insustentável, isto é, um poder contra o 
qual se age pela via revolucionária, é necessário que ele tenha toma-
do a massa da humanidade de fato privada da propriedade e a tenha 
posto também em contradição com o mundo existente da riqueza e 
da cultura, duas condições que pressupõem um grande incremento 
da força produtiva, um alto grau de seu desenvolvimento. (MARX; 
ENGELS, 2011, p. 38-39).

Assim, sob essa perspectiva, o Estado Moderno desempenha um 
papel de reprodutor das relações capitalistas e da sociedade dividida 
em classes. Tal dever se deve à sua função repressiva – ação dos direi-
tos burgueses e dos valores capitalistas –, gerando o “isolamento” e a 
individualização entre os seres humanos. Isso produz a separação do 
produtor dos seus meios de produção (POULANTZAS, 1977) e evita, 
assim, a luta de classes e os processos de resistência coletivas.

Em relação à expropriação do trabalhador de seu produto de tra-
balho, 

[...] uma existência externa, mas bem além disso, que existe, inde-
pendente fora dele, independente dele e estranha a ele, tornando-se 
uma potência autônoma diante dele, que a vida que ele concedeu ao 
objeto se lhe defronta hostil e estranha [...]. (MARX, 2004, p. 84). 

Assim, “[...] o Estado Moderno é apenas um comitê para gerir os 
negócios comuns da burguesia [...]” (MARX; ENGELS, 2011, p. 42), 
evidencia-se que, “[...] Estado, suas leis e suas políticas, são sempre a 
expressão de poder presente nas formas sociais de intermediação polí-
tica entre a sociedade e o Estado [...]”. (BRESSER-PEREIRA, 2017, 
p. 155).

Isso estabelecido, pode-se delimitar o significado da concepção 
de Estado,

[...] como a ordem jurídica e a organização ou a parelho soberano 
que a garante. Como a lei tem poder coercitivo e só pode ser editada 
por uma instituição dotada de soberania, quando digo que o Estado 
é a “ordem jurídica”, estou supondo o Estado soberano que, seguin-
do a bela definição de Weber, detém para o monopólio da violência 
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legítima. Na medida em que o Estado é a Lei, ele é uma instituição 
universal- que se aplica a todos os que vivem em seu território [...]. 
(BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 162).

 
O Estado moderno passa a ser compreendido, juridicamente, 

por três elementos inter-relacionados para sua existência: o território 
(elemento físico), o povo (componente humano com vínculo jurídico 
com o Estado), e Soberania (integrante subjetivo) que emana do povo. 
Somando-se a essas concepções, há o conceito de Estado atribuído por 
Habermas (2000)

[...] o Estado é um aspecto particular de organização social, de um 
patrimônio, que responde pelos atos emanados de seu poder de 
deliberação, um território, com limites determinados, um gover-
no, mais ou menos livre e autônomo, um superorganismo físico, 
no sentido de representar um conjunto harmonioso de órgãos, do-
tados de movimento próprio, com existência diferenciada da dos 
elementos que o constituem e com uma linha evolucional definida 
e obrigatória [...]. (HABERMAS, 2000, p. 279-280, grifo do autor). 

A Soberania do Estado é “[...] una (sob o mesmo território não 
pode existir duas autoridades supremas); Indivisível (o poder do go-
verno pertence exclusivamente ao Estado); Inalienável e Imprescritível 
(representa a personalidade da Nação)”. (QUEIROZ-LIMA, 1936, p. 
285, grifo do autor).

O significado de Soberania moderna surgiu no século XVI; fi-
losoficamente, indica o “supremo poder”, politicamente, “o poder do 
Estado” em instituir a sua própria ordem jurídico-política que não pode 
sofrer limitações por outros Estados, salvo as postas por ele próprio. 
Com o desenvolvimento da sociedade, ampliou-se o conceito de So-
berania para um significado político-jurídico, a qual ocorre tanto in-
ternamente (o Estado poderá exercer seu poder em relação aos direitos 
fundamentais dos seres humanos) quanto externamente (o Estado não 
pode usar seu poder para subjugar os outros Estados – igualdade sobe-
rana entre os Estados).  

Isso porque, 

A Soberania significa que a autoridade política mantém a Lei e a Or-
dem dentro das fronteiras de seu território, bem como a integridade 
em confronto com o meio internacional, onde os Estados rivais se 
reconhecem mutuamente nos termos do direito internacional. Em 
virtude da diferenciação institucional entre as funções econômicas 
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e políticas, o Estado e a sociedade dependem reciprocamente um do 
outro. (HABERMAS, 2000, p. 297-298). 

Ou seja, o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força 
física (WEBER, 1964), pelo qual entende-se Soberania como “[...] a ca-
pacidade, que tem o Estado, de impor sua todas as suas vontades que se 
encontrem nos limites do território em que se impera [...]”. (QUEIRO-
Z-LIMA, 1936, p. 42). Assim, a Soberania é uma qualidade intrínseca 
do Estado exercida em sua plenitude. 

O surgimento do Estado, como figura de Direito Internacional 
Contemporâneo, ocorreu a partir da Revolução Francesa, na qual se de-
rivou o Estado-Nação, tendo seu marco inicial em 1648, pela conhecida 
Paz de Vestefália19. Nessa ocorrência, criou-se o Sistema Internacional 
Moderno de Estado para legitimar o princípio de Soberania dos seus 
territórios, baseado na ideia de não intervenção de um Estado-Nação 
sob outro.

A Soberania é um princípio objetivo da ordem pública, uma con-
dição de vida, com a qual se deve conformar a organização social que o 
Estado representa (QUEIROZ-LIMA, 1936, p. 289). Evidencia-se que 
a Soberania não é permanentemente popular, mas deriva do povo, uma 
vez que a popular, a qual refere-se a “[...] conduta do estado que será 
restringida pelos compromissos que os estados aceitaram, por consen-
timento específico, ou em virtude de pertencer a um regime de regras 
[...]” (FRANCK, 1990, p. 92- tradução nossa), estaria alienada nas 
ações governamentais, por meio dos poderes executivo e legislativo.

A Soberania e o princípio de não intervenção nos Estados-Nação 
foram reconhecidos por meio da Carta das Nações Unidas, de 1945, em 
seu artigo 2º, 

Inciso 1. - A Organização é baseada no princípio da igualdade so-
berana de todos os seus membros; inciso 4 - Todos os membros 

19 “[...] contudo, ainda que muito se discuta sobre o real momento em que se pôde identificar 
o exercício de um Direito Internacional na história da humanidade, é a partir da celebração 
da Paz de Vestefália, em 1648, que este direito se destaca como regulador das relações entre 
nações, organizadas sob a autoridade dos estados soberanos. Estabelecia-se, desde então, um 
paradigma realista nas relações internacionais, o qual, ao mesmo tempo em que solidificava 
para os estados o poder de fazer tratados e realizar acordos (treaty-making power), primava 
pela igualdade e independência dos soberanos na comunidade global. Assim, em outras pa-
lavras, pela primeira vez se pôde distinguir nitidamente um cenário onde vários sujeitos se 
reconhecem reciprocamente como detentores de determinadas prerrogativas comuns e atuam 
em condições de igualdade firmando acordos e estabelecendo relações segundo suas próprias 
vontades soberanas [...]”. (SILVA; PICININ, 2015, p.131). 
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deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso 
da força contra a integridade territorial ou a dependência política 
de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os 
Propósitos das Nações Unidas. E no Inciso 7- Nenhum dispositi-
vo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em 
assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer 
Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma 
solução, nos termos da presente Carta. Entre outros incisos. (ONU, 
1945, p. 6-7).

 No entanto, a Ordem Internacional deixa claro que existem 
exceções no princípio de não intervenção, uma vez que os Estados-
-Nações podem, pelos seus atos, ameaçar a paz mundial. Isso ocorre, 
porque:  

[...] três séculos de um ordenamento internacional marcado pelo 
predomínio de soberanias estatais e pela exclusão dos indivíduos 
foram incapazes de evitar as violações maciças dos Direitos Hu-
manos, perpetradas em todas as regiões do mundo, e as sucessivas 
atrocidades de nosso século, inclusive as contemporâneas. (TRIN-
DADE, 2006a, p. 462-463).

No contexto da contemporaneidade, em que a paz mundial é pre-
conizada pela ONU, alguns Estados-Nação se encontram em constante 
instabilidade e passam a reivindicar, das Nações Unidas, mecanismos 
que possibilitem uma defesa preventiva de possíveis ataques à paz das 
suas Nações. 

Outro elemento fundamental do Estado - Nação é o território, 
que se configura como a base socioespacial em que o Estado exerce 
sua Soberania plena e estabelece os vínculos entre a população nacio-
nal, assegurando-lhes seus direitos e deveres com a comunidade. Assim 
“[...] o território é considerado uma condição material indispensável 
para a existência do Estado [...] (QUEIROZ-LIMA, 1936, p. 440). Des-
sa forma, o território é um campo simbólico entre o Estado e o seu 
povo, dos meios de produção e das relações sociais estabelecidas por 
ambos e do poder soberano do Estado.

Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, ma-
terial e simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de 
terra-territorium quanto de terreoterritor (terror, aterrorizar), ou 
seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra e com 
a inspiração do terror, do medo - especialmente para aqueles que, 
com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no ‘temtorium’ são 
impedidos de entrar [...] (HAESBAERT, 2007, p. 20, grifo autor).
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Nessa perspectiva, compreende-se o conceito de territorialização 
como  

[...] fonte de recursos materiais ou meio de produção; identificação 
de grupos ou simbolização através de referentes espaciais; disci-
plinarização ou controle através do espaço (fortalecendo a ideia de 
indivíduo através de espaços também individualizados); construção 
e controle de conexão de redes (fluxos de pessoas, mercadorias e 
informações) [...] (HAESBAERT, 2007, p. 28).

 
O povo é outro elemento fundamental para a existência do Esta-

do - Nação, sendo constituído pelo conjunto de cidadãos com direitos 
e deveres iguais, que residem dentro do território desse Estado: “[...] o 
povo é um produto natural que vive e se desenvolve sob a influência de 
um espírito comum, por um conjunto de funções correspondentes aos 
diversos fins sociais [...]”. (QUEIROZ-LIMA, 1936, p. 301). É pelo 
povo que se legitima a Soberania do Estado, pois a população exer-
ce um poder supremo para alterar os poderes legislativo e executivo, 
quando considerar os atos do Estado e as suas formas de governo como 
contrárias à confiança depositada nele (LOCKE, 1978).  

Um indivíduo pertence a um povo de um dado Estado se estiver 
incluído na esfera pessoal de validade de sua ordem jurídica. Assim 
como todo o Estado contemporâneo abrange apenas uma parte do 
espaço, ele também compreende apenas uma parte da humanidade. 
E, assim a como a esfera territorial de validade da ordem jurídica 
nacional é determinada pelo Direito Internacional, assim é a sua 
esfera pessoal. (KELSEN, 1998, p. 334).

A Nação se define como “[...] uma comunidade de sentimentos 
que se manifestaria adequadamente num Estado próprio; daí uma nação 
é uma comunidade que normalmente tende a produzir um Estado pró-
prio [...]” (WEBER 1991, p. 123), sendo, portanto,

[...] a alma, consciência, sentimento, humanismo, cidadania e apo-
tegma de valores. Nação é o povo na intuição da fraternidade, da 
justiça e da liberdade; nação é direito, integridade e dignidade cívi-
ca na comunhão do destino, na solidez compacta dos valores, no pa-
trimônio dos tempos onde jaz a grandeza das tradições; na memória 
perpétua e coletiva da identidade, na correnteza das ideias que pere-
nizam a energia do povo em se manter uno na adversidade e estoico 
na amargura dos reveses [...] (BONAVIDES, 2008, p. 195).
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 Logo, a Nação é um processo histórico, construído dentro de um 
movimento dialético de pertencimento e (re)conhecimento do indiví-
duo como parte daquele determinado território, é uma ação coletiva, em 
que “[...] o termo [...] tem significado jurídico e político, mas também 
possui conotações de uma comunidade moldada pela descendência, 
cultura e histórias compartilhadas [...]” (HABERMAS, 2000, p. 307).

A nação é a forma de sociedade em que os membros comparti-
lham uma história e um destino comum, sendo uma comunidade orga-
nizada que conta com um Estado para realizar seus objetivos de ordem 
e segurança, com autonomia nacional e desenvolvimento econômico. 
Ela estabelece uma relação de cidadania baseada na participação po-
lítica, em que os seus membros partilham das mesmas histórias ou de 
uma identidade cultural comum chamada de nacionalismo, que dirige 
o seu apelo às pessoas que supostamente têm ou compartilham algo 
em comum, ao mesmo tempo, o que as diferenciam de outras nações 
(VERDERY, 2000, p. 240).

Assim, compreende-se o Estado Moderno produzido por um 
processo totalizante, que acarreta uma pressão incessante no sentido da 
homogeneidade, a qual é “[...] simultaneamente um processo de exclu-
são, preconceito e política do “nós” nacionais e “eles” os não nacionais 
[...]” (VERDERY 2000, p. 244). A Nação é, portanto, “[...] um aspecto 
de ordem política e simbólico ideológica, bem como, um mundo de 
interação e do afeto sociais [...]” (VERDERY, 2000, p. 239).

Em outras palavras, a política dos “nós nacionais” enfatiza a 
identidade grupal, o que as pessoas têm em comum. Isso se dá na for-
mação dos Estados territoriais, nos seus hábitos culturais, bem como 
nos traços geneticamente transmitidos, elementos que reforçam a iden-
tidade nacional da cultura dominante de cada nação. No entanto, esses 
componentes também reiteram o separatismo nas fronteiras em relação 
aos considerados “não nacionais”, como no caso dos estrangeiros, as-
severando-se nos refugiados. Essa prática reforça a xenofobia e o fas-
cismo nacional, que atualmente está presente na sociedade contempo-
rânea, destacando-se o atual Estado do governo brasileiro, em relação à 
entrada de migrantes e refugiados, aumentando as suas políticas contra 
os Estrangeiros, sob a alegação de fortalecimento de suas nações. 

[...] entender a dinâmica do poder numa sociedade é crucial para 
avaliar as alegações de vitimização. O nacionalismo orientado para 
a igualdade pode rapidamente tornar-se opressivo, se não prestar-
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mos a atenção suficientes às mudanças do poder. Alguns sentimen-
tos nacionalistas problemáticos surgem de histórias perfeitamente 
genuínas de opressão [...] (STANLEY, 2019, p. 106).

As Nações são frutos da identidade do nacionalismo, em que a 
história da formação delas serve como justificativa para os movimentos 
de emancipação, como: os nacionalismos anticoloniais (que criam sua 
própria soberania antes de criar a batalha política ao poder absolutista) 
e os projetos fascistas, essa apropriação da história fornece a sustenta-
ção dos discursos para a formação das Nações. Nesse ínterim, a “tradi-
ção inventada” se faz muito útil, pois, 

Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras táticas ou abertamente aceita; tais 
práticas, de natureza de ritual ou simbólicas, visam inculcar certos va-
lores e normas de comportamento através da repetição. O que implica 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. [...]. São 
divididas em três categorias: a) coesão social; b) legitimam as relações 
de poder; c) socialização de ideias, valores e padrões de comportamen-
to dos membros em um contexto (HOBSBAWN; RANGER, 2008, p. 
9; 17).

  Essa relação é estabelecida a partir da classe dominante detentora 
dos meios de produção e da alienação da classe dominada, que es-
tabelecem para si os princípios e os valores sem crítica ou formas 
de resistência: “[...] dificilmente um homem pode lutar por se ele-
var a uma situação que ele não entende, ou contestar uma doutrina 
que sabe estar além de sua humilde compreensão [...]” (GELLNER, 
2000, p. 112).

Assim, para a preservação, o fortalecimento e a coesão do Esta-
do-Nação, é necessário o papel político da ideologia, convencendo os 
seus membros que eles são os seus cidadãos e os unificando, perante a 
lei, como “iguais”, podendo agir livremente na comunidade. Assim, o 
nacionalismo é a ideologia que surge a partir do Estado Moderno, bus-
cando a autonomia política e o desenvolvimento do mercado. 

[...] a ideologia como forma de consciência social, é inseparável 
das sociedades de classe. Ela se constitui como consciência prática 
inseparável de tais sociedades, vinculada a articulação dos conjun-
tos de valores rivais e estratégias que visam ao controle do meta-
bolismo social sob todos os seus principais aspectos. Os interesses 
sociais, que revelam ao longo da história e se entrelaçam de modo 
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conflituoso, encontram suas manifestações no plano da consciência 
social, na grande diversidade do discurso ideológico, relativamente 
autônomo (mas de forma nenhuma independente), com seu pode-
roso impacto mesmo sob os processos materiais mais tangíveis do 
metabolismo social [...]. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 12).

O poder político-ideológico também possibilita a implementa-
ção das mais diversas formas de coerção, do Estado e dos Nativos, com 
outras populações. Em outras palavras, o poder de impregnação de uma 
ideologia na dimensão cotidiana é condicionado pela sua capacidade de 
oferecer respostas práticas aos problemas que tais sujeitos vivenciam 
particularmente (MÉSZÁROS, 2008a).

O sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia, 
uma vez, que o sujeito de linguagem é descentrado pois, é afeta-
do pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo 
controle sobre o modo como elas o afetam, as palavras simples do 
nosso cotidiano já chegaram até nós carregadas de sentido que não 
sabemos como se constituíram e que, no entanto, significam em nós 
para nós (ORLANDI, 2012, p. 19-20).

A ideologia representa formas simbólicas de dominação, não 
apenas de uma classe sobre a outra, que utiliza os aparelhos do Estado 
para perpetuar os seus interesses. Desse modo, entende-se por formas 
simbólicas,  

[...] um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que 
são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como 
construtos significativos. Falas linguísticas e expressões, sejam 
elas faladas ou escritas, são cruciais a esse respeito. Mas formas 
simbólicas podem também ser não linguísticas em sua natureza 
(por exemplo, uma imagem visual ou um construto que combi-
na imagens e palavras). (THOMPSON, 2011, p. 79, grifo nosso).

Logo, a ideologia na sua forma simbólica atribui ao indivíduo 
um conjunto de valores, costumes, crenças, ideias e estratégias de reco-
nhecimento, em que as pessoas adquirem como membro dessa nação e 
partilham as suas experiências, produzindo, assim, uma identidade na-
cional, a qual é necessária para a dominação dessa comunidade (povo). 
Essas são estratégias que visam ao controle da diversidade de interes-
ses conflitantes na qual a Nação é composta, unificando e homogenei-
zando esses sujeitos, destituindo-os das suas identidades. “[...] unido e 
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disperso, a imagem, espelho dos dados imediatos, exclui a reflexão e, 
simultaneamente, cria a ilusão de conhecimento, graças ao seu aspecto 
ordenador [...]” (CHAUÍ, 2013, p. 34).

O conceito de ideologia pode ser atribuído às significações e/
ou às construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais e 
as identidades sociais), que são construídas em várias dimensões das 
formas e dos sentidos das práticas discursivas, contribuindo para a pro-
dução, a reprodução ou a transformação das relações de dominação 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 118). Nessa perspectiva, “[...] preocupa-se 
principalmente com o modo como as formas simbólicas se relacionam 
com as relações de poder [...]” (THOMPSON, 2011 p. 56). 

A ideologia está presente tanto na estrutura de uma sociedade 
como na influência direta aos discursos dos seres humanos, seja para 
uma reprodução ideológica de caráter restritivo das convenções sociais, 
seja nas práticas discursivas de dimensão transformadora. Dessa forma, 
a ideologia é um mecanismo indissolúvel da legitimação do Estado e 
estabelece as suas relações dentro da sua comunidade, como a efetiva-
ção dos Direitos Humanos, para garantir a proteção da população que 
ocupa o seu território.

Nessa linha de raciocínio, no próximo item deste capítulo, ana-
lisam-se os construtos teóricos, políticos e econômicos que moldam as 
particularidades do processo histórico dos Direitos Humanos e a sua 
relação inerente à Soberania dos Estados-Nação.

3 Fundamentos teóricos da universalização de direitos huma-
nos

 
O contexto histórico internacional de universalização dos Direi-

tos Humanos, desenvolveu-se a partir do movimento de independên-
cia norte-americana que ocorreu de 1756 a 1763, na Guerra dos Sete20 
Anos, travada pelos colonos ingleses por causa da posse das terras; es-
ses faziam parte das Treze Colônias Britânicas na América do Norte. 
Nessas colônias, a Inglaterra desejava impor tributos e exigências de 
comercialização exclusivos com elas, porém esse poder de tributação 
começou a ser questionado pelas próprias colônias, uma vez que elas 

20 A Guerra dos Sete Anos foi uma importante guerra que marcou o século XVIII através de 
suas batalhas por toda uma grande parte do globo. Seus acontecimentos envolveram alguns 
dos principais Estados do mundo daquela época e seus desfechos foram pertinentes para futu-
ras ações na Europa e na América (MILESKY, 2018 p. 1).
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não eram representadas por nenhum Parlamento.
Em 1783, selou-se a independência das Treze Colônias a partir 

do acordo internacional que reconheceu o fim da Guerra da Indepen-
dência dos Estados Unidos e a Independência do país, neste ínterim, 
constituiu-se a primeira Declaração de Independência (1776) norte-a-
mericana a afirmar, que a liberdade e a vida são direitos inalienáveis de 
todos os homens reputados como cidadãos (os direitos se aplicam aos 
homens que trabalham e são capazes de pagar seus impostos, excluindo 
todos os outros que não tinham como pagar, bem como as mulheres e os 
escravos) com forte influência da corrente Iluminista, que defendia os 
princípios de liberdade individual e o respeito aos direitos fundamen-
tais do ser humano. Dessa forma, emergiu, nesse contexto, o naciona-
lismo e o orgulho da nação estadunidense, preservando seus interesses 
de independência e priorizando sua história, sua cultura e suas crenças. 

Bem como, a primeira a Constituição Americana de 1787, funda-
mentada pelos princípios iluministas, visava a garantia da propriedade 
privada e implementou um sistema de República Federativa com a di-
visão de poderes em: Legislativo; Executivo e Judiciário; regularizou a 
formação de Partidos Políticos: Republicano e Democratas; e consoli-
dou a burguesia no poder político.  

Nesse contexto, os Direitos Humanos vão se estruturando inicial-
mente como conquista burguesa influenciada política liberal contra as 
classes feudais, com interesses exclusivos dos burgueses. O pensamen-
to liberal é essencialmente restrito à propriedade privada e aos meios 
de produção, buscando sempre um processo constante de exclusão de 
quem não detém esses meios. Dessa forma, essa conjectura excludente 
se apresenta cada vez mais forte atualmente.

 Desde os primórdios da defesa dos Direitos Humanos está pre-
sente a concepção de condições mínimas necessárias para a sobrevi-
vência das pessoas: privilégio das necessidades individuais e relativas; 
resposta a um Estado Liberal que perdura no cotidiano contemporâneo; 
submissão ao consumo e à lógica do mercado.

A França inspirada pelo pensamento iluminista de ideologia li-
beral, e pelo  processo de independência norte americano, a alto Bur-
guesia francesa (banqueiros, grandes comerciantes, capitalistas), atraiu 
grande massa da população pobre e de camponeses, com o objetivo de 
tornar a sociedade francesa livre e igual, a partir de um sistema demo-
crático de direito baseado na racionalidade iluminista (contra a ordem 
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divina) com a participação da população, bem como, um sistema liberal 
de produção e igualdade perante a lei, assim, iniciou-se os 10 anos da 
Revolução Francesa. 

A Revolução Francesa representava os interesses dos burgueses, 
não melhorando as condições de vida dos proletariados. Em pouco tem-
po, aliás, percebeu-se que o espírito da Revolução Francesa era, muito 
mais, a supressão das desigualdades estamentais do que a consagração 
das liberdades individuais para todos (COMPARATO, 2001, p. 82).

Neste contexto da Revolução Francesa, se materializou as dis-
tinções entre Estado (vida política) e sociedade civil (vida privada) e 
a separação da vida privada, sem qualquer significado na vida políti-
ca, proclamado uma vida livre na sociedade, porém foi anulada diante 
do poder central do Estado ramificado na divisão social de trabalho 
(MARX, 2010a), separando os seres humanos em: cidadãos do Estado 
e homem individual em suas relações sociais.

Como reflexo dessa dicotomia – desigualdade privada, igualdade 
pública – cada pessoa também é idealmente cindida, mediante uma 
abstração jurídico-política, em “homem” e “cidadão”, cisão que, ao 
separar perfeitamente cada um desses hemisférios, assegura a sua 
coexistência, isto é, assegura que desigualdade e igualdade “con-
vivam” – cada uma confinada ao seu mundo próprio. Os direitos 
desse “homem” abstratamente tomado são receptáculos da desi-
gualdade social, e os “do cidadão” são idealmente equalizadores. 
(TRINDADE, 2010, p. 53, grifo do autor).

Nesse contexto, a França estabeleceu um regime de liberdades 
individuais, constituindo-se “[...] como um reino universal da igualda-
de [...] oferendo a todos os povos que queriam reconquistar a liberda-
de, a fraternidade e auxílio [...]”. (COMPARATO, 2001, p. 83, grifo 
nosso) e interpelando os seres humanos enquanto sujeitos dotados de 
liberdade e de responsabilidade a partir da vontade coletiva universal 
assumida/mediada pelo Estado.

A igualdade jurídica Francesa estabelece como igualdade os di-
reitos inerentes da propriedade privada, na qual o governo é instituído 
entre os homens para manter o poder político supremo da classe do-
minante. Isso caracteriza um individualismo necessário ao desenvol-
vimento dos meios de produção, à dominação e à submissão entre as 
camadas sociais. O reconhecimento de igualdade só inicia em meados 
de 1960 com a pressão dos movimentos sociais pelos direitos civis.
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A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, foi 
o primeiro documento constitucional político, sistematizado na França, 
a fazer a dicotomia do ser humano, do cidadão e do homem, as “[...] 
“disposições fundamentais” entre os “direitos do homem”, independen-
te da sua nacionalidade e os “direitos do cidadão” próprios dos franceses 
[...]” (COMPARATO, 2011, p.91, grifo do autor) preservam o direito de 
propriedade privada e Soberania política. Nessa doutrina, os Direitos 
Humanos se reduzem à liberdade individual, o direito à propriedade e 
a arbitrariedade à qualquer forma de resistência e de conflitos imposta 
pelo Estado em nome do bem comum da sociedade.

A Constituição do Homem Cidadão, de 1789, sugestiona ao ope-
rário a sua coparticipação da Soberania popular do Estado Burguês, 
sendo alterada ao longo da Revolução Francesa (1789-1799). Nessa 
década, as sucessivas Constituições Francesas tencionavam responder 
às necessidades históricas de cada momento, positivando diversos di-
reitos fundamentais: à vida; à igualdade; à solidariedade, entre outros, 
os quais conquistaram diversos ordenamento jurídicos de vários países. 

Além das Revoluções Francesas e Norte Americana, os Direi-
tos Humanos, sofreram influência das Revoluções popular. A primeira 
Revolução Popular foi a Mexicana, ocorrida no período de 1910 até 
1920, como revolução camponesa de base indígena, anti-imperialista, 
que combatia resíduos feudais no México. Essa revolução produziu, 
em 1917, a Carta Política Mexicana, que foi o documento jurídico mais 
avançado socialmente que, até então, o mundo tinha conhecido, atra-
vés da qual realizou-se a reforma agrária no México, instituiu o ensino 
gratuito e laico, ou seja, “[...] a Carta Política Mexicana, foi a primeira 
a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais 
juntamente com as liberdades individuais e os direitos públicos (arts.5º 
e 123)” (COMPARATO, 2001, p. 107). Dessa forma, materializam-se 
os direitos sociais, até então negados, emergindo a consciência de des-
mercantilização dos meios de produção do trabalho e constituindo os 
alicerces para a constituição do Estado Social de Direito.

[...] mais organizada em função de seus interesses, foi consequência 
de um processo de industrialização da produção que, em uma ou 
outra medida e em graus diversos de intensidade, atingiu a quase 
totalidade dos países europeus e americanos, o que fez com que rei-
vindicações de direitos trabalhistas fossem uma constante na época. 
Sob tal aspecto, a Constituição Mexicana desempenhou papel de vi-
tal importância, pois não apenas reconheceu direitos, mas, também, 
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conferiu-lhes estatura constitucional, tudo a significar a especial 
proteção de que seriam titulares [...] (PINHEIRO, 2006, p. 119).

Nesse ínterim, eclodiu outra Revolução Popular decisiva na evo-
lução da humanidade e dos Direitos Humanos no século XX, a Revo-
lução Russa, em 1918. Diferente da Revolução Francesa, foi um movi-
mento dos operários e dos camponeses contra o absolutismo russo, seus 
líderes foram Lênin e Leon Trotsky. O documento forjado nesse con-
texto, antes do término da Primeira Guerra Mundial, foi a Declaração 
dos Direitos do Povo Trabalhador Explorado, em 4 de janeiro de 1918, 
com o objetivo de suprimir toda a exploração do homem pelo homem 
e abolir a divisão da sociedade em classes, instaurando uma sociedade 
com princípios socialistas e priorizando os direitos sociais, especial-
mente, o pleno emprego e a terra para todos, expressa os direitos sociais 
aos trabalhadores. O Estado, então, deve prover os direitos sociais, cul-
turais e econômicos de todos os cidadãos, indiferente de classe social, e 
combater qualquer ato exploratório do Sistema Capitalista.

Em 1919 na Alemanha, foi formulada a Constituição de Weimar, 
consagrando a evolução dos direitos da humanidade no século XX, a 
partir dos princípios de ordem econômica, vida social e direitos sociais.

[...] em seu 1º artigo dispõem [...] todas as terras passam a ser pro-
priedade nacional são entregues aos trabalhadores [...] na base de 
uma repartição igualitária em usufruto; 2º art. [...] o Congresso Ra-
tifica a Lei soviética sobre a administração operária e sobre o Con-
selho superior da Economia Nacional, com o objetivo de assegurar 
poder dos trabalhadores sobre os explorados; 3º O congresso rati-
fica a transferência dos bancos para o estado operário e camponês 
como uma das condições de libertação das massas laboriosas de 
jugo do capital; 4º - Tendo em vista suprimir os elementos parasitas 
da sociedade e organizar a economia, é estabelecido o serviço do 
trabalho obrigatório para todos; 5º - A fim de assegurar a plenitude 
do poder das massas laboriosas e de afastar qualquer possibilidade 
de restauração de poder dos explorados, o Congresso decreta o ar-
mamento dos trabalhadores, a formação de um Exército Vermelho 
socialista dos operários camponeses e o desarmamento das classes 
possuidoras. (COMPARATO, 2001, p. 107).

Portanto, o que confere natureza social dos direitos humanos a 
determinado ordenamento constitucional é o reconhecimento manifes-
tado pelo Estado – e expresso no texto de sua Lei Fundamental – no 
sentido de que, além de garantir, aos cidadãos, o respeito às liberdades 
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clássicas de que são titulares, a sua intervenção, no seio da sociedade, é 
desejada e necessária para que os indivíduos possam melhor desfrutar 
de seus direitos e de suas garantias (PINHEIRO, 2006, pp. 104-105).

Assim, o movimento do processo de formulação dos Direitos 
Humanos contemporâneo teve influência direta das Revoluções Bur-
guesas e Operárias. E como o principal propulsor às progressivas de-
sumanidades cometidas contra os seres humanos, no decorrer do fim 
da Primeira Guerra (1914-1918), organizou-se o Tratado de Versalhes 
(1919), que além de tentar estabelecer a ordem territorial e a indeniza-
ção de países Europeus – principalmente a França –, visava ao reesta-
belecimento da paz mundial e a proteção aos seres humanos vítimas 
da guerra. Para tanto, criou a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), em 1919, e a Liga das Nações, em 1920.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) preconiza como 
princípios: a universalização da justiça social e o estabelecimento de 
normas jurídica em âmbito internacional, para proteção dos Direitos 
Humanos no âmbito trabalhista e individual, assim, são instituídas al-
ternativas para que os Estados Membros estabeleçam um mínimo de 
promoção e proteção trabalhista, objetivando evitar a deterioração das 
condições de trabalho.  

A finalidade da OIT é promover a justiça social e garantir o res-
peito aos Direitos Humanos no âmbito do trabalho. A justificativa se 
encontra no preâmbulo de sua Constituição, que considera que não há 
como existir a paz universal e duradoura sem a justiça social. Além 
disso, é considerado que a recusa de uma nação a adotar um regime 
realmente humano acarreta obstáculo para as demais interessadas na 
melhoria das condições dos trabalhadores em seus próprios territórios. 
(MARTINS FILHO, 2009, p. 115).  O Direito Internacional do Tra-
balho possui como finalidades: universalizar os princípios da Justiça 
Social; uniformizar as correspondentes normas jurídicas; e incrementar 
a cooperação internacional para a melhoria das condições de vida do 
trabalhador (MARTINS FILHO, 2009, p. 426).

O País membro deve contribuir para a manutenção do organismo, 
além de enviar relatórios e as informações solicitadas pelo órgão, 
sendo que, os países em atraso com suas contribuições perdem o 
direito ao voto na Conferência Internacional do trabalho, que ocorre 
anualmente, com caráter deliberativo. (MARTINS FILHO, 2018, 
p. 428).
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A universalização das normas trabalhistas se fundamenta, sobre-
tudo, pelos princípios econômicos, sociais e técnicos, como forma de 
evitar a concorrência desleal no comércio internacional e a superex-
ploração do trabalhador, para sua dignificação, principalmente após o 
período de globalização do capital (MARTINS FILHO, 2018, p. 427). 
Entretanto, nesse processo, a “globalização leva uma nova maneira de 
combinar, o que é decidido centralmente e executado localmente em 
todo o mundo” (TAPIOLA, 1999, p. 5). Destarte, apesar dos pressu-
postos da OIT, compreende-se que, com o processo de mundialização 
do capital e suas formas de financeirização, as mudanças econômicas 
na sociedade mundial transformam o cenário de proteção ao trabalha-
dor e às condições trabalhistas. Isso ocorre devido ao forte processo de 
internacionalização das empresas multinacionais estrangeiras com as 
nacionais, aliado ao fomento às tecnologias, permitindo a flexibilização 
trabalhista e a extensão das horas trabalhadas. 

A importância da OIT é reconhecida no estabelecimento das me-
didas de proteção aos trabalhadores e aos empregados, com limites de 
jornadas de trabalho, e da garantia de direitos mínimos para ser exer-
cido o trabalho em condições de liberdade e segurança. Ressalta-se, 
contudo, ainda que de suma importância, a OIT não conseguiu estabe-
lecer uma estrutura efetiva para lidar com a complexidade dos direitos 
trabalhistas nas diferentes nações do mundo capitalista.

Associado ao Sistema de Proteção Internacional do Traba-
lho (OIT) para a proteção dos Direitos Humanos, destaca-se o Direito 
Internacional Humanitário e a criação da Liga das Nações (1919), 
com a finalidade de promover a cooperação dos Estados Membros para 
instaurar a paz mundial. Em conjunto com outras organizações, essas 
criaram leis e sansões aos Estados Membros, estabelecendo condições 
mínimas de garantia ao direito dos indivíduos. 

A Liga das Nações, por sua vez, veio a reforçar essa mesma con-
cepção, apontando para a necessidade de relativizar a soberania dos 
Estados. Criada após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Na-
ções tinha como finalidade promover a cooperação, paz e segurança 
internacional, condenando agressões externas contra a integridade 
territorial e a independência política dos seus membros. Nesse sen-
tido, o Direito Humanitário foi a primeira expressão de que, no pla-
no internacional, há limites à liberdade e à autonomia dos Estados 
(PIOVESAN, 2013 p. 118).
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A Liga das Nações foi precursora na defesa dos Direitos Huma-
nos e dos refugiados das atrocidades consequentes da guerra, em que o 
ser humano passou a ser considerado como pessoa de direito internacio-
nal. No entanto, seus esforços não foram suficientes para impedir o que 
foi o conflito mais letal da história da humanidade, a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

Assim, nesse contexto de procedentes da Proteção Internacional 
dos Direitos Humanos, além da Liga das Nações e da OIT, o Direito 
Humanitário consubstanciou como o sub-ramo do Direito Internacio-
nal Público Positivo, o qual integra o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, tendo por finalidade a proteção da pessoa humana em con-
flitos armados. 

O Direito Internacional Humanitário é arrolado por princípios 
humanitários, formando um conjunto de normas internacionais para a 
proteção da pessoa humana dos conflitos de guerra, bem como para a 
restrição de danos excessivos aos seres humanos, sendo imprescindí-
veis para a existência e a sobrevivência da comunidade internacional.

O movimento constitucionalista da universalização dos Direitos 
Humanos, nos avanços e na proteção aos seres humanos, demostra um 
esforço internacional e nacional em sua constituição. As organizações 
internacionais vocacionadas para as diferentes áreas de proteção à pes-
soa humana e às suas influências nos sistemas nacionais têm avançado 
desde o século XVII. Assim, no próximo item, faz-se necessário com-
preender o significado da contribuição das Vertentes de Proteção Inter-
nacional dos Direitos Humanos

3.1 Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos Huma-
nos

Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o processo de inter-
nacionalização dos Direitos Humanos e a criação de um sistema de pro-
teção a esses direitos centrado na Dignidade da Pessoa Humana. Essa 
ordenação emergiu, inicialmente, a partir da Liga das Nações Unidas 
do Direito Humanitário e da Organização Internacional do Trabalho, as 
quais conformam os precedentes para a proteção aos Direitos Humanos 
para os Estados Nações.

O Tribunal de Nuremberg contribuiu para o processo de inter-
nacionalização dos Direitos Humanos, pois não apenas consolidava 
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a ideia da necessária limitação da soberania nacional, como também 
reconhecia que os indivíduos tinham direitos protegidos pelo Direito 
Internacional. Testemunha-se, desse modo, a mudança significativa nas 
relações interestatais, em que as transformações na compreensão dos 
Direitos Humanos não poderiam mais ficar confinados à exclusiva ju-
risdição doméstica. Assim, são lançados os mais decisivos passos para a 
internacionalização dos Direitos Humanos (PIOVESAN, 2013, p. 120-
122).

Kant (2008), na obra a Paz Perpétua, ressaltou: a Soberania dos 
Estados; o respeito às diversidades dos seres humanos, a liberdade de 
pensamento dos sujeitos para atuar na sociedade civil; e a separação das 
funções Estatais representativas. Ele trouxe o embrião da Constituição 
da Carta das Nações Unidas, 

O que a natureza faz neste desígnio em relação ao fim que a razão 
apresenta ao homem como dever, portanto para a promoção da sua 
intenção moral, e como a natureza fornece a garantia de que aquilo 
que o homem deveria fazer segundo as leis da liberdade, mas que 
não faz, fique assegurado de que o fará, sem que a coação da nature-
za cause danos a esta liberdade e, decerto, de harmonia com as três 
relações do direito público, o direito político, o direito das gentes e 
o direito cosmopolita. (KANT, 2008, p. 28).

Em 25 de abril de l945, realizou-se a conferência para a elabora-
ção da Carta dos Povos, com a presença dos representantes de cinquen-
ta nações em guerra na cidade de São Francisco. Essa convenção tinha 
o objetivo de criar uma organização internacional, que se chamaria 
“Organização das Nações Unidas” (ONU), a qual passou a definir uma 
nova ordem nas relações internacionais na proteção do Direitos Huma-
nos, com o objetivo da manutenção da paz e da segurança mundial por 
meio de relações amistosas entre os Estados. 

[...] Considerando que, na Carta dos Povos das Nações Unidas pro-
clamam, a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na digni-
dade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos do 
homem e das mulheres e se declararam resolvidos a favorecer o 
progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de 
uma liberdade mais ampla; Considerando que os Estados membros 
se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização 
das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais [...]. (ONU, CARTA DOS 
POVOS 1945, grifos nossos).
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A Carta a Nações Unidas 1945, propõem um sistema descentrali-
zado acerca dos Direitos Humanos e do Direito Internacional, nos quais 
cada Estado mantém sua soberania e juridicidade de igualdade perante 
a ONU, para o alcance desses objetivos organizou-se diversos órgãos, 
destacando-se seus três fundamentais como: Assembleia Geral da 
ONU; O Conselho de Segurança e a Corte Internacional de Justiça; 
além do o Conselho Econômico e Social, entre o qual está o Conselho 
de Tutela e o Secretariado, nos termos do art. 7º da Carta da ONU, bem 
como,  acrescenta que a criação dos órgãos subsidiários devem ocorrer 
quando necessário. (PIOVESAN, 2013, p. 196).

Nesse contexto, para a Proteção Internacional dos Direitos Hu-
manos, fundamentada a partir dos princípios da Carta das Nações Uni-
das (1945), foi estabelecida a criação do Conselho de Segurança da 
ONU, priorizando à manutenção da paz e da segurança internacionais 
e a intervenção em situações de crise política e militar. Isso pode ser 
observado no artigo 24º, capítulo V, 

A fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte das Nações Uni-
das, seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal 
responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacio-
nais e concordam em que no cumprimento dos deveres impostos 
por esta responsabilidade o Conselho de Segurança aja em nome 
deles. (ONU, CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 1945)

 Dentre as atribuições do Conselho de Segurança da ONU dis-
postas na Carta das Nações Unidas (1945) estão: a regulamentação do 
controle de Armamentos nos Estados Nações; a investigação das situa-
ções nos Estados-Nação que possam gerar conflitos internacionais; a 
adoção de medidas necessárias para a paz mundial; a busca para solu-
cionar conflitos entre os Estados-Nação.

 O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável 
pela paz e pela segurança internacional. Atualmente é formado por 15 
membros: cinco permanentes, que possuem o direito ao veto – Estados 
Unidos, Rússia, Reino Unido, França, países vencedores da Guerra e, 
posteriormente, a República Popular da China foi acrescentada, em 
1970, – e dez membros não-permanentes eleitos pela Assembleia Geral 
por dois anos. Toda a deliberação ocorre perante aos 15 países-membros 
que detêm um caráter vinculativo de suas resoluções. Além disso, esse 
órgão pode definir a respeito da intervenção dentro dos Estados-Nação, 
até mesmo pela força militar de intervenção.
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A Carta das Nações Unidas (1945), em seu artigo 92º, institui: 
“A Corte Internacional de Justiça como seu principal órgão judiciário, 
“funciona de acordo com um Estatuto estabelecido com base no Esta-
tuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e anexado à presente 
Carta da qual faz parte integrante”. (ONU, 1945).

 Assim, a principal função Corte Internacional de Justiça é 
julgar os conflitos jurídicos a ela submetidos pelos Estados e emitir 
pareceres sobre questões jurídicas. Esses questionamentos são apre-
sentados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas ou por órgãos e agências especializados 
e acreditadas pela Assembleia da ONU, de acordo com a Carta das Na-
ções Unidas em seus artigos 34; 35; 35; 37 e 38 de seu capítulo II do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça.

A Assembleia Geral da ONU tem a função de discutir e fazer 
recomendações sobre quaisquer matérias que sejam objeto da Carta da 
ONU, de 1945. Assim, proclama,  

Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, 
e os Pactos Internacionais de 1966, sobre direitos civis e políticos, e 
sobre direitos econômicos, sociais e culturais, cujos textos, a par do 
reconhecimento de novos Direitos Humanos, reafirmam outros já 
anteriormente declarados. Essas exceções se justificam, porque tais 
documentos compendiaram, à época em que foram aprovados, o 
conjunto das normas de proteção da pessoa humana, e inauguraram 
um novo tempo histórico: a era da cidadania mundial. (COMPA-
RATO, 2001, p. 43).

Assim, neste contexto, foi estabelecido as vertentes de Proteção 
Internacional da pessoa humana iniciou o seu estado de internacionali-
zação a partir da Carta das Nações Unidas, dando surgimento à Organi-
zação das Nações Unidas (1945), formada pelos:

1 - Direitos Humanitários – serve para intervir em circunstância 
de guerra com normas para minimizar seus danos; favorece à 
internacionalização, uma vez que se expande de forma a se tor-
nar uma vertente própria dos Direitos Humanos Internacionais 
(Direito Humanitário é considerado precedente e uma vertente 
da Proteção Internacional dos Direitos Humanos); 
2 - Direito dos Refugiados – seu berço é o Estatuto dos Refugia-
dos, de 1951, criado no contexto do pós-Segunda Guerra Mun-
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dial, devido à perseguição às pessoas por motivo de raça, opinião 
política, ideologia. Essas ações forçaram as pessoas a saírem de 
seus países de origem, em que grande parte da população teme 
pela morte.

Nesse cenário, em 10 de dezembro de 1948, a Organização das 
Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Do Ho-
mem, (DUDH), que representou a manifestação histórica em âmbito 
universal e o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da 
liberdade e da fraternidade entre os homens. 

[...] O princípio de liberdade compreende tanto a dimensão política 
quanto a individual [...] reconhece-se com isto, que ambas essas 
dimensões da liberdade são complementares. A liberdade política, 
sem as liberdades individuais, não passa do engodo demagógico 
de Estados autoritários ou totalitários; O princípio da igualdade 
essencial do ser humano, não obstante as múltiplas diferenças de 
ordem biológicas e cultural que os distinguem entre si; O princípio 
da fraternidade está na base dos direitos econômicos e sociais, tra-
ta-se das exigências de proteção às classes sociais mais fracas ou 
necessitados [...].  (COMPARATO, 2001, p. 40):

Nesse contexto de universalização ocidental, os Estados conjec-
turam por um homem genérico e universal voltado ao seu próprio inte-
resse, o qual ignora as desigualdades presentes nos diferentes contextos 
– históricos sociais, econômicos e culturais – de cada Estado-Nação 
e desconsidera as relações estritas da vida humana e suas imperativas 
resistências coletivas. Em outras palavras, é um universalismo: para-
doxo, a-histórico, a- temporal e generalista, que nega as lutas histórias 
liberais e socialista pela conquista dos Direitos Humanos, tornando-se 
um universalismo apolítico.

[...] o exercício dos Direitos Humanos universais pelos indivíduos, 
seja uma perspectiva nacional ou internacional, depende em grande 
parte das interdependências entre esses dois níveis [...] o impacto 
da globalização na economia atingiu a proteção dos direitos sociais, 
econômicos e culturais não sendo somente uma ilustração de como 
o exercício da cidadania dentro e fora das fronteiras de Estado fo-
ram atingidas, mas também pode ser limitadas pelas extremidades 
internacionais negativas da globalização econômica, na qual [...] 
Mercado e indivíduo sustentam a prática da cidadania (NASCI-
MENTO; SIMÃO, 2014, p. 14)
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Desse modo, as características clássicas conservadoras DUDH, 
de 1948, continuaram a dominar na concepção dos Direitos Humanos 
na contemporaneidade. Os direitos constituídos nas leis são bases dos 
preceitos jurídicos ocidentais, refletindo um enquadramento de sujeito 
de direitos e se contrapondo ao princípio da universalidade. Isso por-
que há a negação das diferentes formas da existência humana, uma vez 
que trata os desiguais de forma igual, aumentando a desigualdade e as 
formas de empobrecimento dos seres humanos e negando a diversida-
de cultural da pessoa humana para que se reconheça como sujeito de 
direito.  

[...] isso tudo ainda vai significar que, aqueles excluídos do modelo 
de sujeito e cidadão universal, aqueles colocados no lugar do não-
-ser, precisam se fazer ser contra e sob essa exclusão, ao mesmo 
tempo: essa existência de um modelo [...] dominador exige dos que 
nele não cabe construir sua subjetividade como resistência, vivendo 
sob a exclusão e contra ela [...] (GOMES, 2019, p. 884). 

Portanto, a DUDH, de 1948, estrutura-se a partir das Consti-
tuições Americana (1787), Francesa (1791), Mexicana (1917), Russa 
(1918) e Alemã (1919), as quais vão fundamentar seus princípios e 
direitos universais necessários para proteger a dignidade humana. Os 
direitos de primeira dimensão foram materializados desde seu artigo 
1º ao 21º, em que “[...] Estado deve ser apenas dar aos súditos tanta 
liberdade que lhes permita buscar, cada um deles, a seu modo, a sua 
própria felicidade [...]” (BOBBIO, 2004, p. 42, grifo nosso). A partir 
do artigo 22º até o 30º, há a referência aos direitos de segunda geração, 
caracterizando a sua universalidade e sua indivisibilidade e dispondo, 
em seu núcleo central, a dignidade da pessoa humana, o que requer um 
Estado para além de sua definição liberal de Direitos Humanos.

[...] em seu percurso histórico rumo à universalização, o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos tem-se norteado por princípios 
básicos, inspiradores de toda sua evolução. São eles os princípios 
da universalidade, da integralidade e da indivisibilidade dos direitos 
protegidos, inerentes à pessoa humana e por conseguinte anteriores 
e superiores ao Estado e demais formas de organização político-so-
cial, assim como o princípio da complementaridade dos sistemas e 
mecanismos de proteção (de base convencional e extra convencio-
nal, de âmbito global e regional) [...]. (TRINDADE, 2006 p. 413).
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Nesse sentido, os precedentes históricos da universalização dos 
Direitos Humanos e suas vertentes de Proteção Internacional surgiram 
da necessidade de tutelar os direitos essenciais à vida humana em di-
ferentes níveis internacionais, ampliando sua aplicação a todos os ho-
mens e sendo materializados nas Constituições Nacionais dos Estados-
-Nação, sem interferir em sua Soberania

A Universalidade dos Direitos Humanos foi atribuída a partir de 
um sujeito europeu vítima das guerras, do holocausto21, dos conflitos 
armado e de Estados nazifascistas. Ele foi centrado no escopo universal 
dos DH ocidental, o qual tratou a figura do homem ocidental, como fon-
te principal de sua materialização, construindo condições políticas e ju-
rídicas que permitiram assegurar um mundo comum, e acesso aos direi-
tos, bem como, nega a pluralidade e diversidade presentes nos homens 
em outros contextos do mundo, tornando milhares de seres humanos 
vítimas desse processo. Nessa “[...] fantasia, a sociedade é entendida 
como algo que pode ser organizada como uma comunidade harmônica, 
sem conflitos se instituir e respeitar os direitos humanos [...]”. (DOU-
ZINAS, 2000, p 314)

Destarte, proveniente do cenário Ocidental os Direitos Humanos 
representam o Estado-Nação como um “[...] mero espelho, a qual pro-
jeta seus próprios valores [...]” (BARROSO, 2012, p. 10), onde se en-
contram as formas visíveis e invisíveis das violações desses preceitos, 
naturalizando as desigualdades às quais são atribuídas características 
como incompetência individual dos seres humanos. 

4 Considerações finais

Os fundamentos teóricos da universalização de Direitos são 
historicamente reconhecidos através da Revolução Norte America-
na (1776-1783): Primeira constituição na América conhecida como a 
Constituição dos Estados Unidos da América (1787) realizada a partir 
da racionalidade iluminista, baseado na organização do Estado separa 
das questões religiosas, a partir da participação da classe burguesa no 
poder político separado da sociedade civil, alicerçado no modelo liberal 

21 Holocausto foi o genocídio de judeus cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra 
Mundial, que resultou na morte de seis milhões de pessoas, aproximadamente, entre judeus, 
ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores polí-
ticos, entre outros. De toda forma, o grupo mais foi vitimado no Holocausto foi o dos judeus. 
Estes, por sua vez, preferem referir-se a esse genocídio como Shoah, que em hebraico signifi-
ca “catástrofe”. (SNYDER, 2012, p. 235-236). 
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de produção  surgindo assim os primeiros direitos humanos a serem 
protegidos e garantidos pelo Estado: os direitos de liberdade individual, 
da propriedade privada, essencialmente restrito à propriedade privada 
e aos meios de produção, buscando sempre um processo constante de 
exclusão de quem não detém esses meios. E da Revolução Francesa 
(1789-1799):  A consagração das liberdades individuais através da De-
claração do Homem e do Cidadão (1789), fundada nos princípios de 
Liberdade, Igualdade, Fraternidade, estruturando os chamados direitos 
de primeira dimensão (Civis e Políticos). 

Em relação aos direitos coletivos (sociais) como um campo de 
Ação do Estado para a efetivação dos mecanismos de garantia, corres-
pondem, as lutas presentes na,  Revolução Popular Mexicana (1917): o 
reconhecimento da Indissociação dos direitos de liberdade e direitos po-
líticos e direitos sociais; Ensino laico; Direitos trabalhistas; Revolução 
Russa (1918) reconheceu Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador 
(1918); Direitos Sociais, especialmente pleno emprego e distribuição 
de terras para todos; Constituição Weimar (1919): Participação popular 
na sociedade; Desarmamento das classes dominantes; Materialização 
dos direitos sociais que necessitam da ação positiva dos Estados para a 
sua efetivação.

Essas revoluções e constituições que conformaram a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 retomou os ideais da Revolu-
ção Francesa, representando a manifestação histórica em âmbito univer-
sal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade 
e da fraternidade entre os homens. (COMPARATO, 2001), centrado na 
dignidade humana genérica, de homem ocidental abstrato, a-político 
, a-histórico, situação na qual “(...) todas as determinações humanas 
desaparecem no homem abstrato, que servem de interesse as regras da 
sociedade burguesa (...)” (MARX, 2010a, p.50), no entanto, se reconhe-
ce o avanço no reconhecimento das normativas protetivas presentes na 
DUDH (1948) materializadas nas constituições dos Estados modernos, 
instituído como direitos fundamentais inerentes à proteção do Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana tais como a Constituição Brasileira 
de 1988.

Entende-se, que os direitos humanos são interdependentes, his-
tóricos, indivisíveis, fazem parte da essência do ser humano, e, não 
podem estar condicionados à esfera do reconhecido por parte de um 
Estado Nação,  e devem estar atrelados a cultura dos povos em que o 
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homem é seu destinatário, portanto é necessário compreender os se-
res humanos como únicos em suas particularidades que resultam das 
relações sociais presentes no contexto sócio-histórico, político, econô-
mico, cultural na qual estão inseridos, a partir desse contexto, que se 
faz emergir as reais demandas da população e quais os direitos socais 
já positivados que estão inacessíveis, que está lhes causando prejuízos 
no desenvolvimento de sua dignidade humana, a partir das demandas 
promovidas pelas particularidades da vida humana, para a discussão em 
espaços democráticos de participação tendo em vista a implementação 
de novos direitos sociais, inerentes existência humana.

Tal dinâmica, pressupõe que o destinatário dos DH não pode ser 
um sujeito abstrato, a histórico, apolítico, tampouco, a proteção e res-
peito à dignidade humana pode ser, universal destinada a um homem 
isolado descontextualizado das suas relações sociais e das diferenças 
que compõem politicamente os países do Norte e do Sul mundial. Por-
tanto a dignidade humana exige o máximo possível de ações protetivas 
de ampliação de acesso aos direitos sociais inerentes a ela, através das 
políticas sociais promovidas em primeiro lugar a partir do dever de Es-
tado.

Neste contexto político, econômico e ideológico neoliberal se 
produz ilegalidades dentro da legalidade, retém os direitos humanos 
por meio das legislações, determina todos os aspectos da existência 
humana, reduz o homem a uma Vida Nua, em linhas gerais,  consta-
ta-se que o Estado brasileiro aprofundou a subordinação funcional ao 
capitalismo, a soberania nacional torna-se cada vez mais jurídica do 
que exclusivamente política, pois sofre a influência dos organismos 
multilaterais  internacionais em todas as suas instancias organizativas, 
inferindo no processo de (des) democratização do Estado de direito, em 
que  as ações estatais estão voltadas para a garantia dos direitos indi-
viduais e das propriedades (edificadas pelas lutas revoluções liberais) 
, representa o retrocesso de toda a conquista do rol de direitos sociais 
conquistados historicamente através de lutas sociais contra poder domi-
nante da minoria social (que detém os meios de produção capitalista) a 
qual atribui um estado de pobreza ampliado a maioria da população (de 
detém a força de trabalho), enfraquecendo as lutas socais coletivas de 
resistência a este sistema de (des) proteção social, ampliação de pobre-
za e desigualdade social.
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4 ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E 
MERCADO: 

fundamentos teórico-conceituais dos clássicos à 
contemporaneidade22

Larissa Ramalho Pereira

1 Introdução 

Ao longo do tempo, inúmeros intelectuais de diferentes áreas 
do conhecimento debruçaram-se em estudos que visassem desvelar a 
relação complexa e intensa existente entre Estado, Sociedade Civil e 
Mercado. Cada um a seu tempo e com a visão a seu alcance, puderam 
compor um conjunto de conhecimentos que sustentam os saberes sobre 
essas três categorias chaves que permitem compreender as relações em 
sociedade. O amplo leque de intelectuais que aqui se pretende dialogar 
transita desde a economia política, as ciências sociais e as humanas; 
liberais, conservadores e contemporâneos; todos esses com vistas a 
descrever um percurso teórico conceitual capaz de sustentar as ideias 
que aqui se defenderá e discutir os fundamentos teóricos conceituais 
acerca do tema Estado, Sociedade Civil e Mercado, a partir da visão de 
intelectuais clássicos como Hobbes, Locke, Marx, Gramsci e Smith a 
autores mais contemporâneos como Gohn, C. Coutinho, Schumpeter, 
Hayek e outros. 

O propósito é explorar as diferentes perspectivas teóricas dos 
vínculos históricos e complexos existentes entre Estado, Sociedade Ci-
vil e Mercado, temas clássicos da teoria política e das ciências sociais. 
Parte-se do pressuposto de que o Estado acompanha as mudanças es-
truturais da própria sociedade, sendo as “transformações das quais as 
reformas do estado são parte integrante, foram induzidas em grande 
parte por fatores exógenos, ou seja, por mudanças estruturais no cenário 
internacional e ou mudanças significativas na estratégia econômica po-
lítica da democracia dominante” (PEREIRA, 1999, p. 74). Para tanto, 
22 Este texto é um subproduto da tese cujo título é “O campo das manifestações popula-
res: um estudo sobre o movimento dos caminhoneiros”, defendida no PPGSS da PUCRS 
em 31/03/2021, sob a orientação do Professor Dr. Carlos Nelson dos Reis e financiada com 
recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES) – Código 
de Financiamento 001 – This study was financed in party by the Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoas de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001.
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ao passo que a sociedade se modifica, o Estado também é implicado, 
exigindo mudanças em seu modo operante.

Partindo deste pressuposto, é importante esclarecer a origem do 
termo sociedade. De modo mais genérico, é possível indicar que “uma 
sociedade é a união moral de seres racionais e livres, organizados de 
maneira estável e eficaz para realizar um fim comum e reconhecido de 
todos” (AZAMBUJA, 2008, p. 18). A primeira experiência do indiví-
duo em grupos na sociedade se dá pela família, e esse quando adulto 
passa a integrar outros grupos de interesses, seja de ordem profissional, 
educacional, econômica, religiosa etc. O conjunto desses grupos forma 
a sociedade propriamente dita, os quais variam conforme o tempo his-
tórico, o lugar (país), a cultura, a economia, a política que regem.  

Esses laços que envolvem os indivíduos, que não são necessa-
riamente vínculos sanguíneos, denominam-se como sociedade política, 
pois requerem uma organização definida por normas e regras que visem 
o bem público/comum. O Estado, portanto, nada mais é do que a pró-
pria sociedade política, um grupo de indivíduos unidos e organizados 
permanentemente para garantir a efetivação de um objetivo comum a 
todos seus membros (AZAMBUJA, 2008). Não quer dizer que o obje-
tivo comum seja o bem comum para a maioria. 

Os homens são seres independentes e únicos, impulsionados 
por necessidades de diferentes ordens, levando a disputas por interes-
ses conflitantes, uma das características mais presentes na Sociedade 
Moderna. Nesse contexto, o Estado cumpre a tarefa de garantir o bem 
público e a ordem para o bom convívio em sociedade, utilizando-se, por 
vezes, de força, e outras, do consenso, ou ainda, “[...] a instituição como 
Aparelho Ideológico de Estado (AIE), de acordo com Althusser (1980), 
é principalmente pensar que para manter-se, o Estado capitalista neces-
sita de um conjunto de agrupamentos, os quais tanto o sustenta quanto 
têm como função garantir sua produção, reproduzindo a sua ideologia 
dominante” (BASTOS, 2014, p. 115). Nesta ordem, o Estado somente 
existiria se amparado pelo conjunto de AIE, sendo elas: a família, a 
escola, o hospital, a igreja dentre outros. 

Deste modo, pode-se dizer que o Estado cumpre um papel de 
destaque diante de outras instituições, também importantes e essenciais 
no conjunto do tecido social, mas mesmo esse Estado “gerente maior” 
(BASTOS, 2014) é atravessado pelos modos de vida de cada época e 
reproduz o pensamento e ideologias da ordem social vigente, que tam-
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bém influenciam a família, a igreja e outros, ao passo que é influenciado 
por elas. Em realidade, o que se percebe é que “sob a atual globalização, 
elegemos um candidato inclusive com propostas ditas mais progressis-
tas para abrir uma brecha contra o modelo neoliberal de Estado mínimo, 
mas, ao chegar ao poder, tal candidato reproduz o jogo hegemônico 
em nome da dita governabilidade e do consenso mundial das finan-
ças” (BASTOS, 2014, p. 116). Ou seja, frente a uma tendência mundial 
centrada no mercado, o foco do poder está sobre a ordem do que se 
nominou de “Santíssima Trindade do “deus mercado”, que são: o FMI, 
o Banco Mundial e a OMC” (BASTOS, 2014, p. 116).

O próprio avanço do capitalismo tem implicado novas formas de 
operacionalização das políticas do Estado e demais instituições e orga-
nizações, em consonância com o modelo dito como consenso em prol 
do modo de vida da presente globalização mercadológica. Isso quer 
dizer que, no conjunto das instituições e agrupamentos dos indivíduos, 
as identidades que os legitimam reproduzem essas mesmas fontes de 
dominação estrutural que atualmente são ditadas pelo mercado. É esse 
mesmo mercado que se organiza e opera a partir de quatro premissas 
essenciais: estabilizar, privatizar, liberalizar, globalizar, conforme me-
didas recomendadas pelo Consenso de Washington de 198923.

De acordo com os pressupostos estabelecidos por este tratado, 
pensando políticas para a América Latina, elegeu-se como chave para o 
desenvolvimento a desregulamentação e controle fiscal. Estabilizar é si-
nônimo de inflação baixa, redução do déficit e manutenção da oferta de 
dinheiro; privatizar é a garantia da transferência de bens públicos, como 
a água, para empresas do setor privado, que garantiriam a eficiência na 
oferta dos serviços prestados; liberalizar é a abertura das fronteiras para 
o livre comércio, com vistas à atenção de investidores externos; desre-
gulamentar é não estabelecer limites à concorrência, nem manter con-
correntes fora do mercado; disciplina fiscal é garantir que os governos 

23 Diante do quadro de crise em que se encontravam muitos países ditos “periféricos” e do 
aumento da dívida externa, as grandes instituições internacionais fornecedoras de crédito, 
como FMI e BID, reuniram-se num seminário em Washington, em 1989, visando elaborar 
e “sugerir” um conjunto de políticas que levaria os países endividados à estabilização de 
suas economias e ao pagamento de suas dívidas. Este pacote de medidas era composto de: 
ajuste fiscal, que seria obtido através de reformas no sistema de previdência social e reforma 
administrativa, itens fundamentais para alcançar esta meta; introdução de reformas estrutu-
rais, visando à abertura das economias nacionais, o que implicava redução de tarifas; desre-
gulamentação dos mercados financeiros e de capitais; fragilização dos direitos trabalhistas; 
também deveria haver redução da presença direta do Estado na economia, a partir de um vasto 
programa de privatização das empresas estatais (FIORI, 1997).
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não gastem mais do que arrecadam. Um remédio danoso que nem mes-
mo países desenvolvidos adotaram, mas que países em desenvolvimen-
to, com processos sócio-históricos, políticos-econômicos e culturais 
latino-americanos deveriam submeter-se para solucionar problemas.

Não obstante a crise do fordismo, nos anos de 1970, e a consoli-
dação da hegemonia neoliberal, a partir dos anos de 1980, impetraram 
uma nova lógica de regulação do mercado, impulsionada por uma mer-
cantilização em benefício do poder financeiro, por meio do estimulo às 
privatizações, políticas de austeridade fiscal entre outras medidas, cujos 
resultados mais tangíveis incluem o aumento da insegurança econômi-
ca e da desigualdade entre classes sociais espalhadas pelo globo e o 
“consequente aprofundamento da inquietação social, sobretudo após o 
advento da crise da globalização” (BRAGA, 2017, p. 25).

Para que as medidas elaboradas pelo Consenso de Washington 
pudessem ser operadas, o Estado de Direito é peça central na instituição 
de legislações fortes e claras que garantam a manutenção dos contratos 
que o livre mercado venha a estabelecer, sem que haja o risco de des-
cumprimentos. O mercado entende que um Estado forte atrai investi-
dores. Por conseguinte, constata-se mais uma vez que o Estado tende a 
virar refém do livre mercado que nos dias atuais é ainda mais cruel com 
a classe que vive do trabalho. Devido aos avanços das tecnologias di-
gitais, inúmeros postos de trabalho foram sendo extintos, outros tantos 
substituídos por máquinas, resultando desta forma em um contingen-
te de desempregados, excluídos e marginalizados pelo livre mercado. 
Esse movimento exigiu que os próprios sujeitos encontrassem meios 
de se reorganizarem e buscassem novas caminhos para manutenção da 
vida e de seu lugar em sociedade. 

Mesmo diante da tendência atual e mundial, em que o foco cen-
tral do poder esteja concentrado nas mãos do Mercado e de seus repre-
sentantes máximos, FMI, Banco Mundial e a OMC, fontes de resistên-
cia e força são renovadas na via da sociedade civil que se vê encurralada 
e precisando lutar contra a subjetividade hegemônica ditada pela ordem 
capitalista. Isso não quer dizer que esforços e estratégias por meio do 
próprio Estado não sejam empregados, já que é preciso se utilizar dos 
aparatos que o sistema dispõe, a fim de que se alcance os objetivos. Ou 
seja, as relações que se estabelecem entre partidos políticos, políticos e 
movimentos sociais e de resistência. 

Por conseguinte, é imperioso adensar tais discussões sobre di-
ferentes perspectivas e abordagens teórico-históricas; a relação entre 
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Estado, Sociedade Civil e Mercado tem se complexificado e requer aná-
lises apuradas de diferentes lentes - econômicas, sociológicas, filosófi-
cas e outras – que se complementam diante de realidade tão dinâmica.  
Infere-se que a leitura mais contemporânea do tema precedeu clássicos 
que a sustentaram e serviram para o avanço e aprofundamento de estu-
dos e discussões. Desta forma, a seguir abordar-se-á alguns dos prin-
cipais intelectuais clássicos que discutiram Estado, Sociedade Civil e 
Mercado, a partir de sua área de concentração, bem como autores mais 
contemporâneos que tratam sobre tais categorias. 

2 A perspectiva dos clássicos 

A análise que segue acerca das três categorias centrais Estado, 
Sociedade Civil e Mercado orienta-se na perspectiva teórica de clássi-
cos da sociologia e da economia política, com importantes considera-
ções que puderam servir de sustentação para discussões mais contem-
porâneas ou mesmo contemporaneizadas sobre os temas. 

Para teóricos clássicos do liberalismo como Thomas Hobbes (sé-
culo XVI de 1588-1679), e John Löcke (século XVII de 1632-1704), 
o Estado teria a função de garantir a proteção ao indivíduo e à proprie-
dade privada, já que as pessoas, sendo diferentes, possuiriam capacida-
des desiguais, tanto de trabalho como de reflexão, e essas resultariam 
na obtenção de seus desejos. Deste modo, a desigualdade é entendida 
como algo natural e próprio do indivíduo, não devendo o Estado se 
ocupar com tais questões. Para eles, à medida que o Estado interfere na 
vida privada, deixa de cumprir com sua função essencial de garantidor 
das liberdades.   

John Löcke (1651, escreveu Leviatã), conhecido como um dos 
pais do liberalismo moderno, defendia que o Estado originário do ho-
mem tem seus limites e deve ensinar “a todos os homens, desde que 
desejem consultá-la, que, sendo todos iguais e independentes, ninguém 
deve provocar danos aos demais no que se refere à vida, à saúde, à 
liberdade ou às posses” (LÖCKE, 1980, p. 231). Essa defesa de um 
modelo de Estado liberal surge de uma progressiva e emergente erosão 
do poder absoluto do rei e justificado “como o resultado de um acordo 
entre indivíduos inicialmente livres que convencionam estabelecer os 
vínculos estritamente necessários a uma convivência pacífica e dura-
doura” (BOBBIO, 2013, p. 14).
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Nesses termos, os direitos naturais dos homens e o contratualis-
mo defendido por Löcke estão intimamente ligados, na medida em que 
o exercício do poder político só é legitimado se houver um consenso 
entre aqueles que serão governantes e os que serão governados. Este 
contrato social parte da ideia de que o Estado não expressa o poder de 
um soberano, um rei, mas é a expressão de seus súditos, indivíduos 
livres que decidem por delegar poderes organicamente seus a outrem. 
Ancorado por esta lógica é possível afirmar que não há liberalismo se 
não houver individualismo. Contrapondo-se à defesa do individualis-
mo, Tocqueville (1805-1859), filosofo clássico do século XIX, preocu-
pou-se com a questão chegando a chamá-lo de “pernicioso”.

Individualismo que, para ele, é criado e alimentado pelo desenvol-
vimento do industrialismo capitalista, onde o interesse mais alto é o 
lucro, a riqueza. Pregando francamente a favor de uma moralidade 
que se confundia com a política, Tocqueville procura demonstrar 
que os cidadãos, à medida que se dedicam cada vez mais aos seus 
afazeres enriquecedores, vão concomitantemente abandonando seu 
interesse pelas coisas públicas. Dessa forma, acabam por facilmen-
te deixar-se conduzir. Isto é, terminam por possibilitar, nesse desca-
so pelas atividades políticas, o estabelecimento de um Estado que 
aos poucos tomará para si todas as atividades. Esse Estado começa-
rá por decidir sozinho sobre todo assunto público, mas aos poucos 
irá também intervir nas liberdades fundamentais. (QUIRINO, 1991, 
p. 155-156). 

Tocqueville (2005) discutia os perigos que rondavam as demo-
cracias, e essa ausência de interesse dos cidadãos pelas coisas públicas 
gerariam um “germe” de Estado autoritário, ou mesmo tirano e des-
pótico, fundado por uma sociedade massificada. Sem o exercício da 
cidadania, a tendência é que se leve à concentração de poder por parte 
daqueles que governam. Concentração de poder é também concentra-
ção de riqueza, já que “um Estado que comandará um povo massificado 
apenas se preocupa com suas atividades particulares de caráter enrique-
cedor para os mais abastados ou apenas de sobrevivência para os mais 
pobres” (QUIRINO, 1991, p. 156).

Se para o liberalismo as pessoas são desiguais entre si, para a de-
mocracia tem que haver igualdade, isonomia, ou seja, todos são iguais 
perante a lei. Neste sentido, é preciso haver um limite para o exercício 
do poder do Estado e as instituições responsáveis pela descentralização 
administrativa têm papel fundamental para a manutenção das liberda-
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des fundamentais dos indivíduos. Tocqueville acreditava que somente 
pela ação política dos cidadãos o exercício da democracia se sustentaria 
e, portanto, a liberdade dos sujeitos pressupõe a participação nas deci-
sões relativas à coisa pública. A preocupação do filósofo repousou na 
busca por alternativas que preservassem a liberdade com a garantia de 
igualdade.

Além do exercício da cidadania, considerado essencial à manu-
tenção da democracia e, por conseguinte, as liberdades fundamentais, 
os limites das funções e poderes do Estado também devem estar muito 
claros.

Embora o liberalismo conceba o Estado como Estado de direito 
quanto como Estado mínimo, pode ocorrer um Estado de direito 
que não seja mínimo (por exemplo, o Estado social contemporâ-
neo) e pode-se também conceber um Estado mínimo que não seja 
um Estado de direito (tal como, com respeito à esfera econômica, 
o Leviatã hobbesiano, que é ao mesmo tempo absoluto no mais 
pleno sentido da palavra liberal em economia). Enquanto o Estado 
de direito se contrapõe ao Estado absoluto entendido como legibus 
solutus, o Estado mínimo se contrapõe ao Estado máximo: deve-se, 
então, dizer que o Estado liberal se afirma na luta contra o Estado 
absoluto em defesa do Estado de direito e contra ao Estado máxi-
mo em defesa do Estado mínimo, ainda que nem sempre os dois 
movimentos de emancipação coincidam histórica e praticamente 
(BOBBIO, 2013, p. 18).   

O Estado de direito pressupõe um Estado em que os poderes 
públicos são ordenados por normas e regras gerais, e devem ser execu-
tados mediante formalização legal. Para se configurar como um Estado 
de direito forte, os mecanismos institucionais que limitam e impedem 
o exercício arbitrário, autoritário e ilegítimo do poder do Estado de-
vem ser respeitados e atendidos, dentre eles: 1º) o controle do Poder 
Executivo por parte do Poder Legislativo; 2º) o eventual controle do 
parlamento no exercício do Poder Legislativo; 3º) relativa autonomia 
do governo local em todas as formas e em graus de respeito ao governo 
central; 4) uma magistratura independente do poder público (BOBBIO, 
2013).

Essa concepção de Estado de direito ainda parece contrastar 
com a ideia de Estado liberal, já que “liberdade” e “poder” são termos 
antitéticos; ainda assim, os mecanismos institucionais que limitam os 
poderes do Estado estão presentes. Sob a ótica do indivíduo “do qual 
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se põe o liberalismo, o Estado é concebido como um mal necessário; e, 
enquanto mal, embora necessário (e nisso o liberalismo se distingue do 
anarquismo), o Estado deve se intrometer o menos possível na esfera de 
ação dos indivíduos” (BOBBIO, 2013, p. 21). Para tanto, evidencia-se 
que a liberdade que aqui se trata diz respeito à expansão da esfera de 
liberdade do indivíduo diante dos poderes públicos, com o avanço na 
emancipação da sociedade civil em relação ao Estado, no que tange à 
esfera religiosa/espiritual e à esfera econômica ou dos interesses mate-
riais.  

Há um avanço teórico ao referir-se à sociedade como sociedade 
civil. É a filosofia alemã que marcará esse avanço progressivo, inicial-
mente com Hegel (2000), seguido de Marx (1979) e outros. Em termos 
hegelianos, a presença do Estado na sociedade civil representa a entra-
da para a sociedade política forjada nos princípios da racionalidade e 
universalidade. Cabe ressaltar que em Hegel há a negação da concep-
ção de estado de natureza, como em Hobbes e Löcke, ambos contra-
tualistas, ideia essa também rejeitada pelo filosofo alemão. Quanto aos 
princípios da racionalidade e universalidade, Hegel entendia que esses 
contribuíam para superar os conflitos de interesses mediante a inter-
venção do Estado. Desta forma, o “Estado abriria a passagem do que 
Hegel chamava de reino da necessidade (busca egoísta dos indivíduos 
e grupos pela satisfação de necessidades particulares) para o reino da 
liberdade (sociabilidade regida pela racionalidade e universalidade)” 
(SOUZA, 2010, p. 33). O Estado seria um mediador dos interesses pre-
sentes na sociedade civil, ao controlar qualquer tipo de desagregação 
social. Portanto, não existe sociedade civil sem a existência do Estado, 
porque de outra forma ela ruiria em si mesma. 

O caráter subordinado do indivíduo nos Estados bem-organizados 
provém, enfim, de que a parte de cada indivíduo no Todo está de-
terminada e limitada. Com efeito, no verdadeiro Estado, o trabalho 
em proveito do geral é, como na sociedade civil, o da atividade co-
mercial e industrial dividida ao infinito; e embora a vida do Estado 
apareça, no seu conjunto, como o resultado da atividade concreta de 
um só indivíduo ou, de modo geral, da vontade dele, da sua força, 
audácia, coragem, poder ou inteligência, apesar disso inumeráveis 
ocupações e tarefas que esse indivíduo empreender devem estar 
confiadas a agentes também inumeráveis (HEGEL, 2000, p. 196). 

Contrapondo-se a referida lógica, Marx inverterá esses termos, 
evidenciando que a evolução da história da humanidade somente ocor-
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rerá com o desaparecimento do Estado e do modo de produção capita-
lista. Ao formular as reflexões sobre a questão estatal, Marx critica a 
concepção hegeliana de Estado que parte da Razão Universal. Hegel 
entendia que somente a partir do Estado e no seu interior a história da 
civilização tem seu início, pois sem ele não haveria sociedade. Ainda 
assegura que “a ideia de um contrato (onde indivíduos, voluntariamente 
ou não, livre e com direitos absolutos, pactuam alienar sua soberania 
em prol da manutenção e defesa da coletividade) seria uma abstração ir-
real em seu fundamento” (SOUZA, 2010, p. 34). Já Marx considera que 
tanto o Estado quanto as relações jurídicas “não podem ser explicados 
por si mesmo, nem pela chamada evolução geral do espírito humano: 
estas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de 
existências” (MARX, 1979, p. 82), a explicação repousa na gênese das 
relações sociais concretas. 

As divergências de ideias fazem surgir um novo referencial teó-
rico em relação ao Estado e Sociedade Civil desenvolvido por Marx, 
onde demonstra as contradições e fetiches presentes na sociedade capi-
talista. Parte do pressuposto inicial é negar a existência abstrata de uma 
“natureza humana”, e afirma que a essência das relações humanas, entre 
homens, é construída no curso da história e por ela explicada. O homem 
abstrato seria aquele indivíduo proprietário dos meios de produção – 
privado, interessado em atender as suas necessidades e interesses, para 
obter mais lucros e ampliar os negócios. Marx critica o modelo de so-
ciedade pautada em valores burgueses erigidos da Revolução de 1789 e 
demarcados na Declaração dos Direitos do Homem. A Declaração ga-
rantia direitos invioláveis à burguesia e um Estado liberal, inaugurando 
o que Marx chamou de emancipação política.

A emancipação política é, ao mesmo tempo, a dissolução da velha 
sociedade, sobre a qual repousa o Estado que se afastou do povo, 
o poder senhorial. A revolução política é a revolução da sociedade 
civil. Qual era o caráter da velha sociedade? Uma palavra a carac-
teriza: o feudalismo. [...] A revolução política, que derrotou esse 
poder senhorial e elevou os assuntos do Estado a assuntos do povo, 
e que constituiu o Estado político como incumbência geral, ou seja, 
como Estado real, destruiu necessariamente todos os estamentos, 
corporações, grêmios e privilégios, que eram outras tantas expres-
sões da separação entre o povo e a comunidade. A revolução políti-
ca suprimiu, com ele, o caráter político da sociedade civil. Dividiu 
a sociedade civil em suas partes integrantes mais simples: de um 
lado, os indivíduos e, de outro, os elementos materiais e espirituais, 
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que formam o conteúdo da vida, a situação civil desses indivíduos 
(IANNI; FERNANDES, 1988, p. 196).  

Em outras palavras, a sociedade civil, a partir da revolução de 
1789, “alforria” a burguesia das “correntes” da aristocracia feudal. 
Logo, a burguesia de posse da propriedade privada e dos meios de pro-
dução passa a comprar a força de trabalho, única mercadoria disponível 
à população, e a dispensar aquelas que não cumprem mais a função de 
acumulação de capital. O Estado burguês se ocupa apenas da tarefa de 
regular as relações de produção, segundo Marx. Dito isso, é possível 
verificar que a emancipação política não garantiu de forma alguma a 
emancipação humana que, na análise de Marx, só seria possível pela 
extinção do Estado, responsável pela alienação das relações sociais, e 
da extinção do capital “força centrifuga” que reprime as relações entre 
os homens. É nessa perspectiva que Marx passa a revelar a sociedade 
civil como sendo o lugar das relações econômicas, ou seja, o homem se 
associa a outro exclusivamente pelo interesse particular/egoísta. 

Apesar da forte influência da tradição marxista acerca do uso 
da expressão “sociedade civil”, outras concepções e análises do tema 
foram empenhadas. Dentre os inúmeros estudos relevantes que tratam 
dessa “dicotomia” sociedade civil/Estado, o pensamento gramscinia-
no merece destaque. Gramsci apresenta uma diferença conceitual em 
relação à exposta por Marx: sociedade civil em Marx trata da base ma-
terial, com infraestrutura econômica, enquanto em Gramsci é a supe-
restrutura. Deste modo, “Gramsci seria assim um idealista em teoria 
social, na medida em que passaria a colocar na superestrutura política, 
e não na base econômica, o elemento determinante do processo histó-
rico” (COUTINHO, 1988, p. 74). Gramsci não nega a importância das 
descobertas de Marx e Engels sobre Estado e sociedade civil, apenas 
aprofunda e amplia, enriquecendo ainda mais teoricamente o tema. 

Pode-se por enquanto fixar dois grandes ‘planos’ superestruturais: 
o que pode ser chamado de ‘sociedade civil’ (isto é, o conjunto de 
organismos chamados comumente de ‘privados’) e o da ‘sociedade 
política ou Estado, que correspondem à função de ‘hegemonia’ que 
o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquele de ‘domí-
nio direto’ ou de comando, que se expressa no Estado e no governo 
‘jurídico’ (BOBBIO, 1999, p. 39-40, apud, GRAMSCI, 1932, P. 
1518-19)

Tanto Marx como Gramsci consideram a ideologia parte inte-
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grante da superestrutura, entretanto, diferentemente de Marx, Gramsci 
evidencia que sociedade civil é a esfera na qual esses aparatos ideoló-
gicos operam, com vistas a exercer sua hegemonia e obter o consenso. 
Os “aparelhos privados de hegemonia” o qual Gramsci se reporta são 
“organismos de participação política aos quais se adere voluntariamen-
te (e, por isso, “privados”), e que não se caracterizam pelo uso da re-
pressão” (COUTINHO, 1988, p. 76). Sendo assim, a noção de Estado 
Ampliado conferida pelo filósofo como sendo o resultado da sociedade 
política somada à sociedade civil, expressa uma hegemonia revestida 
de coerção, e essas duas esferas estariam inscritas no interior das supe-
restruturas. 

A sociedade política (que Gramsci também chama de “Estado em 
sentido estrito” ou de “Estado-coerção”), que é formada pelo con-
junto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém 
o monopólio legal da repressão e da violência, e que se identifica 
com os aparelhos de coerção sob controle das burocracias executiva 
e policial-militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo 
conjunto das organizações, responsáveis pela elaboração e/ou di-
fusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, 
os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a 
organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de 
comunicação de massa), etc. (COUTINHO, 1989, p. 76-77).

Tanto a superestrutura como a estrutura são um conjunto ema-
ranhado de interesses, onde a questão central é como fazer que os da 
classe trabalhadora se tornem hegemônicos, ou seja, os coletivos supe-
rarem os ideologicamente (re) produzidos pela classe dominante. Dian-
te disso, Gramsci defende que o Estado deva ser tomado pela classe 
trabalhadora, só assim, os mesmos serão priorizados. Para Gramsci, 
a imprescindibilidade do Estado residiria, se assim fizesse, em demo-
cratizar suas funções, rompendo, dessa forma, com ações coercitivas e 
autoritárias.   

Gramsci não entende o Estado somente a partir do seu conteúdo 
econômico e social, nas palavras de Marx, “o escritório da burguesia”, 
mas um conjunto de instituições, regras e aparatos que permitem à clas-
se dominante exercer seu domínio/poder. Portanto, “Gramsci percebe 
que, na sociedade capitalista moderna, o Estado se ampliou e os pro-
blemas relativos ao poder se complexificaram na trama da sociedade, 
fazendo emergir uma nova esfera social que é a ‘sociedade civil” (NO-
GUEIRA, 2011, p. 134).  Tanto a sociedade civil como o Estado são 
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organismos que lutam constantemente pela hegemonia. Sendo assim, 
o conceito de hegemonia e Estado em Gramsci são inseparáveis e só 
podem ser entendidos a partir da contradição existente entre guerra de 
movimento e guerra de posição, em que a primeira diz respeito a uma 
e estratégia avassaladora para tomada do poder contra o Estado forte e 
coercitivo, e a segunda que requer concentração de hegemonia e movi-
mentação de todos os recursos de hegemonia e do estado para tomada 
do poder (SILVA, 2015). 

Neste sentido, cabe observar que o grupo dominante que detém o 
poder não lança mão apenas da manipulação ideológica, mas busca arti-
cular uma conjunção de grupos sociais em torno dele, o que lhe permite 
tratar de democracia “entre o grupo hegemônico e os que estão subme-
tidos a esta hegemonia e que abre a passagem da esfera de dominados 
para esfera dos dominantes” (COUTINHO; TEIXEIRA, 2003, p.53). 
Assim, o objetivo das forças populares é a conquista da hegemonia, no 
curso de uma difícil e prolongada “guerra de posições”. 

A guerra de posição não pressupõe que a guerra de movimento 
seja superada, pois esta última trata das condições gerais (econômicas, 
culturais, sociais) de um país; muito menos que o problema de elimi-
nar o aparato de coerção da classe dominante tenha desaparecido, esta 
passagem segue um processo gradual e complexo, requer muita luta. 
A guerra de movimento, ou guerra de manobra, coexiste na política 
quando se trata de conquistar espaços ainda não ocupados, não sendo 
possível mobilizar todos os recursos dos aparelhos de hegemonia e do 
Estado. Desta forma, “quando essas posições perdem seu valor, e so-
mente as decisivas ganham importância – afirma G. -, então se passa 
à guerra de assédio ou de posição” (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 356).

Ao se tratar da sociedade capitalista onde as disputas entre as 
classes são inerentes, tendo em vista as contradições presentes na reali-
dade e a necessidade premente da classe dominante perpetuar sua posi-
ção de poder e dominação, mais uma vez é reforçada a ideia de Estado 
como unidade dialética – sociedade política + sociedade civil – uma 
soma de coerção a consenso, dominação e direção. Às democracias mo-
dernas não cabe mais empregarem força para se manter no poder, por 
isso requerem um conjunto expressivo da população que congrega na 
sociedade civil para se manter no controle e domínio do Estado. Esta 
ideia ampliada de Estado possibilita novas formas de disputar a hege-
monia, tanto na sociedade civil quanto na sociedade política. Esse fenô-
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meno da disputa entre as classes, no decorrer da história da humanida-
de, complexificou-se, como também se expressou através de inúmeros 
movimentos sociais que assumiram densidade e formas de expressão.

Muito embora a equação de Gramsci seja bastante notável, exis-
te um outro elemento central que deve se somar a ela, a fim de que 
se possa discutir com mais profundidade e solides Estado e Sociedade 
nas democracias modernas, esse elemento é definido por Adam Smith 
(1723-1790) como Mercado. Para tanto, parte da ideia de que os merca-
dos são guiados pelo interesse próprio, mesmo que possa soar “imoral” 
ou “vergonhoso” (SMITH, 1999). Entretanto, mesmo os mercados mais 
modernos necessitam, para seu bom funcionamento, de regras comuns, 
bem concebidas e passíveis de serem aplicadas a todos que os com-
põem, a fim de se evitar roubos, quebras de contratos, ou mesmo a 
supressão dos mais fracos pelos fortes. As regras podem ser resumidas 
em três princípios: liberdade, concorrência e abertura.

Num mercado livre, os indivíduos podem comprar os bens que qui-
serem, desde que paguem um valor adequado para compensar os 
vendedores pela perda desses bens. [...] Tal mercado dá a cada indi-
víduo o máximo de liberdade desde que não fira a liberdade alheia. 
[...] Num mercado competitivo, os indivíduos precisam aceitar 
como um fato consumado os preços que pagam e que recebem. [...] 
Num mercado aberto, todas as pessoas de qualquer nacionalidade, 
gênero, cor ou crença podem participar no processo de troca, maxi-
mizando a oportunidade de benefícios mútuos (POSNER; WEYL, 
2019, p. 42-43). 

 Smith acreditava que a desigualdade se dava em razão das res-
trições jurídicas e sociais que beneficiavam a aristocracia e eram in-
conciliáveis com uma economia de mercado, como se observa quando 
afirma que “os ricos [...] são levados por uma mão invisível a fazer 
praticamente a mesma distribuição de todos os bens necessários à vida 
que teria sido feita se a terra tivesse sido dividida em partes iguais entre 
todos os seus habitantes; e assim sem pretender sem saber, eles promo-
vem o interesse da sociedade” (SMITH, 1999, p. 286). 

 É possível apreender que Smith não considerou que a abertura 
dos mercados poderia não apenas servir para uma ampla cooperação e 
bem comum, mas que em determinados momentos essa abertura impe-
diria que os mercados nacionais internos se desenvolvessem, ou mesmo 
que tivessem o mesmo potencial de concorrência com mercados inter-
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nacionais já estabelecidos, impedindo ou limitando seu potencial futuro 
de desenvolvimento e concorrência. Principalmente, com o avanço do 
capitalismo industrial, há uma expansão do livre-comércio internacio-
nal, acompanhado paralelamente de uma política de poder internacio-
nal.

Há um crescimento das desigualdades, tanto em relação aos paí-
ses como grupos identitários – homens brancos versus mulheres afro-
descendentes. Apesar das reformas24 alcançadas pela esquerda política 
moderna, conhecidas nos Estados Unidos como liberais e na Europa 
como socialdemocratas, muitos dos avanços obtidos foram sendo sub-
traídos pela nova ordem liberal.

A concorrência intercapitalista, diz Marx, fez valer as leis do mo-
vimento do capital, embora não as crie. [...] Esse pressuposto serve 
bem ao seu esforço de mostrar que a gloriosa utopia dos economis-
tas políticos clássicos – para os quais a coordenação das liberdades 
individuais e da propriedade privada pelo mercado redundaria em 
benefício para todos – produziria na prática um pesadelo distópi-
co marcado por crescentes desigualdades de classe, degradação 
ambiental em crises econômicas em profusão (HARVEY, 2018, p. 
153). 

Marx deixa claro que a concorrência perfeita somente pode 
ocorrer em um espaço em que os custos de transportes são nulos e o 
movimento é sem atrito. “Mas toda concorrência espacial é concorrên-
cia monopólica. Isso porque as empresas possuem monopólio sobre o 
espaço particular que ocupam e enfrentam concorrência apenas de um 
número limitado de empresas (ou nenhuma) em determinada extensão 
geográfica” (HARVEY, 2018, p. 153).

Diferentemente de Marx, Friedman apoiado nas ideias de Smith, 
defende que “no comercio exterior, assim como no comércio nacional, 
é do interesse ‘do grande conjunto da população’ comprar da fonte mais 
barata e vender para a mais cara. No entanto, ‘os sofismas interessei-
ros’ levaram a uma proliferação desnorteante de restrições sobre o que 
podemos comprar e vender; de quem podemos comprar e aquém pode-
mos vender [...]” (FRIEDMAN, 2019, p. 71). Nesta ordem, a concor-
rência perfeita baseia-se na liberdade irrestrita dos mercados concorre-

24 Dentre as mudanças promovidas destaca-se a prioridade à igualdade no interior das nações 
e à abertura dos mercados a mulheres e minorias internas, grupos antes excluídos das trocas no 
mercado. Nos anos 1960 e 1970, foram conquistadas vitórias no movimento americano pelos 
direitos civis e no movimento feminista em todo mundo desenvolvido.
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rem, pois somente desta forma os indivíduos teriam a oportunidade de 
um ganho maior (FRIEDMAN, 2019). Em outras palavras, “em cada 
país, sempre é e deve ser de interesse do grande conjunto da população 
comprar tudo o que quiser daqueles que vendem a preço mais baixo” 
(SMITH, 1930, p. 422).

Em uma economia de mercado moderna não se pode tratar das 
relações comerciais sem levar em consideração a estabilidade dos mer-
cados internos, a soberania nacional, dentre outros aspectos. Esses são 
regulados e normatizados com apoio do governo, por meio de legis-
lações sobre contratos e propriedades, bem como a proteção gover-
namental contra quaisquer abusos. Tais conjuntos de regras garantem 
determinada segurança e confiança para o mercado, bem como para a 
própria sociedade alvo direto – tanto como consumidora e produtora 
da riqueza produzida. No cenário mais contemporâneo das sociedades 
este tema mostra-se ainda mais desafiador, tanto para aqueles que o 
estudam, como para o conjunto social que vivencia seus efeitos e mu-
tações aceleradas. Desta forma, o próximo item propõe-se adensar o 
debate a partir de fundamentos teóricos mais contemporâneos a cerca 
da temática. 

3 Das perspectivas teóricas contemporâneas

Intelectuais e estudiosos que apresentam uma visão mais con-
temporânea acerca da tríade Estado, Sociedade Civil e Mercado bus-
cam pressupostos teórico-históricos em estudos pretéritos, já que a 
ciência tende a avançar, sem que necessariamente se disperse do que 
anteriormente tenha sido descoberto, de um conhecimento produzido. 
Desta forma, muitas vezes as teorias são aprimoradas a partir do olhar 
que é lançado ao objeto, ou ainda da análise feita do real que constante-
mente se altera, tendo em vista as mudanças operadas no modo de vida 
– costumes, hábitos etc. - das pessoas em sociedade, onde se produzem 
e reproduzem as relações sociais.

[...] na produção social da própria existência, os homens entram em 
relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; 
essas relações de produção correspondem a um grau determinado 
de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais [...]. O 
modo de produção da vida material condiciona o processo de vida 
social, política e intelectual (MARX, 2008, p. 47).
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 Neste sentido, Marx foi bastante certeiro ao referir que “uma 
sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as 
forças produtivas que possam conter, e as relações de produção nova 
e superiores não tomam jamais seu lugar de existência dessas rela-
ções que tenham sido incubadas no próprio seio da velha sociedade” 
(MARX, 2008, p. 48). Nessa perspectiva, é possível apreender que as 
relações estabelecidas a cada época entre Estado, Sociedade e Merca-
do são mediadas pelo movimento da realidade, e à medida que novas 
formas de organização social, política e econômica se (re) configuram, 
novas formas de atuação do Estado, organização da Sociedade e inter-
venções do Mercado são exigidas. Em sendo assim, é possível aferir 
que as grandes transformações nas inter-relações da tríade são de sus-
ceptíveis ocorrências na passagem de um modo de produção para outro. 
Na especificidade do modo de produção vigente, estas inter-relações se 
dão a partir das movimentações e inovações tecnológicas que ocorrem 
em seu núcleo central, qual seja a produção da mercadoria.  

O desenvolvimento do capitalismo está diretamente ligado ao 
ciclo produtivo que produz uma determinada tecnologia que evolui até 
determinado ponto, alcançando seu ápice, para na sequência decrescer 
em termos de produtividade marginal do capital, até chegar à fase de 
recessão. Em meio à recessão, os capitalistas com visão empreendedora 
realizam investimentos na busca de novas tecnologias que lhe permitam 
encetar um novo ciclo produtivo, a partir da produção de outras merca-
dorias que lhes propiciem o retorno daquele investimento e o acréscimo 
de nova acumulação. Esta substituição ou superação tecnológica pode 
ser denominada como destruição criadora ou criativa, ou seja “[...] a 
estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a 
velha, incessantemente criando uma nova. Esse processo de Destruição 
Criativa é o fato essencial acerca do capitalismo.” (SCHUMPETER25, 
25 Joseph Alois Schumpeter é considerado um dos economistas e cientistas políticos hún-
garos de maior relevância da primeira metade do século XX. Além de ser um dos primeiros 
a considerar as inovações tecnológicas como um motor para o desenvolvimento capitalista, 
também desenvolveu reflexões acerca da democracia, ele considerava as elites o único grupo 
capaz (intelectualmente) a governar as grandes massas. Para ele não existia um bem comum: 
“não há, para começar um bem comum inequivocamente determinado que o povo aceite ou 
que possa aceitar por força de argumentação racional. [...] mesmo que um bem comum sufi-
cientemente definido [...] fosse aceitável por todos, ainda assim não se teriam soluções igual-
mente definidas para os casos individuais” (SCHUMPETER, 1961. p. 306-307). Schumpeter 
concebe a democracia como um conjunto de regras que estabelecem o sistema político de uma 
sociedade, às massas cabe somente escolher quais serão seus representantes no plenário. Para 
ele, o problema central da teoria democrática não é intensidade da participação popular, mas 
sim a eficácia do sistema democrático. Também corroboram com as reflexões acerca da teoria 
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1984, p. 113). É exatamente quando uma tecnologia é descartada pela 
outra. 

Em 1760, período da I Revolução Industrial, a tecnologia da 
época era a máquina a vapor e a principal mercadoria produzida era o 
tecido. Observa-se que a sociedade transitava: do ponto de vista econô-
mico do feudalismo para o capitalismo; e do político do absolutismo, 
para república ou monarquias parlamentaristas. O estágio de globaliza-
ção dos mercados ostentava a envergadura das tecnologias e energias 
da época, ou seja, ainda que tenham diminuído as distâncias e o tempo 
das transações, ainda era considerável. Em 1870, fase da II Revolução 
Industrial, a tecnologia foi substituída pela automotricidade, e logo os 
automóveis passaram a ser mercadoria central deste período. A socieda-
de urbanizada já vivia um estágio bem mais avançado de consumo tais 
como: luz elétrica; telégrafo, aviação; trem a diesel; televisores e tele-
fones entre outros. Nesta fase, a globalização dos mercados apresenta 
um expressivo salto de qualidade em termos de diminuição de distância 
e tempo para a realização das transações comerciais e financeiras. Im-
portante destacar que, junto a todos esses avanços, a lógica do sistema 
capitalista de produção permanece: produzindo e reproduzindo riqueza, 
mas também gerando a exclusão daqueles que ficam fora das relações 
produtivas.

Em sequência ao tempo histórico, o estágio atual iniciado apro-
ximadamente, em meados de 1985, denominado de III Revolução In-
dustrial ou Revolução Científica e Tecnológica, a nova tecnologia é a 
própria capacidade do homem em produzir conhecimento e informação. 
Daí depreende-se que as capacidades físicas e intelectuais humanas que 
já haviam se materializado no mercado de trabalho como uma merca-
doria, na atualidade, passam para um estágio superior: o ser humano se 
tornou uma mercadoria ainda mais valiosa. É a partir do conhecimento 
humano que se origina o espaço para a criação da robótica, dos novos 
comandos numéricos, da química fina, entre outros avanços tecnológi-

das elites intelectuais como: Stuart Mill (1981), Gaetano Mosca (2016) entre outros. Das 
características que reintegram a teoria das elites como uma perspectiva na ciência política, 
estão: 1) a desigualdade é a característica permanente nas relações sociais; 2) a desigualdade 
se materializa através da má distribuição do poder; 3) o poder político é o mais determinante; 
4) a classe política, formada por uma minoria, sempre é a detentora deste poder; 5) por ser mi-
noria e por ter interesses em comum, a alternância de poder entre seus membros é facilitada. 
(a teoria da ação coletiva também explica isto); 6) os regimes políticos se diferenciam com 
base no comportamento destas elites; 7) oposto à elite está a massa. Apesar de serem maiores 
numericamente, não detém poder político relevante e estão a serviço da elite (BOBBIO, MAT-
TEUCCI & PASQUINO,1998, p. 391).
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cos de diferentes áreas. Assim, a globalização das relações comerciais 
passa para um estágio mais avançado, onde os polos se aproximam, 
transformando o mundo em uma grande aldeia global. Nesse estágio, 
o global e o local se confundem, fazendo com que a tríade se apresente 
a partir de outros comportamentos teóricos e políticos, bem como al-
terando as relações societárias. É crível que as mudanças nas relações 
Estado, mercado e sociedade civil, não alteram o propósito final do ca-
pitalismo qual seja a produção e reprodução do capital, independente 
do aumento descomunal de desigualdades sociais.

Constata-se, portanto, que cada revolução tecnológica altera e 
transforma as sociedades, refletidas nos compromissos sociais, políti-
cos e ideológicos. É precisamente esta natureza sistêmica que torna a 
complexidade da mudança técnica uma questão tão crucial para enten-
der o desenvolvimento capitalista. Pérez (2005), ao estudar os ciclos 
longos de crescimento econômico, onde Schumpeter atribui a ocorrên-
cia dos ciclos de Kondratieff ao processo de difusão de grandes inova-
ções na economia mundial, associou os períodos de prosperidade à fase 
de rápida difusão de inovações chaves no sistema produtivo; e ainda a 
noção de “destruição criativa”, maneira de descrever a natureza contra-
ditória das revoluções tecnológicas. Entende a inovação não só como a 
força motriz de progresso, mas também como a causa de recessões re-
correntes e em geral, de condução de cíclicos das taxas de crescimento, 
também ligados a fatores sociais e econômicos.

Esse movimento acelerado e nem tanto espontâneo da expansão 
das tecnologias tem gerado custos a pequenos comerciantes insusten-
táveis, impossibilitando de concorrerem com grandes lojas e centros 
atacadistas com maior poderio financeiro para investir em tecnologias 
de ponta que lhes garantem o controle dos mercados nacionais e inter-
nacionais. E ainda contribuem para “disciplinar” e “desempoderar” os 
trabalhadores, exigindo maior produção e “doação” à empresa empre-
gadora, tendo em vista o alto índice de desempregados, subempregados 
ou mesmo subaproveitados no mundo inteiro. Não obstante, tem-se vi-
venciado “o advento e a expansão monumental do novo proletariado 
da era digital, cujos trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou 
menos constantes, ganharam novo impulso com as TICS, que conec-
tam, pelos celulares, as mais distintas modalidades de trabalho” (AN-
TUNES, 2008, p. 30). Sendo assim, pode-se denominar de “escravidão 
digital” a atual fase do novo proletariado de serviços. Antunes exem-
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plifica como se dá esse processo de intensificação da exploração do 
trabalho, por meio da referência à empresa norte-americana Walmart:

Segundo o sociólogo italiano Pietro Basso, a Walmart utiliza-se de 
elementos do taylorismo e do toyotismo, remunerando o trabalho 
sempre nos patamares mais baixos. Do taylorismo, diz Basso, a em-
presa busca sempre maior produtividade, através do uso de tecno-
logias conjuntamente com o parcelamento das tarefas laborativas. 
E do modelo japonês, o toyotismo, utiliza-se do just-in-time, tanto 
em seu espaço de trabalho quanto na sua enorme rede de fornecedo-
res. Como lembra ainda o autor, a Walmart não incorporou nenhum 
traço de efetiva valorização salarial, sempre recusando salários 
maiores, além de praticar altas taxas de turnover. O seu maior “se-
gredo” é a utilização de uma ampla força de trabalho composta por 
mulheres, jovens, negros e portadores de deficiência, que vendem 
sua força de trabalho por valores bastantes reduzidos, valendo-se 
também de fornecedores chineses que produzem sob encomenda 
para empresa (ANTUNES, 2018, p. 30).   

Fica evidente que a sociedade de mercado tem transferido aos 
trabalhadores e trabalhadoras o ônus dessas “transformações tecnoló-
gicas”, exigindo maior produtividade em tempo cada vez mais redu-
zido, a redução nos custos do trabalho, na flexibilização dos contratos 
de trabalho, que resultam em renunciar a direitos e, por vezes, até de 
condições dignas de vida e saúde. A hegemonia do capital financeiro 
está no comando até mesmo do Estado, quem dita as regras são as gran-
des estruturas financeiras e conglomerados econômicos que dominam a 
economia de mercado. 

As premissas econômicas amplamente defendidas e dissemina-
das pela retórica neoliberal fizeram com que estudiosos do capitalis-
mo aprofundassem as discussões das engrenagens que permeiam esse 
sistema. A tese do neoliberalismo é baseada na perspectiva de que o 
neoliberalismo é a razão do capitalismo contemporâneo, esse último 
“desimpedido de suas referências arcaizantes e plenamente assumido 
como construção histórica e norma geral de vida” (DARDOT e LA-
VAL, 2016, p. 17) que por sua vez pode ser definitivo como “o conjunto 
de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo 
de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrên-
cia” (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 17). Ou seja, não apenas aspectos 
econômicos como severos modelos de políticas fiscais e monetárias, 
financeirização dos mercados, aumento da margem de ação/intervenção 
do setor privado, desregulamentação de proteção social caracterizam 
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e definem o neoliberalismo, mas as relações e subjetividades que por 
ele são permeadas, tais como o individualismo, a concorrência entre 
os sujeitos, o empreendedor de si etc. Por sua vez, tal leitura acerca do 
neoliberalismo é apreendida como a nova razão do mundo, razão essa 
global. 

O neoliberalismo não destrói apenas regras, instituições, direitos. 
Ele também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras 
de viver, certas subjetividades. Em outras palavras, com o neoli-
beralismo, o que está em jogo é nada mais nada menos que a for-
ma de nossa existência, isto é, a forma como somos levados a nos 
comportar, a nos relacionar com os outros e com nós mesmos. O 
neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ociden-
tais e, para além dela, em todas as sociedades que as seguem no 
caminho da “modernidade”. Essa norma impõe a cada um de nós 
que vivamos num universo de competição generalizada, intima os 
assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra 
os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, 
obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até 
o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a comportar-se 
como uma empresa (LAVAL; DARDOT, 2016, p. 16).

Nesse vértice é importante entender o papel da sociedade civil e 
da articulação das forças sociais presentes na atualidade. É importante 
destacar que a sociedade civil é produto da modernidade, no período 
do absolutismo não existia como intermediaria do Estado com o Povo. 
Portanto, atualmente, a Sociedade Civil é uma esfera política não esta-
tal complexa, a qual tece relações diretas e indiretas entre organizações 
sociais, partidos políticos, escolas, categorias profissionais e outros, 
evidenciando a clara representação de direitos difusos e que se encon-
tram em disputa.   

No capitalismo, as classes dominantes constantemente buscam 
manter-se ideologicamente superiores e no controle da classe subal-
ternizada, com vistas a garantir a reprodução da ordem vigente. Isso 
se dá por meio das “tentativas bem-sucedidas da classe dominante em 
usar sua liderança política, moral e intelectual para impor sua visão de 
mundo como inteiramente abrangente e universal, e para moldar os in-
teresses e as necessidades dos grupos subordinados” (CARNOY, 1988, 
p. 95). 

Para que isso ocorra é premente que a classe dominante tenha 
representantes nos diferentes níveis de poder que advoguem suas pautas 
e defendam seus interesses, seja no âmbito de partidos políticos, mí-
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dia, igrejas, entre outras organizações sociais. Nesse sentido, a escola, 
a igreja e a família, para Mill (1981), estão subordinados à alta elite. 
Já a classe subalterna requer uma construção um pouco diferente, pois 
a preparação da ideologia das massas está constantemente defrontan-
do-se com a ideologia da outra que detém o poderio econômico e, por 
vezes, o político. Desta forma, construir uma nova forma de pensar 
requer uma dimensão educativa, “na medida em que a formação de uma 
consciência crítica é um dos alicerces de uma ação política que procu-
ra conquistar a hegemonia” (MONTAÑO; DURUGUETTO, 2011, p. 
48), ou seja, uma hegemonia orientada por uma “direção intelectual e 
moral” na construção de consensos, a partir das demandas e aspirações 
difusas das classes subalternas, “significa saber convencer, persuadir, 
ganhar adesão pelo envolvimento ativo e não pela manipulação e pas-
sividade. Daí a importância que Gramsci atribui ao trabalho ideológico 
dos intelectuais orgânicos na construção ou manutenção da hegemo-
nia” (MONTAÑO; DURUGUETTO, 2011, p. 48).

Conclui-se, por fim, a importância da garantia de liberdades civis 
e políticas para livre associação entre pessoas, grupos e organizações, 
só dessa forma é possível construir novas formas de pensar e agir em 
sociedade. Entretanto, na atualidade, alguns direitos e liberdades estão 
em constante ameaça.

Liberalismo e democracia, assim pensamos por muito tempo, com-
põem um todo coeso. A questão não apenas que nos preocupamos 
com a vontade popular e com o Estado de direito, ambos ligados 
não só à autonomia de decisão das pessoas como também à prote-
ção dos direitos individuais. É que cada componente de nosso sis-
tema político parece ser necessário para proteger os demais. Há de 
fato um bom motivo para recear que a democracia liberal talvez não 
sobreviva se um de seus elementos for abandonado. Um sistema em 
que as pessoas têm voz nas decisões assegura que os ricos e pode-
rosos não possam passar por cima dos direitos dos desfavorecidos. 
Por esse mesmo motivo, um sistema em que os direitos de minorias 
impopulares são protegidos e a imprensa pode criticar o governo 
livremente assegura que as pessoas possam mudar seus soberanos 
mediante eleições livres e justas (MOUNK, 2019, p. 20).  

Stuart Mill é considerado por grande parte dos pensadores do 
liberalismo como um exímio intelectual do liberalismo democrático do 
século XIX, já que é defensor do voto censitário e da cidadania restrita. 
Nesse sentido, o voto na perspectiva de Mill “não é um direito natural. 
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Antes, o voto é uma forma de poder, que deve ser estendido aos traba-
lhadores para que estes possam defender seus direitos e interesses [...]” 
(WEFFORT, 2011, p.196), muito embora defenda que o voto dos mais 
cultos e educados deve ser contabilizado em dobro.  Nesta lógica, Mill 
entendia que havendo interesses privados em disputa, a tendência é a 
divisão de dois grandes blocos, que são “o das classes proprietários e 
o dos trabalhadores assalariados, é necessário que o fiel da balança es-
teja nas mãos de um terceiro grupo, que por suas condições específicas 
esteja pessoalmente comprometido com a justiça: as elites culturais” 
(BALBACHEVSKY, p. 196, 2011).   

A relação recíproca de dependência entre liberalismo e demo-
cracia mostra que pode haver uma disfunção entre um e outro, pois a 
democracia sem direitos pode levar a uma tirania, como bem temiam 
os fundadores do liberalismo, e os direitos sem a democracia tendem a 
fazer do sistema político “um playground de bilionários e tecnocratas, 
a tentação de excluir cada vez mais do povo das decisões importan-
tes” (MOUNK, 2019, p. 21). Este cenário permitiu a Mounk (2019) 
acreditar que, no curso da história do século XXI, a democracia liberal 
pode estar em decomposição, e duas novas formas de regime são proe-
minentes: a denominada democracia iliberal, aquela democracia sem 
direitos, e o liberalismo antidemocrático, que trata dos direitos sem 
democracia. No tocante à desidratação da democracia, se assim pode-se 
dizer, Wendy Brown chamou o processo de “desdemocratização” o que 
em seus termos seria o esvaziamento da essência da democracia, sem 
extingui-la formalmente. 

Ambas as novas formas de regimes que se projetam ferem imen-
samente o conjunto de direitos existentes nas sociedades modernas. 
Alguns governos associados a grupos oligárquicos, impulsionados por 
interesses privados, têm adotado medidas para enfraquecer as institui-
ções democráticas e os direitos da população (dos trabalhadores), a fim 
de garantir sua posição de poder e dominação, em outros termos, “entre 
direitos iguais quem decide é a força” (MARX, 2013, p. 309). O neoli-
beralismo defende que o jogo da concorrência tem que ser respeitado, 
ainda que admita uma definida participação do Estado, também se be-
neficia daqueles que não possuem as mesmas condições de participar 
em condições de igualdade desse jogo. O Estado deveria intervir como 
sendo o responsável por resguardar as condições necessárias para aque-
les que não as possuem. Entretanto, “a intervenção do Estado tem até 
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um sentido contrário: trata-se não de limitar o mercado por uma ação de 
correção ou compensação do Estado, mas de desenvolver e purificar o 
mercado concorrencial por um enquadramento jurídico cuidadosamen-
te ajustado.” (DARDOT e LAVAL, 2016, P. 69), precisamente, para 
garantir as condições de livre concorrência e rivalidade entre empresas 
e indivíduos. David Harvey questiona qual a estratégia política deve 
ser assumida em relação a essa contradição existente entre Estado e 
propriedade privada, ou ainda, pública e privada, Estado e mercado, já 
que evidentemente a primeira tem se apresentado como um braço forte 
da segunda.

O argumento de tentar simplesmente restabelecer o equilíbrio e re-
forçar as liberdades individuais (como muitos parecem defender, 
tanto à direita quanto à esquerda do espectro político) não basta, 
em parte porque a balança pendeu radicalmente para o poder estatal 
arbitrário, mas em parte também porque se perdeu a fé no Estado 
como agente potencialmente benévolo. O retorno do Estado ao pa-
pel de puro “vigia noturno” só serviria para desencadear os pode-
res daquilo que já é um capital muito desregulado, permitindo que 
aja como quiser, sem nenhuma restrição social ou de longo prazo 
(HARVEY, 2016, p. 57). 

Considerando as contradições apontadas, o resultado tem sido 
cada vez mais “a subtração de privilégios adquiridos (como o direito a 
aposentadoria, a assistência médica etc.) tornou-se, no neoliberalismo, 
uma forma descarada de espoliação racionalizada que agora é reforçada 
por uma política de austeridade adotada em nome da retidão fiscal” 
(HARVEY, 2016, p. 57). Em nome dessa retidão fiscal, o Estado Neo-
liberal tem intensificado medidas para destituir direitos, por meio de 
severos cortes em políticas sociais e serviços públicos, os quais im-
pactam diretamente na condição de vida e de trabalho da população 
que vive da venda de sua força de trabalho. Entretanto, os sujeitos não 
assistem pacificamente a essas condutas antipopulares e antidemocrá-
ticas e têm se organizado em movimentos antiausteridade, como forma 
de contrapor-se à ineficiência do Estado e os progressivos avanços do 
capital. Esse amplo aniquilamento de direitos democráticos é reflexo 
do “ataque neoliberal a esses direitos e serviços é uma forma de espo-
liação que transfere a poupança gerada pelo corte do gasto público para 
a classe “não necessitada, mas gananciosa” dos chefes de empresas e 
bilionários” (HARVEY, 2016, p. 129).  
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Evidentemente, o que se percebe é que diante de tantas mudan-
ças a população, assim como em outras épocas, não consente pacifi-
camente com as novas maneiras de ser governada, pelo menos no que 
se refere a conjuntos de classes sociais, movimentos sociais e grupos 
diversos que se veem ameaçados na retirada e/ou violação de direitos 
expressos pela conjuntura atual. Neste momento, as forças sociais que 
em determinados contextos sociopolíticos pareciam adormecidas, anê-
micas, tornam a se articular e a se organizar para novamente reivindicar 
por suas pautas de luta. No entanto, o século XXI tem sido marcado 
por manifestações e movimentos sociais distintos, não apenas nas ban-
deiras que carregam, mas nas formas de elaborar e de expressar suas 
insatisfações.

Isso porque o mundo mudou, e a maneira como as pessoas se 
relacionam entre si em casa, no trabalho, em sociedade foi alterada, 
implicando diretamente na visão de homem e de mundo que se deseja 
deste ponto em diante. Desta forma, o presente estudo, dedicou-se a 
discutir à relação histórica e indissociável existente entre Estado e Mer-
cado no contexto das sociedades capitalistas, e sua inequívoca organi-
cidade com a Sociedade Civil, essa forjada na divisão e lutas de classes, 
como se reitera nas considerações finais que se segue.     

4 Considerações finais 

Ao apreender as diferentes concepções teórica-conceituais que 
envolvem as instâncias sociais presentes no processo: Sociedade Civil, 
Estado e Mercado, tratou-se de entender as funções que cumprem cada 
uma delas na dinâmica societal e na condução das respostas às deman-
das ora apresentadas. Neste sentido, o estudo exibido, concluiu, no que 
se refere à relação histórica entre Estado e Mercado no capitalismo, a 
organicidade e a indissociabilidade entre eles é o sustentáculo do pleno 
desenvolvimento no processo de acumulação de capital. A Sociedade 
Civil, por sua vez, tem a função de tencionar as demais instâncias, já 
que ela tem a possibilidade de direcionar e/ou controlar o quanto esse 
Estado – em uma base democrática – atenderá (mais ou menos) aos 
seus interesses, a depender de qual discurso ideológico estiver a frente 
do poder. Muito embora a mesma Sociedade Civil seja permeada por 
contradições e interesses diversos, a ausência de unidade, identidade e 
homogeneidade compromete-lhe a atuação. 
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A Sociedade Civil é parte constitutiva da sociedade capitalista, 
a qual está dividida em classes e forjada na luta de classes. O Estado, 
por sua vez, em consonância com o Mercado, tenta ocultar tais lutas “na 
medida em que o poder estatal oferece a representação de uma socieda-
de, de direito, homogênea, indivisa, idêntica a si mesma, ainda que, de 
fato, esteja dividida em classes antagônicas” (CHAUÍ, 2014, p. 125). 
Frente ao contexto de antagonismos de classes é que os movimentos 
sociais se contrapõem ao discurso harmônico do Estado como garanti-
dor de direitos e de unidade entre classes. Em realidade, no capitalismo, 
esse argumento não procede, pois o que realmente importa é o quanto 
se acumula, se lucra e se expropria de valores de troca, mesmo que para 
isso seja necessário suprimir direitos e explorar o trabalho dos indiví-
duos. Capitalismo é sinônimo de crise, ora mais acentuada ora menos, 
mas ainda sim crise, justamente pela contradição que lhe é inerente no 
processo de acumulação. O momento atual tem demonstrado a profun-
da perversidade que o capitalismo pratica nas sociedades de mercado, 
sendo capaz de provocar não apenas no que concerne à destituição de 
direitos, mas a destruição humana e ambiental sem precedentes, em 
nome do poder e do dinheiro. Sobretudo alinhado a premissas neolibe-
rais globais que privilegiam o livre-comércio em detrimento dos direi-
tos sociais, contrapondo-se a uma globalização por direitos, e devas-
tando princípios humanos civilizatórios que respeitem classe, gênero, 
etnia e religião.
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5 CRÍTICA SOBRE O PAPEL DO 
ESTADO NEOLIBERAL NAS 

RELAÇÕES ECONÔMICAS E SUA FACE 
ANTIDEMOCRÁTICA26

                Claudiomiro Ramos Moreira

1 Introdução

Ao menos desde os anos 1980, o neoliberalismo vem contando 
com o auxílio do arsenal de políticas estatais, e assim, impondo uma 
via diferente as sociedades, estendendo a elas a lógica da concorrência. 
Por isso, e por outros fatores, o Estado adentra a problemática neoli-
beral como um mau necessário, cujo papel deve ser constantemente 
revisto e nunca estabelecido de uma vez por todas. Ao contrário do co-
mumente estabelecido quando o tema é a intervenção estatal, sob o neo-
liberalismo ela deve ser reexaminada de tempos em tempos, em seus 
significados, limites de abrangência e intensidade, esferas que sofrem 
sua interferência, e se necessário for, as leis que alicerçam seu agir. De 
fato, e em um nível mais geral de abstração, para tal teoria, imobilizar 
a ação estatal sob um único modelo específico está no lado oposto do 
almejado, principalmente considerando seus impactos nas relações eco-
nômicas. Apesar que no conjunto de seu ideário, existir um papel mais 
ou menos delineado ao Estado, modificando-se apenas de autor para 
autor. Na prática, há certa dificuldade em caracterizar o que é o Estado 
neoliberal; resultado do processo de adaptação às diferenças culturais, 
políticas, sociais, econômicas de cada localidade e época. Entretanto, 
isto não significa a inexistência de pontos passíveis de generalização, 
que independem do local e época.

Não deixa de ser interessantíssimo a paradoxal presença neste 
discurso teórico e ideológico, de um antiestatismo conjugado a sua 
mobilização interventiva. Portanto, não surpreende, a despeito do que 
dizem ou propagandeiam os adeptos do neoliberalismo, que ao Estado 
26 Este texto é um subproduto da dissertação com o título “Das transformações históricos 
econômicas a partir do capitalismo: paradigmas teóricos e modo de vida dos sujeitos”, defen-
dida no PPGSS em 14/09/2020, sob a orientação do Professor Dr. Carlos Nelson dos Reis e 
financiada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CA-
PES) – Código de Financiamento 001 – This study was financed in party by the Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001.
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comumente é atribuído o papel de salvar os ricos e poderosos, em de-
trimento dos pobres e da sociedade em geral. Não raro, isto tem signifi-
cado atacar o Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais 
etc. em nome da lógica da concorrência, do equilíbrio do mercado e 
desenvolvimento da economia capitalista. Aliás, um conjunto significa-
tivo de autores têm evidenciado a atual face antidemocrática do Estado 
neoliberal, decorrido do ataque ao político. Retrocessos de direitos, as-
censão de regimes conservadores, autoritários e policialescos etc. são 
fenômenos que revelam os riscos que as democracias atualmente en-
frentam. Com o objetivo de fazer uma análise crítica destes fenômenos, 
o presente capítulo divide-se em duas partes.

O primeiro item, analisará a lógica por detrás da atual forma de 
agir estatal. Isto significa salientar que, referente ao desenvolvimento 
do Estado neoliberal, ele ocorre a partir da revisão das leis e dogmas li-
berais, da necessidade de readaptar as instituições ao novo fim do Esta-
do, que deve ser cada vez mais ativo na economia. Como consequência, 
e isto também será demonstrado, a Realpoltik neoliberal desenvolve na 
prática um estatismo muito particular. Apesar de que no seu discurso, 
criticar e ver sua intervenção como potencialmente nociva, lhe é co-
mum mobilizá-la para salvar a economia em detrimento dos sujeitos e 
da sociedade. A dificuldade de analisar o Estado neoliberal, deriva deste 
papel, no entanto, isto não significa ser impossível encontrar ações que 
ele deve desempenhar que independem do local, permitindo uma gene-
ralização deste papel. Portanto, o papel do Estado nas relações econô-
micas passa ser o de construtor do funcionamento e equilíbrio da livre 
economia e do mercado.

O segundo item, examinará as “fontes” da face antidemocrática 
do Estado neoliberal. Ficará iluminado, que diante de reivindicações 
sociais ao Estado, e considerando a nocividade disto na livre economia, 
surge no horizonte neoliberal o problema de limitar o Estado a partir de 
seu interior, impedindo modificações de sua estrutura e papel a partir 
de contexto materiais ou governos. Desenvolve-se a defesa do império 
da lei e não de sujeitos, que pensam saber o que querem e demandam 
coisas ao ente estatal. De um contexto de defesa intransigente da inter-
ferência estatal pela livre economia, a tensão entre capitalismo e de-
mocracia acirra-se de modo, que esta deve ser limitada para que aquele 
floresça. No fim, a face antidemocrática do Estado neoliberal, aparece 
de um longo processo de despolitização da sociedade, e sufocamento 
da soberania popular.
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Em apertada síntese, o objetivo deste texto, é elucidar o modo de 
agir, a lógica que está por detrás da atual ação estatal, evidenciando as 
possíveis consequências. Em sua forma crítica, o objetivo da análise é 
construir-se contra as aparências, contrapondo-se aos que se contentam, 
de um modo ou de outro, a ratificá-las, seja em proveito próprio ou por 
benesses dos que estão no poder: aqui, a crítica recebe, por assim dizer, 
o véu do desinteresse particular e egoísta, da exaltação do rendimento, 
da produtividade, da competividade. Em última análise, não se trata tão 
somente de analisar a realidade sobre o Estado neoliberal, buscando 
diferenças etc. mas, buscar compreender o projeto de sociedade que 
subjaz nele, para assim, lhe fazer resistência. Pois, o caminho que se 
deve pegar, depende muito de para onde se quer ir.

2 Neoliberalismo e o papel do Estado nas relações econômicas

Sobre a questão do neoliberalismo e sua influência nas relações 
sociais, políticas e econômicas, é importante notar que sua consolida-
ção ocorre em um contexto de crise que atinge o capitalismo a partir dos 
anos de 1960. É neste complexo contexto, que as bases sobre um novo 
papel do Estado nas relações econômicas são encontradas. A partir das 
ideias de John Maynard Keynes, o papel do Estado tinha como objetivo 
conduzir ao pleno emprego, crescimento econômico e bem-estar social, 
mostrando-se ativo tanto como produtor e fornecedor de bens e servi-
ços, quanto no ciclo econômico, por meio de políticas, necessárias ao 
crescimento da produção e consumo de massa (HARVEY, 2014). Havia 
um conjunto de práticas de controle do mercado, das tecnologias, hábi-
tos de consumo etc. pela via da intervenção governamental na econo-
mia. Entre fins de 1960 e início de 1970, o mundo capitalista avançado 
entra em recessão, mostrando sinais da ampliação do desemprego e da 
inflação, e em 1974 quando é registrado a estagflação, misto de inflação 
alta e estagnação que atinge o conjunto dos países capitalistas desenvol-
vidos (DARDOT; LAVAL, 2016; HARVEY, 2014), surge a necessidade 
de pensar saídas e respostas para este cenário.

É no interior deste contexto que “floresce” o neoliberalismo, sob 
o império da revisão das leis e dogmas liberais, e da necessidade de rea-
daptar as instituições aos novos fins do Estado, o qual deve ser cada vez 
mais ativo na “direção” da economia (CASARA, 2017; 2021). Em um 
nível mais geral, esta ação será evidenciada em um primeiro momen-
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to pela via da privatização, redução de seu caráter social, coadunado 
com um fervoroso ataque que visa amordaçar o trabalho (BROWN, 
2019), atacar os sindicatos etc. E assim o faz, porque animado ou de-
terminado, por uma teoria das práticas político-econômicas que propõe 
que o bem-estar humano, é mais bem promovido pelo mercado mais 
bem preparado para tal (BOURDIEU, 2008; CASARA; 2017; 2021; 
DARDOT; LAVAL, 2016; LAVAL, 2020; HARVEY, 2014). Uma vez 
que tal aspecto, tende a privilegiar a ação estatal, enquanto um ataque 
oportunista dos capitalistas e seus lacaios políticos ao Estado de bem-
-estar, à social-democracia e ao socialismo estatal (BROWN, 2019, p. 
29; HARVEY, 2014), a perspectiva sobre seu papel tende a centrar-se 
no seguinte modus operandi: no caso de conflito entre a integridade das 
instituições financeiras e o mercado, de um lado, e o trabalho, direitos 
sociais, bem-estar dos cidadãos de outro, os primeiros devem prevale-
cer sobre os segundos. Mas, há aí uma complexidade e um dilema, que 
as análises neoliberais e conservadoras tendem a ignorar.

O problema é que a política pública, “ao mesmo tempo que deve 
cuidar da regulação das consequências disfuncionais da produção 
privada, não deve se intrometer na primazia da produção privada”27. 
O Estado deve permanentemente salvar o capitalismo de suas ten-
dências autodestrutivas, sem nunca atingir as relações econômicas 
fundamentais que as determinam (CHAMAYOU, 2020, p. 317).

Ao Estado, então cabe a um só tempo, garantir as condições da 
acumulação capitalista, manter sua hegemonia e legitimidade colocada 
em risco pelo capital, enquanto, no outro lado, tenta “remediar” as con-
sequências do capital sem se chocar com ele. Eis o dilema estatal que 
o neoliberalismo que visa, de um modo ou de outro superar. É por isso, 
que seu agir, não é e nem pode ser sempre o mesmo, é imprescindível 
que varie a partir do contexto e época. Deste modo, o papel estatal, em 
termos de função específica, não pode nunca ser estabelecido de uma 
vez por todas, sendo preciso reexaminá-la de tempos em tempos em 
seus significados (FRIEDMAN, 1983). Inclusive naqueles princípios 
considerados inalteráveis para os problemas do momento. Ele acon-
selha que toda proposta de intervenção deve ser acompanhada por um 
balanço, listando separadamente suas vantagens e desvantagens. Sua 
colocação, de que a organização econômica, promove uma sociedade 
livre, e que a liberdade econômica é um fim em si própria, e instrumen-

27 Claus Offe citado por Chamayou (2020). 
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to indispensável para a obtenção da liberdade política (FRIEDMAN, 
1984). Permite colocar em segundo plano um papel político do Estado, 
e enaltecer seu viés econômico por envolver uma limitação e restrição 
daquele poder. Perigosamente, em Friedman, economia e governo do 
Estado se confundem, ele os toma como certa forma de cooperação 
voluntária, pela qual os sujeitos decidem atingir certos objetivos, são 
entidades consideradas o meio mais efetivo de alcançá-los. Então, so-
bre o papel do Estado, a questão gravita entre, para o que ele “tem que 
servir”, e o para que ele “realmente serve” (FRIEDMAN; FRIEDMAN, 
2015). A problemática gravita, entre a intenção daqueles que o adminis-
tram (tem que servir), e o objetivo daqueles que o criaram (realmente 
serve).

A problemática resgatada pelos autores, remonta ao pensamento 
de Adam Smith, sobre a limitação do papel estatal, algo que Ludwig 
Von Mises (1987) já havia realizado, dizendo que é nocivo o governo 
que vai além da única e exclusiva tarefa de garantir a proteção da vida, 
a saúde, a liberdade e a propriedade privada contra-ataques violentos. 
Para ele, toda intervenção estatal é um entrave a economia de mercado, 
causa mais perturbações que soluções e caminha para o socialismo 
totalitário. O “melhor governo será aquele que menos governa”, apenas 
lhe compete fazer todas as coisas para quais ele é necessário e foi 
instituído. Qual seja, garantir via administração da justiça, que as trocas 
voluntárias ocorram sem maiores conflitos, para isto, deve adotar regras 
gerais, facilitando tais trocas (FRIEDMAN; FRIEDMAN, 2015), por 
isso: “O governo deve contentar-se em assegurar as condições de 
cooperação social, sem intervir” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 137). 
Como o objetivo último do neoliberalismo, é libertar o poder produtivo 
dos sujeitos, torna-se igualmente prejudicial se, ao invés, de cumprir 
suas tarefas e indo além delas, o Estado violasse a segurança pessoal 
de vida e saúde, liberdade e propriedade (HAYEK, 2010; Von MISES, 
1987, p. 53).

Complexificando o debate sobre o papel estatal, Walter Li-
ppmann, outro representante neoliberal, centra sua reflexão na palavra 
adaptação, por isso defende que: “A agenda do neoliberalismo é guia-
da pela necessidade de uma adaptação permanente dos homens e das 
instituições a uma ordem econômica intrinsicamente variável, baseada 
numa concorrência generalizada e sem trégua” (DARDOT; LAVAL, 
2016, p. 89-90). Como a econômica capitalista, impõe uma revolução 
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nos métodos e estruturas de produção, Lippmann, advoga que o mesmo 
deve ocorrer com o modo de vida dos sujeitos, e consequentemente 
com as instituições da sociedade. Sobre o papel do Estado, lhe cabe pôr 
em prática um conjunto de reformas sociais e políticas que “forçariam” 
tanto os sujeitos quanto a si mesmo, a uma adaptação às transformações 
capitalistas. Tal será, por exemplo as flexibilizações trabalhistas, refor-
mas da previdência, corte nas áreas sociais etc. Privatizar a educação 
e repassar os custos da formação dos filhos aos pais, levaria os mais 
pobres a desenvolver um controle da natalidade, por exemplo (FRIED-
MAN, 1984): “O intervencionismo de Friedmann consiste em implan-
tar coerções de mercado que forçam os indivíduos a adaptar-se a ele” 
(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 218; grifos dos autores), pois, os coloca 
na “insustentável” situação da “liberdade de escolher”, e arcar com as 
consequências deste ato.

Está em jogo com o neoliberalismo, não apenas certa tendência 
a limitar a ação estatal a um mínimo possível no sentido de sua abran-
gência e intensidade em determinadas áreas, principalmente naquelas 
onde a presença do mercado pode se fazer presente. E não tão somente 
no estabelecimento de fronteiras de onde esta ação não pode ir além 
(HARVEY, 2014); seu papel extrapola certas atividades que lhe cabe, 
sem que deixe de desempenhá-las,

[...], por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro. Deve 
também estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, da 
polícia e legais requeridas para garantir direitos de propriedade in-
dividuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamen-
to apropriado dos mercados. Além disso, se não existirem mercados 
(em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado de saúde, a 
segurança social ou a poluição ambiental), estes devem ser cria-
dos, se necessário pela ação do Estado. Mas o Estado não deve se 
aventurar para além dessas tarefas. As intervenções do Estado nos 
mercados (uma vez criados) devem ser mantidas num nível míni-
mo, porque, de acordo com a teoria, o Estado possivelmente não 
possui informações suficientes para entender devidamente os sinais 
do mercado (preços) e porque poderosos grupos de interesse vão 
inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado (parti-
cularmente nas democracias) em seu próprio benefício (HARVEY, 
2014, p. 12).

Se de um lado, observa-se o desempenho “fervoroso” deste pa-
pel, na flexibilização das regulações trabalhistas, permitindo ou faci-
litando formas de terceirizações, subcontratações ou outras formas de 
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trabalho que desprotegem o trabalhador em nome do lucro para os em-
pregadores. Resultando, na libertação da racionalidade capitalista e o 
aprisionamento dos sujeitos ao seu funcionamento. No outro, o Estado 
está cada vez mais submetido as leis do capitalismo, visto que suas pró-
prias legislações estimulam o poder do capital, ao invés de impor-lhe 
limites. É perceptível, então, o desenvolvimento de uma intervenção 
estatal, se não bem definida, pelo menos bem particular que deve estar 
adequada às mudanças, transformações e oscilações da economia, sig-
nificando uma constante adequação do seu agir de forma a remover os 
obstáculos do livre desenvolvimento econômico da sociedade.

Aqui, a novidade consiste em sua concepção das relações entre Es-
tado e mercado não mais como domínios exteriores um ao outro, 
mas como uma interiorização da lógica da concorrência do mer-
cado pelo Estado. [...] o Estado encontra sua legitimidade no bom 
funcionamento econômico da sociedade, ativando nela, para isso, 
a operação máxima do jogo da concorrência e, por consequência, 
aplicar a si mesmo tanto quanto possível esse mecanismo concor-
rencial (LAVAL, 2020, p. 43).

No momento em surge no discurso governamental, os termos: 
“interesses” ou a “voz do mercado”, quando se trata de sua ação, é pos-
sível enxergar a lógica econômica no interior do Estado. A governança, 
a administração pública passa assumir um caráter técnico econômico, 
ao invés de centrar-se em seu caráter político e social (DADOT; LA-
VAL, 2016). Por isso, não é somente desempenhar as atividades aven-
tadas por Harvey (2014), ou ainda, respeitar os limites de sua interfe-
rência e abrangência como desejava Adam Smith, Friedman e Friedman 
ou Von Mises. Mas, de fazer do modo de ser do mercado, da lógica da 
concorrência econômica o princípio regulador do papel estatal, é fazer 
do mercado, o objetivo, o princípio e a forma de ser estatal (LAVAL, 
2020). Portanto, por detrás desta forma de agir, deste papel desempe-
nhado, há uma lógica que conduz a uma intervenção que visa manter, 
proteger e conduzir o mercado ao melhor funcionamento possível (CA-
SARA, 2017; 2021; DARDOT; LAVAL, 2016).

E, é por isso, que a dicotomia de Estado fraco, entendido como 
refém do mercado e suas imposições, de um lado, e forte na imposição 
via uso do monopólio legitimo dos meios de violência para fazer valer 
os direitos privados e punir possíveis transgressões, e com isto poder 
atacar suas próprias regulações anteriores de modo a criar a figura es-
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tatal desejada pelos neoliberais, restrito a criar e preservar estruturas 
apropriadas para o desenvolvimento de uma economia de mercado, de 
outro. Pode mostrar-se insuficiente para, realmente, evidenciar o papel 
atual do Estado nas relações econômicas. Visto que, o sistema de mer-
cado e intervenção estatal, já não podem ser termos que se excluem: 
“O Estado, para atender aos fins do mercado [...], cada vez mais passou 
atuar na economia (CASARA, 2021, p. 100). Neste “jogo” paradoxal 
de relação, os neoliberais contam com intervenção estatal para socorrer 
a economia, mas, não admitem limites ao seu exercício e movimento.

Ao considerar estes pontos, torna-se visível, que há no neolibe-
ralismo um gênero muito especial de estatismo. Enquanto em seu dis-
curso há um forte sentimento anti-Estado, quase sempre acompanhado 
da ideia de que toda e qualquer forma de intervencionismo é nociva ao 
livre mercado e a liberdade negativa, beirando a totalitarismo e comu-
nismo. Na prática, o neoliberalismo constantemente mobiliza a interfe-
rência estatal para a universalização da razão econômica e manutenção 
do equilíbrio do mercado;

Na realidade, o neoliberalismo é impensável fora da instituição do 
Estado, o qual, como detentor do monopólio da violência simbó-
lica, é o único em condição de impor a razão econômica a todos 
os domínios da sociedade. [...]. É o Estado que simultaneamente 
incorpora e impõe o que parece negá-lo como instância superior, 
separada, distinta dos interesses privados (LAVAL, 2021, p. 238).

Neste quesito, haveria um processo de neoliberalização “pelo 
alto”, via intervenção estatal. Na percepção de David Harvey (2014), 
isto revelaria que o neoliberalismo teria sido deste o começo um projeto 
de restauração do poder de classe dos grupos mais ricos. Dados enfa-
tizam que depois da implantação das políticas neoliberais nos anos de 
1970, a parcela da renda nacional do 1% mais rico dos Estados Unidos 
aumentou 15%, e do 0,1% mais rico, saltou de 2% em 1978 para 6% em 
1999. Na Grã-Bretanha, os 1% mais rico dobrou sua renda a partir de 
1982, saindo de 6,5% para 13% (DUMÉNIL; LÉVY apud HARVEY, 
2014). Estes e outros dados, como os cortes de impostos que beneficia-
ram aos mais ricos, revelariam que no âmbito da acumulação global 
de capital o neoliberalismo mostrou-se ineficaz, mas, com significativo 
apoio estatal, obteve sucesso na restauração do poder das classes altas 
(HARVEY, 2014). Portanto, há fortes indícios que neste contexto, o pa-
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pel estatal é ser “instrumento” dos donos do poder político e econômico 
(CASARA, 2021).

A partir de sua conquista, e consequentemente por meio da 
concentração do monopólio da violência historicamente por ele con-
quistado, a burguesia conseguiria manter seu poder de dominação e 
exploração de classe, enquanto impõe a toda a sociedade a lógica da 
concorrência neoliberal. Seu papel passa ser, o de “construtor do mer-
cado”, cujo objetivo “central” é: “[...]organizar a competição entre os 
produtores e de garantir sua dominação sobre a população, no que diz 
respeito tanto a circulação quanto a produção de bens” (LAVAL, 2020, 
p. 238). A partir deste papel surge em seu interior um paradoxo: a in-
corporação e imposição de um conjunto de políticas que o negam. Ao 
fomentar a liberdade do mercado e do capital, a ação estatal limita e ini-
be a si mesma, ao fortalecer aquela, desapropria a si: Intervenção, sim, 
mas apenas no sentido de o Estado minar seus alicerces de sua existên-
cia (DARDOT; LAVAL, 2016), e para fazer isto, é imperioso ser forte.

Detendo-se neste último ponto, observa-se este lugar-comum 
presente na prática do Estado neoliberal, que aparece de modo implícito 
na teoria: o constante despojamento dos meios de intervenção, arbitra-
gem e regulação historicamente acumulados, principalmente pela luta 
das classes dominadas e exploradas, que agiam como freios ao capita-
lismo e sua lógica de acumulação e expropriação. É revelado então, que 
esta sua face forte, o torna capaz de omitir-se de certas áreas deixando-
-as para o mercado, mas, de intervir para “socorrê-las” quando abaladas 
por uma crise. Sua força também é revelada, em sua capacidade de 
romper o poder dos sindicados, por exemplo, ou de impor aos serviços 
públicos a lógica econômica. Existe o enfraquecimento de sua missão 
social; não se tratando, apenas de destruir todos os serviços públicos ou 
privatizá-los, mas, também de

[...] administrar os serviços públicos como se fossem empresas pri-
vadas, mantendo-se ao abrigo das obrigações e riscos, financeiros e 
pessoal, que estão associados à instituições cujos (maus) costumes 
procuram macaquear, principalmente em matéria de gestão do pes-
soal; são esses que, em nome dos imperativos da modernidade, ata-
cam o pessoal da execução, como beneficiários da função pública, 
protegidos contra os riscos da livre empresa por meio de estatutos 
rígidos e agarrados à defesa corporativista das regalias sociais; são 
esses que vangloriam os méritos da flexibilidade do trabalho a não 
ser que, em nome da produtividade, preconizem a redução progres-
siva dos efeitos (BOURDIEU, 2008, p. 218; grifos do autor).
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Nos idos do século XX, Friedrich Hayek (1983), defendeu que 
apensar de em muitos casos o Estado estar mais bem preparado para 
prestar determinados serviços, principalmente aqueles cujo custo não 
compensasse o investimento feito pelo setor privado, esta não poderia 
ser a regra. Não é necessário que ele assuma a administração exclusiva 
e total destes serviços, o que pode fazer é assumir parcial ou totalmen-
te a responsabilidade financeira, e deixar a direção dos negócios para 
os organismos competitivos. Ideia até então presente apenas na teoria, 
paulatinamente adentra no Estado por meio de vitorias eleitorais de 
candidaturas de representantes ou adeptos do ideário neoliberal, como 
era o caso de Margareth Thatcher na Grã-Bretanha (1979) e Donald 
Reagan nos Estados Unidos (1980, o mesmo ocorreu com a Alemanha 
em 1982 e Dinamarca em 1983). Os defensores e disseminadores das 
propostas neoliberais, passaram a ocupar cada vez mais postos-cha-
ve da sociedade, universidades, meios de comunicação, conselhos de 
administração de corporações e instituições financeiras, e instituições-
-chave do Estado, como Tesouro, banco centrais etc. sem mencionar 
nas instituições internacionais como Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio (OMC) 
(HARVEY, 2014), que incidem diretamente nos primeiros e segundos 
postos, observa-se que: “[...] é do interior do Estado e, mais precisa-
mente, do seio de suas instituições de formação da elite política e admi-
nistrativa, que se opera a transformação neoliberal” (LAVAL, 2020, p. 
240; grifos do autor).

Quando a “governança” pública do Estado é “substituída” pela 
“empresarial” (DARDOT; LAVAL, 2016), observa-se as consequências 
deste seu “novo” papel: o abandono de todo um conjunto de funcionários, 
instituições, usuários, serviços e políticas públicas que visam o bem-estar 
social e não o retorno monetário. Por meio de uma disciplina orçamentá-
ria, há contenção do investimento com bem-estar, incidindo sobre saúde, 
segurança, educação meio ambiente etc. No âmbito “doméstico”, seu pa-
pal quase sempre é hostil a toda forma de solidariedade social, que possa 
de um modo ou de outro colocar obstáculos a acumulação capitalista, 
principalmente as originárias de sindicatos ou entidades de representa-
ção de classe etc. Em nível mais geral, o neoliberalismo ataca a ideia de 
serviço público estatal (LAVAL, 2020), para no lugar colocar a ideia de 
construtor de mercados concorrenciais. De um modo ou de outro, todos 
os sujeitos que o acessam ou que neles trabalham,
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Vivem as contradições de um Estado cuja mão direita já não sabe, 
ou pior, já não quer o que faz a mão esquerda, sob a forma de “du-
plas vinculações” cada vez mais dolorosas: por exemplo, como será 
possível não ver que a exaltação do rendimento, da produtividade, 
da competividade ou, mais simplesmente, do lucro, tende a arruinar 
o próprio fundamento de funções que não se exercem sem um certo 
desinteresse profissional associado, muito frequentemente, à dedi-
cação militante? (BOURDIEU, 2008, p. 218).

O Estado neoliberal, produz legislações e estruturas regulatórias, 
que privilegiam as corporações, empresas etc., cujo único objetivo é o 
lucro imediato, em detrimento de sua função pública na prestação de 
serviços públicos como saudade, educação, justiça etc. (LAVAL, 2020; 
HARVEY, 2014). Portanto, há paulatinamente a destruição da ideia de 
serviço público voltado ao bem-estar social, e a introdução da ideia de 
administração empresarial. Nestes casos, os funcionários sofrem não 
só o desmonte, precarização e até falta dos meios para exercer suas 
funções, como são “forçados” a se ajustar aos novos objetivos da fun-
ção pública “neoliberal”. Vivenciam, a um só tempo, a precarização 
de seu trabalho, enquanto se ocupam daqueles que são atingidos de 
modo mais feroz e brutal pelas políticas econômicas neoliberais. No 
seio desta ação, surge a tendência, muito presente nestes “governos” 
de ignorar as consequências impostas às relações sociais, advindas da 
defesa da liberdade e desenvolvimento econômico a qualquer custo. 
Indiretamente ou não, a ação estatal, tem possibilitado a ampla mer-
cantilização das relações humanas, ignorando os custos reais derivados 
deste modo de agir que, apesar de serem registrados pelo mercado, não 
são por ele computados como resultado de sua ação e são ainda colo-
cados sob a responsabilidade do próprio Estado. Seu papel é cada vez 
mais paradoxal.

Há aí um intervencionismo destinado a moldar politicamente as 
relações econômicas e sociais à lógica da concorrência, que deve estar 
cada vez mais direcionado pelo e para o mercado (DARDOT; LALVAL, 
2016). E ao perseguir seu bom funcionamento, o constrói, o viabiliza 
e o ampara, favorecendo sua integridade e eventualmente resgatando-o 
por ações estatais (BROWN, 2019; HARVEY, 2014; LAVAL, 2020);

Quanto ao Estado, com o qual alguns ainda contam ingenuamente 
para “controlar” os mercados, a crise mostrou até que ponto ele se 
fez o coprodutor voluntário das normas de competividade, à custa 
de todas as considerações de salvaguarda das condições mínimas 



- 180 -

de bem-estar, saúde e educação da população. Mas a crise mostrou 
também que o Estado, pela defesa incondicional que fazia do sis-
tema financeiro, era parte interessada nas novas formas de sujeição 
do assalariado ao endividamento de massa que caracteriza o funcio-
namento do capitalismo contemporâneo. O Estado neoliberal não é, 
portanto, um “instrumento” que se possa utilizar indiferentemente 
para finalidades contrárias. Enquanto “Estado-estrategista”, codeci-
didor dos investimentos e das normas, ele é uma peça da máquina 
que se deve combater (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 31).

Então, sob o neoliberalismo o Estado é chamado, por um lado, a 
ser instrumento do mercado, possibilitando, por diferentes meios e téc-
nicas, lançar os sujeitos em um estado de competitividade permanente, 
viabilizando a completa submissão dos mais variados aspectos da exis-
tência ao cálculo econômico. Mas, por outro lado, é ente participe deste 
processo, ou seja, sem sua interferência, dificilmente o mercado poderia 
agir e funcionar (DARDOT; LAVAL, 2016; POLANYI, 2000). Dife-
rentemente do liberalismo clássico, que visava um Estado afastado das 
atividades econômicas, o neoliberalismo tem como objetivo um inter-
vencionismo a serviço do mercado, garantindo sua autorregulação fa-
zendo-o funcionar respeitando o princípio da concorrência (DARDOT; 
LAVAL, 2016; POLANYI, 2000). Na prática há o que Hayek (1983) 
defendeu, um desempenho estatal dentro de limites rígidos de um sis-
tema de livre mercado. É por isso, que constantemente neoliberalismo 
tenta romper as limitações aplicadas ao mercado pelo Estado desde o 
liberalismo clássico.

Em vista disso, não é inexplicável, que o neoliberal Walter 
Lippmann subordine o laissez-faire às exigências de um mercado 
competitivo e livre. Enquanto ele não é implantado, os partidários 
da economia liberal devem exigir que o Estado intervenha para que 
o estabeleça, e uma vez estabelecido, que intervenha para mantê-lo. 
Assim, pode o liberal econômico sem qualquer contradição, pedir 
intervenção estatal, pela via da lei, das forças violentas ou da guerra 
civil a fim de organizar as condições do mercado autorregulável 
(POLANYI, 2000). Este era o pensamento dos empresários americanos 
pós segunda Grande Guerra, que viam a economia marchar de volta a 
depressão caso não houvesse intervenção estatal (CHOMSKY, 2002). 
O que defendiam, era denominado por Louis Rougier de “liberalismo 
construtor”, uma ação estatal que restabelece incessantemente as con-
dições de “livre” concorrência, ameaçada por lógicas sociais, que im-
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pedem a “vitória” dos mais aptos. O Estado não poderia proibir-se e 
intervir para fazer a engrenagens da economia funcionarem (DARDOT; 
LAVAL, 2016, p. 87).

Como sob a ótica neoliberal, a intervenção estatal é indispensável. 
Hayek (2010), a defende ao dizer que a dicotomia entre intervenção ou 
não intervenção estatal é falsa, sendo o termo laissez-faire uma distinção 
ambígua e ilusória sobre os princípios que a política liberal está baseada, 
visto que é evidente que o Estado deve agir “nisto” ou “naquilo”. Já em 
“Fundamentos da liberdade”, ele dirá que a organização não é oposta à 
liberdade. É contrária às organizações exclusivistas que privilegiam de-
terminados grupos ou sujeitos, em detrimento de outros. O laissez-faire 
desde sua “origem” não possui nada de natural, é resultado da imposição 
estatal, sendo que o mercado livre não pode e não funciona se deixado 
por si mesmo (POLANYI, 2000). Ironicamente, Chomsky (2002), colo-
ca que o princípio do laissez-faire e as leis e disciplinas do livre mercado 
devem ter validade ou serem impostas apenas aos outros e não para seus 
arquitetos. É isso que lhes garante a vantagem e a superioridade econô-
mica: “[...] a disciplina do mercado é boa para você, mas não para mim, a 
não ser por algumas vantagens temporárias” (CHOMSKY, 2002, p. 39).

O problema gravita sob o aspecto econômico, sua ordenação, 
equilíbrio do mercado e das relações econômicas. A liberdade da ativi-
dade econômica, dirá Hayek (1983), significa liberdade (econômica) no 
âmbito da lei e não a ausência de toda ação do governo nesta área. Daí 
ele retira que, uma sociedade é livre quando os sujeitos não somente pos-
suem uma esfera privada reconhecida e distinta da esfera pública, mas 
onde, enquanto sujeito privado livre, não está sujeito a qualquer ordem 
senão às normas e leis aplicáveis a todos (BROWN, 2019; DARDOT; 
LAVAL, 2016; HAYEK, 1983). O ponto interessante disto, é a constata-
ção de que é na esfera do mercado que as pessoas agem enquanto sujei-
tos privados e livres, respeitando unicamente normas previamente gerais 
e abstratas, estabelecidas e divulgadas. De tal defesa, surge a contestação 
da democracia que, enquanto governo pelo povo, que permite interferir 
no Estado, lhe demandando coisas e obstaculizando o desenvolvimento 
da livre economia. Deste modo, a democracia e o político tornam-se obs-
táculos ao neoliberalismo, seu esvaziamento e enfraquecimento torna-se 
essencial. Por isso, há que se considerar as “fontes” da face antidemocrá-
tica estatal que aí se revela. Este será tema da próxima seção.
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3 Nas “fontes” da face antidemocrática do estado neoliberal

Considerando a análise anterior, foi possível perceber o quão 
complexo é o debate sobre o papel do Estado neoliberal nas relações 
econômicas. De modo que, a defesa do laissez-faire mostrava-se falsa, 
pois era evidente que o Estado deveria agir nisto ou naquilo (HAYEK, 
2010). Posição que se mostra contrária a de Von Mises, para quem 
qualquer forma de intervenção é o primeiro passo rumo ao socialismo 
totalitário. Estes dois pontos, são mais que suficientes para revelar a 
complexidade do tema anteriormente analisado, em especial ao intrica-
do papel estatal. Mas, neste item, é necessário complexificar ainda mais 
a análise, visto que há no neoliberalismo um malabarismo teórico de 
difícil compreensão, que revela sua face antidemocrática atual.

Uma vez considerado ou até mesmo acordado sobre a “neces-
sária” intervenção estatal na economia, respeitando suas leis, funcio-
nalidade e dinâmica próprias. Surgia no horizonte do debate neoliberal 
o problema de como limitar o Estado a partir de seu interior, indepen-
dente do governo de modo a não desiquilibrar a livre economia. Se 
havia algo que o período keynesiano e sua onda democrática mostrara, 
era como o canto das sereias da reivindicação social, eram sedutores, e 
quão nocivo eram a livre economia. Anthony King em 1975, denuncia-
va que as políticas keynesianas criaram mais problemas do que os re-
solveram, principalmente por levar os sujeitos a desenvolver uma ideia 
exagerada acerca de seus direitos dando muita importância à igualdade 
(CHAMAYOU, 2020, p. 309). Então, diante do canto das sereias era 
necessário amarrar o comandante ao mastro do barco, de tal modo que 
mesmo buscando atendê-lo, encontrava-se impossibilitado a priori.

Então, o real problema gravita em torno das leis e normas que 
regem este “agir”. Importa mais o caráter, a legitimidade e a eficácia 
desta intervenção, do que o volume; não se pode ofuscar a distinção 
fundamental entre medias compatíveis e incompatíveis com um sistema 
de liberdade (econômica), (HAYEK apud DARDOT; LAVAL, 2016). 
Portanto, em relação às leis, estas devem ser previamente estabelecidas 
e amplamente divulgadas de forma que os sujeitos possam planejar suas 
atividades e agir com liberdade a partir do conhecimento delas. Porém, 
como isto não é possível, seja porque os legisladores são pessoas falí-
veis ou porque o amplo conhecimento delas seja difícil, devido inclusi-
ve por seu número excessivo. Desenvolve-se a tese de que, reduzindo 
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tanto quanto possível a estrutura (política) do Estado seja igualmente 
possível diminuir a quantidade de suas deliberações de forma a ficar 
mais fácil para os sujeitos delas se valerem.

A característica que mais claramente distingue um país livre de um 
país submetido a um governo arbitrário é a observância, no primei-
ro, dos grandes princípios conhecidos como o Estado de Direito. 
Deixando de lado os termos técnicos, isso significa que todas as 
ações do governo são regidas por normas previamente estabeleci-
das e divulgadas – as quais tornam possível prever com razoável 
grau de certeza de que modo a autoridade usará seus poderes coer-
citivos em dadas circunstâncias, permitindo a cada um planejar suas 
atividades individuais com base nesse conhecimento. Embora esse 
ideal nunca venha a ser de todo realizado, uma vez que os legisla-
dores e os homens incumbidos de aplicar a lei são criaturas falíveis, 
fica, porém, bem clara a questão essencial, ou seja, a necessidade 
de reduzir tanto quanto possível o arbítrio concedido aos órgãos 
executivos que exercem o poder de coerção. Se toda lei restringe até 
certo ponto a liberdade individual, alterando os meios que cada um 
pode empregar na busca de seus objetivos, sob o estado de Direito 
impede-se que o governo anule os esforços individuais mediante 
ação ad hoc.
Segundo as regras do jogo conhecidas, o indivíduo é livre para 
perseguir suas metas e desejos pessoais, tendo a certeza de que os 
poderes do governo serão empregados no propósito deliberado de 
fazer malograr os seus esforços. A distinção que estabelecemos en-
tre a criação de uma estrutura permanente de leis – no âmbito da 
qual a atividade produtiva é orientada por decisões individuais – e a 
gestão das atividades econômicas por uma autoridade central carac-
teriza-se assim, claramente, como um caso particular da dentição 
mais geral entre o Estado de direito e o governo arbitrário. Sob o 
primeiro, o governo limita-se a fixar normas determinando as con-
dições em que podem ser usados os recursos disponíveis, deixando 
aos indivíduos a decisão relativa aos fins para os quais eles serão 
aplicados.
Sob o segundo, o governo dirige o emprego dos meios de produção 
para finalidades específicas. As normas do primeiro tipo podem ser 
estabelecidas de antemão, como normas formais que não visam às 
necessidades e desejos de pessoas determinadas. Destinam-se ape-
nas a servir de meio a ser empregado pelos indivíduos na consecu-
ção de seus vários objetivos. Além disso, aplicam-se ou deveriam 
aplicar-se a períodos bastante longos, de modo que se torne impos-
sível saber se auxiliarão a ceras pessoas mais do que a outras. Po-
deriam ser definidas como uma espécie de instrumento de produção 
que permite às pessoas prever o comportamento daqueles com que 
têm de colaborar, e não como meios que visam a atender necessida-
des específicas (HAYEK, 2010, p. 89-90; grifos do autor).
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Tem-se o desenvolvimento de uma retorica que tem como ob-
jetivo central, limitar a ação estatal a priori, impedindo a modificação 
de sua estrutura a partir de contextos materiais ou objetivos específicos 
de certos governos. Para tal, é importante compreender que um Estado 
arbitrário é aquele cuja ação espraia-se para outras áreas, que não aque-
las anteriormente mencionadas por Von Mises, diminuindo o espaço de 
liberdade individual. No pior cenário, pode começar a desenvolver leis 
para uma atividade interventiva cada vez mais específica; ao invés de 
preservar a ordem, visa determinar fins. Agindo de tal modo, nega-se 
a multiplicidade de fins individuais presentes na sociedade, que não 
podem ser impedidos por “normas” que determinam fins, ao contrário 
devem ser protegidos por leis gerais e abstratas. E para que sejam co-
nhecidas e razoavelmente entendidas, devem ser reduzidas em número 
e generalizadas em grau de modo, não beneficiando ninguém em par-
ticular na busca de seus desejos e necessidades. A lei deve designar: 
“[...], apenas as regras impessoais e abstratas que impõem a todo indi-
víduo, tanto independentemente da busca de um fim particular como 
independentemente de qualquer circunstância particular” (DARDOT; 
LAVAL, 2016, p. 164-165).

Outro aspecto da lei, é manter-se formal, estabelecida a prio-
ri assumindo forma fixa que, não pode ser alterada devido aos efeitos 
produzidos. Por fim, deve definir a moldura dentro da qual cada sujeito 
econômico pode decidir sua ação com toda liberdade, que só existe nos 
termos da lei. Para isto, devem atuar como proibições e não como or-
dens e comandos; a lei é justa quando proíbe condutas injustas, a fim de 
proteger domínios definíveis cujo âmbito cada sujeito é livre para agir 
conforme seus desígnios. Sua generalidade justifica-se no fato de que, 
se dada regra determinasse um fim específico para cada ação, ela seria 
nociva perturbando a ordem social e obstruindo a liberdade individual. 
Em uma sociedade livre, o Estado limita-se na fixação de normas que 
possibilitem aos seus membros, via recursos próprios ou aqueles que se 
encontram disponíveis a eles, e não por meio de recursos concedidos 
pelo governo, perseguir seus objetivos tendo a certeza de que o Estado 
não interferirá nesta empresa na tentativa de beneficiar outros sujeitos 
ou grupos.

Isto posto, os neoliberais partem de uma constatação que gover-
nos de viés social ou coletivistas são animados, principalmente, pela 
tendência de buscar beneficiar por meio de leis, tanto sujeitos como 
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grupos que se consideram injustiçados pela lógica do mercado na satis-
fação, busca de suas necessidades e desejos particulares. Ao fazer isto, 
confundem o direito privado com o direito público, que não se refere 
a regras de conduta, mas de organização: “[...], que têm como função 
definir a organização do Estado e dão a uma autoridade o poder de agir 
de determinada maneira, ‘à luz de objetivos específicos’” (DARDOT; 
LAVAL, 2016, p. 165). Por isso, é necessário inviabilizar na “fonte” 
toda intervenção (política) sobre a economia para corrigir a partilha dos 
rendimentos e desigualdades. Agir com tal objetivo, é atentar contra a 
liberdade formal na tentativa de beneficiar certa igualdade material. A 
única igualdade aceita pelos neoliberais é perante a lei, dado a multi-
plicidade dos sujeitos e de suas capacidades. Neste ponto, é possível 
as bases senso comum que tem alimentado, em diferentes níveis, uma 
mentalidade individualista contrária à figura estatal. Particularmente 
quando convencida que os problemas e crises que a sociedade passa 
que, direta ou indiretamente, frustram seus objetivos e desejos particu-
lares, derivam deste modo de governo arbitrário, identificado num Esta-
do cuja intervenção objetiva beneficiar determinados grupos e sujeitos 
(minorias) em detrimento de outros. Justifica-se, assim, tanto a redução 
da ação estatal a um número pequeno de atividades pautadas em nor-
mas previamente estabelecidas e divulgadas, que o impeça de benefi-
ciar certos sujeitos ou grupos, que comumente desiquilibra a economia.

O fundamento racional para a existência de um governo e o seu 
direito de governar é a lei, só é permissível quando previsto nela, e não 
com base unicamente na conveniência (HAYEK, 1983). Defendendo a 
necessidade de excluir certas ações do âmbito do Estado, que não po-
dem ser aplicadas por mais bem-intencionadas que sejam (DARDOT; 
LAVAL, 2016), nem justificadas em nome de razões utilitárias (HA-
YEK, 1983). Portanto, o Estado deve respeitar e seguir as regras e leis 
gerais já estabelecidas: “Em outras palavras, o Estado deve aplicar a 
si mesmo as regras que valem para toda pessoa privada” (DARDOT; 
LAVAL, 2016, p. 172). Na esteira destes mesmos autores, tem-se aí o 
que se denomina de Estado de direito, derivado da autoaplicação das 
regas gerais do direito privado à própria ação governamental. Este é 
um Estado regulado pela lei geral e abstrata. Sobre ele, Hayek (1983) 
é explícito:

Partindo do fato de que Estado de Direito significa uma limitação 
de toda legislação, segue-se que não pode constituir em si uma lei 
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no mesmo sentido das leis elaboradas pelo legislador. Normas cons-
titucionais podem tonar mais difícil a transgressão à supremacia da 
lei. Elas podem ajudar impedir transgressões inadvertidas, resultan-
tes da legislação rotineira. [...] O Estado de Direito, portanto, não é 
uma norma legal, mas uma norma que diz respeito àquilo que a lei 
deve ser, uma doutrina metalegal ou um ideal político. Será efetivo 
somente enquanto o legislador se sentir limitado por ele. Numa de-
mocracia, significa que ele não prevalecerá, a menos que faça parte 
da tradição moral da comunidade, de um ideal comum comparti-
lhado e aceito inquestionavelmente pela maioria. [...]. É igualmente 
importante lembrar que o Estado de Direito limita o governo apenas 
em suas atividades coercitivas (HAYEK, 1983, s/p).

O Estado de direito é o local do império da lei geral e abstrata, 
só assim, proporciona o máximo de liberdade. Será ela quem faz os 
atos do poder público adquirir ou perder legitimidade, seja em questões 
econômicas ou em todas as outras. Assim sendo, a defesa de Hayek 
das normas constitucionais (abstratas) significa tão somente, restringir 
drasticamente as margens de manobras do poder dos governos em ma-
téria social e econômica. Seu raciocínio parte do fato de que, todo po-
der de governo deve ser limitado por regras consolidadas de tal modo 
que ninguém pode mudar ou anular (CHAMAYOU, 2020). Ao gravar a 
priori, no mármore da lei a limitação da abrangência e papel do Estado, 
impede-se que este se torne “refém” da pressão dos sujeitos que lhe 
demandam coisas. Assim, toda vez que buscar atender dada reinvindi-
cação, ou agir de dado modo que interfira negativamente na economia, 
há uma lei ou leis que o impedem. Na perspectiva de Hayek, tal forma 
estatal ganha uma amplidão ímpar, obtendo ares de “regra para toda 
legislação” (DARDOT; LAVAL, 2016). O neoliberalismo, pelo menos 
em nível de teoria, procura estabelecer um governo de leis, e não de 
sujeitos, para a devida direção da política (econômica) (FRIEDMAN, 
1984).

A partir deste ponto, o Estado neoliberal tinha de ser enxuto e 
não soberano, milimetricamente focado e isolado dos interesses par-
ticulares, de pactos pluralistas e de demandas das massas (BROWN, 
2019). Lhe cabe apenas, como defende Hayek, formular certo número 
de medidas de caráter geral, mas que devem permanecer inteiramen-
te abstratas. Não lhe cabe dizer que a distância entre rendas tem que 
diminuir. Então uma lei no âmbito econômico, por exemplo, só deve 
prescrever o que os sujeitos não devem fazer, ela consiste unicamente 
em interdições a invasões ao domínio protegido dos sujeitos. Ao cabo, 
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a lei visa fundamentalmente: 1) manter a estabilidade das posses; 2) a 
transferências destas mediante consentimento; e 3) o cumprimento das 
promessas (DARDOT; LAVAL, 2016). Obviamente, tal Estado produ-
zirá desigualdade econômica. Entretanto, não se pode acusá-lo de criá-
-la intencionalmente para atingir ou beneficiar alguém ou grupo, visto 
que não derivam de uma lei formal, que indica uma linha de ação, mas, 
antes de uma lei abstrata e impessoal (HAYEK, 2010). O Estado de 
Direito assim definido, é antítese do Estado arbitrário, democrático ou 
social, que no limite de sua ação, visa “instituir”, por meio de leis, uma 
igualdade material negando a liberdade e a individualidade dos sujeitos.

Na ótica neoliberal, o Estado serve ao propósito de evitar que as 
pessoas cometam ações lesivas à preservação e funcionamento da eco-
nomia de mercado, visto que a lei abstrata, alhures mencionada como 
precondição à liberdade individual, se refere tão somente a seu aspecto 
econômico. A política neoliberal objetiva afrouxar o controle político 
sobre atores econômicos e mercados, substituindo a regulação e a redis-
tribuição por liberdade de mercado e direitos de propriedade; o que está 
realmente em jogo é a preservação da eficiência da ordem do mercado 
e a confiança depositada pelos sujeitos de que o Estado será capaz de 
fazer com que as regras gerais sejam respeitadas, tanto pelos os ou-
tros sujeitos quando pelo próprio ente estatal (BROWN, 2019, p. 71; 
DARDOT; LAVAL, 2016, p. 178). Portanto, para além da falsa dicoto-
mia, entre intervenção ou não, está se os sujeitos são ou não capazes de 
prever tal ação, e a partir dela elaborar planos e colocá-los em prática 
(HAYEK, 2010). Se constantemente o Estado modifica suas leis, para 
interferir nesta ou naquela área, para reparar esta ou aquela desigualda-
de, não há como os sujeitos serem capazes de prever sua ação, porque 
ela muda conforme o canto das sereias da reivindicação social, ou pela 
maré de certos governos.

Aliás, depois destas considerações, é possível perceber que a 
desconfiança neoliberal em relação ao político, a ação estatal ou as leis, 
não gravita em si mesma, mas, antes sobre quais princípios ou valores 
estão alicerçados, e se estes abrem espaço para interferência popular 
no Estado. Este ponto é importante, porque ele capta o ambiente que 
começa a se delinear nos anos 1970, no qual o pensamento neoliberal 
ganha cada vez mais espaço: a capacidade de controlar a democracia, 
impedindo uma hiperatividade econômica estatal. Em 1975, teorizava 
que embora capitalismo e democracia tenham surgido juntos, sendo 
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justiçados pelo liberalismo, não havia necessidade teórica ou prática de 
continuarem juntos. Jensen e Meckling, em 1978, alertavam que pai-
rava sobre a existência da grande empresa, uma ameaça decorrente do 
conflito entre a forma de democracia política e o sistema de mercado, 
sua conclusão é de que no fim, ambos são incompatíveis (CHAMA-
YOU, 2020). Aliás, enquanto a esquerda declarava que a democracia 
plena só era possível em uma sociedade para além do capital, a direita 
defendia que, o capitalismo não seria salvo sem retirar certo lastro da 
democracia.

De um modo ou de outro, deste período em diante, o discur-
so neoliberal mostrou-se multifacetado e paradoxal, quando analisado 
profundamente; de um lado fazia sua defesa da liberdade individual e 
da democracia eleitoral formal, ao mesmo tempo em que afastava os 
sujeitos das informações públicas e, assim, os apartava do poder polí-
tico, esvaziando a democracia e enfraquecendo suas forças (BROWN, 
2019). Era necessário despolitizar a sociedade, promover uma gradua-
ção anulação da capacidade dos sujeitos de tomar as rédeas de suas 
vidas coletivas. Não raro isto significou o desmonte de mecanismos de 
partição e negociação, a retirada e/ou flexibilização de garantias e direi-
tos sociais, sem mencionar o desmerecimento do político em relação ao 
técnico, abrindo portas para “políticos” que se diziam não o serem etc. 
A premissa é atacar o político, e impossibilitar o desenvolvimento de 
deliberações, surgimento de poderes, ações e valores no qual a existên-
cia comum é pensada, moldada e governada para além do capitalismo. 
O problema, diz respeito a ligação do político com a democracia;

A democracia sem o político é um oximoro; a partilha de poder 
que a democracia implica é um projeto exclusivamente político que 
requer cultivo, renovação e apoio institucional. [...]. O neolibera-
lismo, deste modo, visa limitar e conter o político, apartando-o da 
soberania, eliminando sua forma democrática e definhando suas 
energias democráticas (BROWN, 2019, p. 70).

Se de um lado, o político permite um exercício do poder demo-
crático, para além do mero exercício de poder destituído de qualquer 
sentido, do outro, ele tende a “impor” limites ao exercício “arbitrário” 
do poder, tanto do próprio Estado quanto do capitalismo. Deste modo, 
visa-se afastar do demos a capacidade de produzir decisões políticas, 
apartá-lo da arena democrática, da deliberação e diálogo, deixando-a 
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para pequenos grupos (CASARA, 2017). De fato, Samuel Huntington 
defendia, por exemplo, que para o sistema político funcionar eficaz-
mente, certa dose de apatia por parte dos governados era necessária 
(CHAMAYOU, 2020). No lado da teoria política do século XX, se evi-
denciava que a visão “clássica” do sujeito democrático, constituía-se 
uma ilusão; os grupos de condição socioeconômica baixa, apresenta-
vam uma falta de interesse generalizada em política e demonstram ati-
tudes antidemocráticas e autoritárias: Berelson em 1954, conjecturava 
que o cidadão médio não apresentava o comportamento necessário para 
o funcionamento da democracia; Dahl em 1956, salienta que o aumento 
da taxa de participação poderia representar um perigo à estabilidade 
democrática; em 1962, Sartori evidencia todo seu medo que a partici-
pação ativa da população no processo político leve ao totalitarismo; por 
fim, em 1966 Eckstein defendia a tese de que participação da maioria 
não deveria crescer acima do mínimo necessário (PATEMAN, 1992). 
Em 1970, Samuel Huntington, desenvolvia o argumento de que a de-
mocracia grega excluía escravos, estrangeiros e mulheres, a censitária 
excluía pobres e a patriarcal excluía mulheres, embora fossem medidas 
antidemocráticas, não impediram a democracia de funcionar de modo 
eficaz (CHAMAYOU, 2020). Portanto, há certo consenso em “afastar” 
certos sujeitos, grupos etc. do sistema político e democrático, para as-
sim o proteger e o manter em ótimo e equilibrado funcionamento.

Seja como for, o momento não podia ser mais profícuo, se podia 
atacar a democracia a partir de seu centro; restringir os poderes políti-
cos e democráticos para proteger a democracia de si mesma dizia Ha-
yek (BROWN, 2019), enquanto isto, se afasta os grupos cuja influência 
poderia ser nociva. Isto significava limitar e subverter seu escopo polí-
tico, colocando no lugar o fator econômico, que paulatinamente passa a 
subordinar o primeiro (CASARA, 2017). Portanto, a busca pelo lucro é 
a essência da democracia e todo governo que seguir uma medida anti-
mercado será, com razão tomado como antidemocrático, independendo 
se tem ou não grande apoio popular (FRIEDMAN, 1984). De modo 
implícito, o autor defende a submissão da política às coordenadas e 
métricas econômicas e as exigências do mercado (BROWN, 2019). En-
tão, tem razão Rubens Casara (2017; 2021), ao evidenciar que, quando 
o detentor do poder econômico assume diretamente o poder político, 
desaparece qualquer distinção entre os interesses privados e os púbicos; 
e os inimigos da livre economia, como trabalhadores em greve, sindi-
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catos etc. e atualmente os inimigos da moral tradicional, da liberdade 
individual de “opinião”, tornam-se também inimigos do Estado.

O problema da democracia, para os pensadores deste período, é 
que ela atribuía o poder de governar a queles em piores condições de 
o fazer. Em Capitalismo e liberdade, Friedman (1984) chama atenção 
para o problema do governo estatal se encontrar em mãos políticas e à 
mercê dos ditames da maioria, evidenciando que isto poderia tornar-se, 
no futuro, uma ameaça à liberdade, seja ela em sua forma econômica ou 
política. Sua defesa se inscreve no debate que via nos governos demo-
cráticos, certa propensão distributiva, havia, portanto, uma tensão entre 
democracia e capitalismo; o resultado da vitória da primeira, era limites 
à propriedade, implicando em ganhos distributivos para os desfavoreci-
dos. Desta forma, o problema não é o Estado em si mesmo ou o capita-
lismo como pensam alguns animados pela mentalidade anticapitalista. 
É antes, certa forma de democracia e sua tendência a interferência na 
arena econômica, e propensão a impor aos sujeitos particulares a von-
tade da maioria.

No capítulo VII de seu livro Os fundamentos da liberdade, Ha-
yek (1983) evidenciará esse problema, contrapondo democracia e li-
beralismo. Enquanto a primeira é uma doutrina que define o método 
pelo qual se terminará que leis serão aprovadas, acima de tudo, aquelas 
que fazem eco à vontade da maioria, pois se configuram como razão 
suficiente para considerá-la uma lei boa: “[...] a vontade da maioria de-
termina não apenas o que é lei, mas também o que é boa lei” (HAYEK, 
1983, n/p). Sua defesa é que a, democracia é apenas uma regra de pro-
cedimento, um método de decisão fundamentado na regra majoritária 
(CHAMAYOU, 2020). O segundo, ao contrário, é uma doutrina que 
define as características da lei e mesmo que considere desejável que 
seja de fato lei, apenas aquilo aceito pela maioria, não pode afirmar 
que isto a caracterize como boa lei: “O liberalismo, de fato, tem como 
objetivo persuadir a maioria a observar certos princípios. Aceita o go-
verno da maioria como método para a tomada de decisões, mas, não 
como autoridade para determinar que decisão deve ser tomada” (HA-
YEK, 1983, n/p). Veja-se que a defesa do autor é que a democracia é, 
apenas, um método de estabelecer regras e não uma forma de governo 
e, mesmo enquanto método não é, necessariamente, o mais eficiente e 
não é um valor em si mesmo, e deve ser julgada por aquilo que realizar 
(BROWN, 2019; HAYEK, 1983). O que se tem é a restrição do escopo 
da democracia apartando-a do ato de governar.
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O sufocamento da democracia foi fundamental, e não incidental, 
para o programa neoliberal mais amplo. As energias democráticas, 
acreditavam os neoliberais, entopem inerentemente o político, o 
que ameaça a liberdade, a ordem espontânea e o desenvolvimento – 
e, no extremo, produzem o despotismo ou o totalitarismo de Estado. 
Mesmo o modo corriqueiro de governo por maiorias democráticas 
gera um Estado redistributivo, administrativo e excessivo, e um ati-
vismo democrático robusto tanto desafia a autoridade moral quanto 
perturba a ordem desde baixo. A versão excepcionalmente rarefei-
ta da democracia que o neoliberalismo tolera é assim, apartada da 
liberdade política, da igualdade política, do compartilhamento de 
poder entre cidadãos, da legislação voltada para o bem comum, das 
culturas de participação e de qualquer noção de interesse público 
que vá além da proteção às liberdades e à segurança individuais 
(BROWN, p. 76-77).

Com base nisto, não é difícil concordar com Rancière (2014) que 
o problema da democracia para os neoliberais é a intensidade da vida 
democrática, isto é, o aumento da interferência da maioria nos assuntos 
estatais. Se este modo de vida significa que os sujeitos em sociedade 
devem se sentir ligados uns aos outros, manifestando-a por meio de 
um conjunto de instituições e organizações para além do mercado, é 
evidente que esta forma de intervenção será tomada como nociva a uma 
economia livre e a liberdade individual. Uma vez que sua principal ca-
racterística é, invariavelmente, ir além daquelas atividades de proteger 
a propriedade privada e executar contratos, por isso, entorpece o Estado 
gerando totalitarismos da maioria. Então o medo de Friedman (1984), 
se refere ao fato de que, para se manter no poder, os políticos “atende-
riam” tais vontades e reivindicações de uma massa “desejosa”.

O problema mais sério, no entanto, é representado pelos trabalha-
dores e pobres, dada sua inevitável exigência de que a questão so-
cial seja tratada por meio de um Estado social. Não obstante suas 
diferenças, os neoliberais convergiram no reconhecimento de que a 
democracia representativa baseada no sufrágio universal em gran-
des Estados-nação capitalistas seriam inevitavelmente controlada 
pela classe numericamente maior, tornando a social-democracia, 
com sua trajetória tendencialmente totalitária, inevitável (BROWN, 
2019, p. 78).

Se de um lado se tem o problema dos trabalhadores e dos pobres 
serem a maioria, do outro, alertava Samuel Huntington, há grupos mar-
ginais, como negros, índios, mulheres etc. que outra eram passivos ou 
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desorganizados, e agora cismam que são sujeitos políticos plenos. Pior 
ainda, afirmam ter direito de participar da igualmente e das decisões 
que os afetam (CHAMAYOU, 2020), disto surge a tendência de exigir 
que o Estado atenda questões que podem ser resolvidas pelo mercado, 
como o desemprego, que resulta do fracasso pessoal nesta área. Segun-
do Huntington, isto sobrecarrega o sistema político de reivindicações 
ampliando sua função minando sua autoridade (CHAMAYOU, 2020). 
A raiz deste problema, estava na dinâmica da própria democracia; ela 
pressupõe participação e interferência da população no Estado, e o acei-
te delas por parte dele, isto não é manifestação de força, mas de fraque-
za estatal, que subverte seu “real” papel. Antes, os sujeitos se voltavam 
à Deus, agora dirigem-se ao governo-deus. Esta forma de agir, dirá Ha-
yek (1983), é típica de um demos insaciável, baseada na suposta certeza 
que tais sujeitos possuem sobre o que realmente querem. Segundo o 
autor, as decisões da maioria, mostram apenas o que elas querem em 
dado momento, mas não o que seria de seu interesse querer caso tives-
sem maiores informações para isto.

O que se tem é o esvaziamento de sentido e direção das reivin-
dicações populares, seja porque não sabem realmente o que querem 
ou por desejar que o Estado “termine” com a desigualdade derivada 
da concorrência econômica que é resultado da diferença de habilida-
des e aptidões entre sujeitos. Outra forma de enfraquecer as reivindica-
ções, é colocar que a sabedoria não é uma de suas características, pois 
uma ideia amplamente aceita não se configura como correta (HAYEK, 
1983). Muitas das ideias que ascendem à maioria, nascem de uma mi-
noria; não existe experiência em nível de sociedade, apenas a nível in-
dividual. E mesmo que se diga que a democracia é o governo do debate, 
isso só se aplica no último estágio, quando ideias hegemônicas de gru-
pos diferentes se confrontam para angariar adeptos. É lançada a tese de 
que: só uma minoria pode governar a maioria: “A opinião pública não 
avançará a não ser que alguns indivíduos tenham conhecimento maior e 
melhores condições de convencer os demais” (HAYEK, 1983, n/p). Nas 
decisões deliberativas no âmbito estatal, o que realmente importa não é 
o número de sujeitos que defendem dada ideia ou o número de pessoas 
que ela representa, mas a sua qualidade, resultado da inteligência de 
determinados grupos.

O erro da soberania popular, escreve ele, “não reside na crença de 
que qualquer poder que exista deve estar nas mãos do povo, e que 
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a vontade de seus desejos terá que ser expressa por decisões majo-
ritárias, mas na crença de que essa fonte última de poder tem que 
ser limitada, ou seja na própria ideia de soberania. A soberania, por 
natureza ilimitada, é categoricamente incompatível com um gover-
no limitado e com o “desdobramento da política”, ambos neces-
sários para uma ordem econômica e moral florescente (BROWN, 
2019, p. 85; grifos da autora).

A oposição entre um Estado limitado, evidenciado e defendido 
pelo neoliberalismo, contrapõem-se a ideia de uma democracia enquan-
to forma de governo ilimitado. A limitação do poder democrático de-
fendido por Hayek (1983) como forma de proteger e fazer prosperar a 
democracia, refere-se, ao fato de que os poderes coercitivos do Estado 
não podem ficar â mercê da opinião da maioria. O liberalismo é com-
prometido com uma forma particular de governo, enquanto a democra-
cia é para com o povo, assim, o que este quer, é para ela suficiente para 
modificar o papel estatal, porque o considera bom (BROWN, 2019; 
HAYEK, 1983). Ao tentar controlar todos os aspectos do modo de vida 
dos sujeitos em sociedade, o Estado pode não apenas gerar novas neces-
sidades decorrentes de suas ações anteriores, como pode tornar-se au-
toritário (BROWN, 2019). Ou ainda, ao intervir na economia para além 
das ações que lhes são próprias, o Estado pode fazer surgir fenômenos e 
resultados que não foram visualizados nem esperados em seu plano ini-
cial. Se ele, animado pela democracia e vontade da maioria, agir mesmo 
que minimamente em dada situação particular, criará a expectativa nos 
sujeitos de que sempre, em situações semelhantes, o governo irá agir da 
mesma forma (HAYEK, 1983). Este cenário, ao invés de revelar o im-
pério da lei, demostra que se tem o império dos sujeitos e suas vontades 
que incidem negativamente na economia de concorrência e na liberdade 
individual: “O povo deve nomear quem o dirigirá, e não dizer a cada 
instante o que deve ser feito” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 99).

É deste fenômeno e da contraposição entre liberalismo e 
totalitarismo, democracia e autoritarismo que se desenvolve a noção de 
excessos da democracia. Sobre o primeiro, Brown (2019) lembra que, 
para Hayek, o contrário de democracia, é autoritarismo, concentração 
de poder, no entanto, não ilimitado, o que evidenciaria o cenário onde 
esta forma de governo se coadunaria com uma sociedade liberal, com 
liberdade econômica e moral e com uma esfera privada protegida. Já o 
contrário de liberalismo é totalitarismo, controle total sobre os diferen-
tes aspectos do modo de vida dos sujeitos.  Este seria compatível com 
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a administração democrática. Num nível lógico, é possível a existência 
de liberalismo autoritário e democracia totalitária. O primeiro pode ser 
observado nos governos onde se concentra o poder para garantir e pro-
teger o desenvolvimento de um mercado livre e a liberdade negativa. 
O segundo pode ser observado, seguindo o pensamento de Hayek, no 
socialismo que visa controlar todos os aspectos da vida dos sujeitos na 
tentativa de torná-los iguais. Sem incorrência Hayek, apoiara o gover-
no de Pinochet no Chile, por ser economicamente “limitado”, mesmo 
sendo autoritário; para ele, o único governo totalitário era o de Allende 
(CHAMAYOU, 2020). Um governo autoritário que, apenas interfere e 
limita as liberdades políticas, mas, não na liberdade econômica, é sem-
pre preferível em relação aos democráticos (totalitários).

Agora, entende-se melhor o que se configura este “excesso de 
democracia” que decore do aumento das reivindicações igualitárias e 
do desejo de participação política ativa das classes trabalhadoras e po-
bres (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 194), contrapondo-se à ideia não 
apenas de limitação da ação estatal, como, também, ao pensamento que 
defende que uma sociedade pode ser mais bem governada por um mi-
noria elitizada. Este fenômeno revela que, no momento, as propriedades 
anteriormente atribuídas ao totalitarismo, enquanto Estado que devora a 
sociedade, atualmente se tornaram as propriedades da democracia, con-
cebida enquanto sociedade que devora o Estado (RANCIÈRE, 2014). 
Outro ponto a ser considerado: ao mesmo tempo em que, de um lado, 
o discurso alimenta críticas ao Estado democrático e as consequências 
nefastas de sua intervenção na economia na tentativa de reparar as de-
sigualdades daí derivadas, ele, ainda, potencializou a justificativa da 
ascensão de governos autoritários, mas voltados ao livre mercado.

Por fim, resta enfatizar que no pensamento de Hayek (1983), o 
que forma uma sociedade é a aceitação de princípios de conduta co-
muns como propriedade e liberdade negativa e não o fato de darem-se 
leis como deseja a democracia. Por meio de outro malabarismo teórico, 
Hayek, abre as portas que esta possa ser limitada por aqueles princípios 
(liberdade, propriedade privada etc.). No fim, se está colocando é que 
todos os “princípios comumente aceitos” e não apenas os relacionados 
à economia de mercado, são válidos para limitar a soberania política 
(BROWN, 2019), assim, valores tradicionais e conservadores poder 
agir como limitadores desta esfera. Segregação racial, sexual, homofo-
bia, machismo e outras formas de normas comunitárias, passam ser pro-
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tegidas pelo Estado e atuam na limitação de sua ação e são codificadas 
para assumir a forma de liberdades individuais (BROWN, 2019). Tem-
-se então: a rejeição à política e seu rebaixamento a mera propaganda de 
ideias vagas e sem sentido; a democracia é então deixada de lado pelo 
próprio povo, não de modo espontâneo, mas, por meio de um amplo 
processo que envolve discursos e práticas de diferentes instituições.

4 Considerações finais
“Pois nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os 
principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, 
os espíritos malignos espalhados pelo espaço” (EFÉSIOS, 6. 12).

É surpreendentemente atual a definição de luta emancipatória 
encontrada na carta de São Paulo aos Efésios. Atualizando sua mensagem, 
se diria que a luta não é contra os sujeitos, imersos, dominados e 
explorados pela lógica capitalista, é contra aqueles que estão no poder 
e o exercem em proveito próprio a despeito das consequências para os 
demais, é contra certa ordem global (neoliberalismo) que se mentem a 
todo custo. Tal mensagem é importante por evidenciar a necessidade de 
definir de modo sério contra quem a luta revolucionária atualmente se 
desenvolve; ela não pode ser reduzida a “uma guerra de todos contra 
todos”. Este aspecto é específico da sociedade neoliberal, consequência 
da concorrência, individualismo, hedonismo que pautam atualmente a 
vida em sociedade. Para não incorrer em tal armadilha, torna-se salu-
tar exercer o pensamento crítico. E não se deixar seduzir por reflexões 
apresadas e superficiais. Isto, talvez justifique a extensão das duas par-
tes constituintes do presente capítulo.

O primeiro item, analisou o papel imputado ao Estado pelo re-
ferencial teórico neoliberal, que não se resume somente a privatização, 
redução de direitos etc. Ao contrário, lhe é imposto um conjunto de po-
líticas que o negam em seus alicerces políticos e sociais. Ao fomentar a 
liberdade do mercado e do capital, a ação (política) estatal limita e inibe 
a si mesma, ao fortalecer aquela, desapropria a si cada vez mais. No 
fim, se tem a penetração da lógica capitalista no interior do Estado, que 
se torna a “principal” instituição utilizada par alastrá-la a todas as es-
feras da existência dos sujeitos. Portanto, sua intervenção nas relações 
econômicas, tende abalar os alicerces de sua missão pública. Argumen-
to potencializado quando relacionado a sua face antidemocrática, tema 
do segundo item do capítulo.
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Neste item, foi analisado como o neoliberalismo visa amarrar 
a ação estatal a priori, de modo a deixá-lo “imune” as reivindicações 
sociais. Impossibilitando que sua estrutura seja modificada por certos 
governos que almejam fins específicos para sociedade e para a econo-
mia. Portanto, entre democracia e capitalismo, os neoliberais já teoriza-
ram, e na prática, em certos momentos fizeram sua escolha a favor do 
capital. Aliás, para eles, o problema da democracia é a intensidade da 
vida democrática; o aumento da interferência da maioria nos assuntos 
(políticos e econômicos) estatais. Assim, o sufocamento da democracia, 
sua redução a método de decisão fundamentado na regra majoritária, 
apartada do ato de governar em si, visa dizer que cabe ao povo apenas 
nomear quem o dirigirá, e não dizer o que deve ser feito.

Observa-se a complexidade do processo analisado, principal-
mente considerando que ambas as análises, apenas tocam na superfície 
do problema do Estado neoliberal nas relações econômicas e sua face 
antidemocrática. Não foi estudado, o autoritarismo que atualmente lhe é 
inerente, ou o uso sistemático da violência para impedir manifestações, 
nem a questão do constante ataque aos direitos da classe trabalhadora, 
grupos e minorias historicamente dominados e explorados, principal-
mente na sociedade brasileira. Isto se deve, essencialmente ao caráter 
teórico deste texto. No entanto, reafirma-se a necessária análise crítica 
sobre o neoliberalismo, considerando sua capacidade plástica que lhe 
permite acomodar-se perfeitamente a sociedades autoritárias, conserva-
doras, laicas, fundamentalistas etc.

Por fim, em Cartas sobre o humanismo, Martin Heidegger diz 
que: “O pensamento age quando pensa”; agir este o mais difícil, porém, 
o mais decisivo. Pois, diz respeito a uma atividade com força suficiente 
para modificar a compreensão que os sujeitos possuem sobre determi-
nados fatos de sua existência e questioná-los. E isto é válido para a 
temática do neoliberalismo, do Estado e do ambiente antidemocrático 
contemporâneo. Há uma radicalidade inerente no pensar crítico, que 
questiona o status quo, os valores, normas e códigos hegemônicos, pon-
derando corajosamente a possibilidade de “criação” de outros. De certo 
modo, foi com este objetivo que o presente capítulo foi desenvolvido, 
de oferecer pontos-chave, linhas de forças, bloqueios e travas para o de-
senvolvimento de uma resistência. Suas duas partes constitutivas, ana-
lisam bloqueios e obstáculos para uma sociedade menos dominadora e 
exploradora. Portanto, se o objetivo é “pensar” e “agir” de outro modo, 
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eis as barreiras a enfrentar; eis o atual papel do Estado neoliberal nas 
relações econômicas e sua face antidemocrática. Resta então, desen-
volver uma crítica acompanhada de um projeto de ação capaz de fazer 
frente ao neoliberalismo. Pois, como diz a música The Times They Are 
A Changin de Bob Dylan:

Venham todos;
Onde quer que estejam;
E admitam que às águas à sua volta estão subindo;
E aceitem que logo, vocês estarão encharcados até os ossos;
[...]
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6 A SENDA DA PROTEÇÃO SOCIAL NA 
AMÉRICA LATINA: 

alternância ideopolítica de governos 
progressistas e conservadores28

Viviane Isabela Rodrigues

1 Introdução

A América Latina, nomeadamente a região mais desigual do 
mundo, têm nos sistemas de proteção social a via de atenção as gra-
vosas expressões da questão social vivenciadas pela classe trabalha-
dora. Nesse sentido, o presente capítulo ao contemplar uma análise de 
cariz qualitativo produzido a partir de pesquisa bibliográfica e docu-
mental em nível exploratório, enseja problematizar as características 
assumidas pelos sistemas protetivos da América Latina. Define-se uma 
amostra de quatro países com a intenção de, a partir desta, olhar para 
a Região como um todo. O critério de inclusão adotado referiu-se im-
portância política e econômica de alguns importantes países latino-a-
mericanos, tal como Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Para tal, o eixo 
analítico da alternância ideopolítica de governos progressistas e con-
servadores foi eleito com vistas a desnudar a imperatividade da orien-
tação neoliberal e das formas de conservadorismo nas agendas sociais 
dos referidos governos durante as últimas três décadas. O tracejo deste 
panorama possibilitará a compreensão de como governos progressistas 
e conservadores latino-americanos preconizaram, ou não, a proteção 
social latino-americana. O cenário dos últimos trinta anos foi de signi-
ficativas transformações no âmbito da proteção social latino-americana. 
As redemocratizações vivenciadas por países da região ao término da 
década de 1980, lhes compromissaram às promessas civilizatórias de 
justiça social e igualdade em enfrentamento as expressões da pobreza e 

28 Este texto é um subproduto da tese de doutoramento intitulada “As veias constitutivas da 
proteção social na América Latina : as políticas sociais em tempos de governos de aportes 
ideológicos ora progressistas, ora conservadores” defendida no Programa de Pós Graduação 
em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul sob a orienta-
ção do Professor Dr. Carlos Nelson dos Reis e financiada com o apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal Nivel Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 
001” (“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nivel Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001”).
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da desigualdade social comuns a conjuntura social da América Latina. 
Em comparação ao cenário social vivenciado na década de 80, durante 
os últimas trinta anos observou-se a redução da pobreza, a melhoria na 
saúde básica da população e a ampliação da política educacional nos 
níveis de ensino obrigatório. Contudo, esperava-se mais. O ensejo pela 
transposição da desigualdade social, pela erradicação das perversas for-
mas de superexploração do trabalho e pela construção de uma união 
continental latino-americana que propiciasse a sua libertação das amar-
ras da dependência econômica internacional, foram promessas civiliza-
tórias nascidas no bojo dos processos democratizantes não alcançadas.

 O intento de que ao nascer do século XXI, as veias da Améri-
ca Latina não estivessem mais abertas, mas cicatrizadas e direcionadas 
a potencializar o vigor econômico e político dessa região, tornam-se 
pautas revolucionárias não efetivadas e, por vezes, suprimidas em meio 
aos interesses econômicos da ordem globalizada. A ordem globalizada 
e os estágios recentes do sistema capitalista - financeiro e especula-
tivo -, tornam a América Latina o lócus de amortecimento das crises 
econômicas internacionais pelos mecanismos de intercâmbio desigual 
e superexploração do trabalho. (MARINI, 1973)

Tal dinâmica possui estreita relação com o agravamento da ques-
tão social latino-americana que se faz agudizada em cenários econômi-
cos desfavoráveis. Nitidamente, os lapsos temporais de prosperidade 
econômica - em nível regional e mundial -, possibilitaram à classe tra-
balhadora o alargamento do acesso a direitos fundamentais via proteção 
social. Contudo, o aceno de qualquer crise econômica possibilitava a 
expropriação de tais garantias e o agravamento das expressões da ques-
tão vivenciada pela classe trabalhadora.

Observou-se que os lastros de proteção social da região perpas-
saram por significativas mudanças frente a eminência de ciclos políticos 
adversos de cariz progressista e conservador29, destarte, tais mudanças 
políticas também possuíram estreita imbricação ao movimento dialéti-
co dos ciclos econômicos recessivos e progressivos observados na re-
gião. A este respeito, constata-se que em ambos os cenários políticos 
e econômicos a adoção da matriz teórica neoliberal – por governantes 
e governados-, (DARDOT, LAVAL, 2016) se consolidou, produzindo 
deletérios rebatimentos ao tecido social e aos lastros protetivos existen-
29 A respeito deste debate vide tese de doutorado em Serviço Social denominada “As veias 
constitutivas da proteção social na América Latina: as políticas sociais em tempos de gover-
nos de aportes ideológicos ora progressistas, ora conservadores”. 
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tes. Nesse sentido, o presente capítulo busca analisar de que forma os 
sistemas de proteção social da região se transmutaram nas últimas três 
décadas e em que medida a alternância ideopolítica de governos me-
diou a incorporação da matriz teórica neoliberal proposta pelas agên-
cias multilaterais do desenvolvimento às políticas econômicas e sociais 
da América Latina. Para tanto, este capítulo será desenvolvido em dois 
grandes eixos analíticos apresentados nos itens subsequentes, os quais 
versarão sobre os delineamentos gerais assumidos pela proteção social 
latino-americana diante da alternância de governos progressistas e con-
servadores e a emergência de diferentes ciclos de proteção social nas 
últimas três décadas.

2 A proteção social e a alternância ideopolítica de governos 
progressistas e conservadores na América Latina

A região latino-americana no último quartel do século XX pos-
sibilitou o aumento significativo dos escopos de proteção social, es-
pecialmente no território de países que se redemocratizavam após a 
superação de regimes ditatoriais. A ampliação destes lastros protetivos 
superou a características histórica de políticas assistenciais e unicamen-
te centradas no trabalhador formal, tendo redimensionada a atuação dos 
Estados e governos, alinhando-os às promessas civilizatórias cidadãs e 
democráticas.

Contudo, esse processo não se consolidou livre de contradições 
e tensões. Observa-se que o avanço do modo produtivo capitalista ao 
suscitar a homogeneidade dos padrões de produção e consumo, deter-
minou a decadência do “estatismo”. Tal dinâmica é percebida median-
te a intensificação da internacionalização dos mercados e dos sistemas 
produtivos coadunada à unificação financeira e monetária, a qual, inevi-
tavelmente desencadeia a perda de autonomia dos Estados. Tal perda é 
perceptível através da redução da efetividade das políticas econômicas 
e da precarização das políticas sociais. É diante destas bases que se 
instaura a crise do Estado capitalista, a qual teve como resposta teórica 
e ideológica as teses monetaristas e neoliberais que passaram a nortear 
mundialmente as políticas econômicas (SOARES, 2009). 

 Inegavelmente, a recondução da atuação do Estado nos tempos 
de intensificação da internacionalização dos mercados e dos sistemas 
produtivos sob a regência dos princípios teóricos neoliberais é percep-
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tível. Tais movimentos acrescidos da histórica condição de dependência 
econômica latino-americana (teorizada por Ruy Marini, 1973) e das frá-
geis experiências democráticas dessa região, acenam a uma perspectiva 
preocupante, especialmente no que tange à preterida proteção social.

 Diante deste panorama, reconhecer as imbricações existentes 
entre o avanço das orientações neoliberais e os redesenhos assumidos 
pela proteção social, pressupõe resgatar os enlaces históricos que pos-
sibilitaram a ampliação da matriz teórica neoliberal diante da ação do 
Estado, assim como, a construção de uma racionalidade neoliberal que 
passou a impregnar a conduta dos governantes e governados, na Améri-
ca Latina e, no mundo como um todo (DARDOT; LAVAL, 2016). Den-
tre os marcos históricos que possibilitaram o avanço do neoliberalismo, 
situam-se o enfraquecimento do Welfare State nos países centrais e a 
crise do petróleo aguçada na década de 1970. 

 As orientações neoliberais difundidas pelo Consenso de 
Washington (1989) e os ajustes decorrentes não foram efetivados da 
mesma forma entre países centrais e periféricos, visto que os primeiros 
“transferiram sua crise para a periferia via dívida externa, mantendo 
protegidas suas economias” (SOARES, 2009, p. 14). O deslocamento 
do ônus das crises das economias centrais aos países periféricos se trata 
de uma prática desnudada pela Teoria da Dependência pelos conceitos 
de transferência de valor e do intercâmbio desigual (LUCE, 2018). A 
respeito da inferência da matriz neoliberal nas políticas econômicas e 
sociais, observa-se que as respostas ofertadas pelo neoliberalismo ver-
saram sobre a reestruturação produtiva, o ajuste fiscal e o fomento da 
financeirização econômica (abertura e flexibilidade dos mercados).

 Tais fatores resultaram em um novo estágio de globalização, 
cujas contradições do mundo do capital e diferenças econômicas e so-
ciais entre o centro e a periferia foram aguçadas. Inaugurou-se um novo 
ciclo de expansão da taxa de lucros em um contexto de fragilidade dos 
trabalhadores com um custo social alto (BEHRING, 2007). No que tan-
ge às políticas sociais, o ajuste prescrito pelas agências multilaterais do 
desenvolvimento em sua retórica neoliberal30, previa a redução do défi-
cit público com o corte de gastos no custeio da máquina administrativa, 
a redução dos subsídios ao consumo popular, a retração do custo per 
30 A adoção da matriz teórica neoliberal nos países latino-americanos diante das suas políticas 
econômicas ocorreu sob a influência direta das agências multilaterais de desenvolvimento, 
especialmente através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Banco Mundial 
(BM); Fundo Monetário Internacional (FMI) e Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe (CEPAL) mediante caráter de recomendações e o estabelecimento de tratados e acor-
dos. 
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capita dos programas existentes, a reorientação da política social para a 
saúde primária e educação básica (entendidos como mínimos sociais) e 
a focalização das políticas nos grupos em extrema pobreza (PEREIRA, 
2018). Nesse sentido, houve a “[...] incorporação de saúde primária e 
educação básica como insumos mínimos indispensáveis ao aumento da 
produtividade dos pobres no Terceiro Mundo e à formação de capital 
humano” (PEREIRA, 2018, p. 191)31. 

Neste contexto, os modelos de ajuste estrutural neoliberal pro-
postos às economias periféricas desencadearam a perda da substância 
dos estados nacionais. O ensejo de tornar-se “competitivo” à economia 
globalizada implicou na contenção da atenção ao mercado interno, no 
bloqueio do crescimento dos salários (e dos demais direitos sociais), 
na aplicação de políticas macroeconômicas monetaristas (altas taxas de 
juros), ocasionando o desaparecimento de pequenas empresas e empre-
gos. O ônus social destes ajustes expropriou direitos da classe trabalha-
dora latino-americana degradando sua condição de vida e o acesso a 
mínimos existenciais.

Diante dessa perspectiva, indubitavelmente, o sucesso norma-
tivo da nova roupagem das ideias liberais se materializou em distintos 
âmbitos, tais como: no âmbito político, mediante à conquista do poder 
pelas forças do neoliberalismo; no âmbito econômico, no que tange ao 
rápido crescimento do capitalismo financeiro mundializado; e no âmbi-
to social diante da individualização das relações sociais na contramão 
das solidariedades coletivas, bem como a polarização de classes e, por 
fim, sob no aspecto subjetivo, com o surgimento de um novo sujeito 
social e o desenvolvimento de novas patologias (DARDOT; LAVAL, 
2016).

Dessa forma, o neoliberalismo estendeu a lógica do capital a to-
das as esferas da vida, condicionando a nova razão do mundo (do micro 
ao macro) através de uma racionalidade. Nesse ponto, observa-se que 
“a racionalidade neoliberal tem como característica principal a gene-
ralização da concorrência como norma de conduta e da empresa como 
modelo de subjetivação. [...] O neoliberalismo é a razão do capitalismo 
contemporâneo” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 17). Nesse sentido nada 
escapa a racionalidade neoliberal, nem mesmo a atuação do Estado.

Indubitavelmente, o neoliberalismo infere no contexto dos Esta-
dos nacionais, direcionando a sua atuação ao mercado internacional e 
às exigências decorrentes dessa dinâmica. A autonomia do Estado na-
31 Evidencia-se, nesse momento, o primeiro enlace dos delineamentos da proteção social as 
teses do capital humano e do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen.
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cional se restringe, visto que ao se pautar pelas deliberações internacio-
nais passa a fomentar as estruturas, os incentivos fiscais, a liberalização 
e a desregulamentação interna, com vistas à competitividade no mer-
cado de investimentos internacionais. Nesse contexto, os processos de 
desregulamentação do mercado de trabalho, de desmonte da seguridade 
social, de regressão dos direitos trabalhistas e de privatização do que 
é público, torna-se a agenda do dia, de forma consoante às exigências 
propostas por organismos internacionais. 

O Estado deixa de ter como a sua primazia a defesa do interesse 
geral e o interesse público se volta ao resguardo dos interesses de vo-
cação particular atinentes ao poder econômico internacional. Identifi-
ca-se a subalternização do poder político nacional ao poder econômico 
mundializado. Nesse sentido, tem-se “[...] com a mundialização, uma 
tendência à diminuição do controle democrático, com a configuração 
de um Estado forte e enxuto que despreza o tipo de consenso social dos 
anos de crescimento, com claras tendências antidemocráticas” (BEH-
RING, 2008, p. 60).

Sob tal prisma, identifica-se a adoção de três ordens de propo-
sições que caracterizam o conjunto de políticas adotados na América 
Latina desde 1990, no intuito de se inserir na nova ordem mundial glo-
balizada, são eles: adoção de políticas macroeconômicas relacionadas 
aos programas de corte nos gastos públicos, reformas administrativas, 
previdenciárias e fiscais; adoção de políticas microeconômicas, com 
vistas a desonerar o capital, aumentando a sua competitividade no mer-
cado internacional e, por fim, mudança no modelo de industrialização 
adotado pelos países latino-americanos a partir de 1950, com vistas à 
retomada do crescimento econômico (REIS; LIMA; ARREGUI; JOR-
GE; 2014, p. 43).

As reformas32 incorporadas pelos Estados remodelaram os seus 
sistemas protetivos, especialmente os de seguridade social, manten-
do a prevalência do trinômio privatização, focalização/seletividade e 

32 Estas medidas impactaram diretamente os escopos protetivos latino-americanos. As polí-
ticas universais incipientes disputam o fundo público com a medidas de investimento a base 
produtiva, comumente, perdendo espaço e deixando de tornar-se uma agenda dos Estados. “A 
característica comum a todas as crises financeiras dos últimos trinta anos é o comparecimento 
do fundo público para socorrer instituições financeiras falidas durante as crises bancárias, à 
custa dos impostos pagos pelos cidadãos. A financeirização da riqueza implica em pressão 
sobre a política social, especialmente as instituições da seguridade social, pois aí está o ni-
cho dos produtos financeiros. Com isso, as propostas neoliberais incluem a transferência da 
proteção social do âmbito do Estado para o mercado, a liberalização financeira passa pela 
privatização dos benefícios da seguridade social.” (SALVADOR, 2010, p.2)
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descentralização (desconcentração e desresponsabilização), mediante 
a execução das ações. Nesse sentido, as políticas sociais se tornaram 
ações pontuais e compensatórias (BEHRING; BOSCHETTI, 2007). Ao 
encontro de tais premissas, “[...] o novo padrão de regulação estatal 
substitui as políticas de integração de cunho universalista e distributivo 
pelas chamadas políticas de inserção, de caráter residual, focalizadas 
nos segmentos sociais mais vulneráveis [...]” (REIS; LIMA; ARRE-
GUI; JORGE; 2014, p. 43). 

 O desmonte dos escopos de proteção social da América Latina, 
escopos esses que há longa data se mostram insuficientes, assumem 
passos largos na atualidade. Remonta a esse cenário a atuação dos Es-
tados nacionais latino-americanos, diante da condução de políticas eco-
nômicas e sociais atreladas à incorporação dos receituários das agências 
multilaterais. Nesse sentido, ao se reconhecer a intrínseca e orgânica 
relação existente entre a proteção social e a atuação do Estado, inevita-
velmente, a análise da alternância de governos se torna outra categoria 
importante dessa análise. 

O trânsito dos regimes autoritários à pluralidade democrática fez 
com que as novas democracias se tornassem construções inacabadas, 
que combinaram elementos do novo regime com outros oriundos do 
passado autoritário. Somado a esse contexto, a década de 1980 pre-
senciou uma gravosa crise econômica e a ampliação dos efeitos das 
políticas de ajuste neoliberal consideradas a via de solutiva da recessão 
e de modernização dos países. Inevitavelmente, esse cenário produziu 
sérios impactos sociais que enfraqueceram as expectativas diante das 
democracias emergentes, sucumbindo às promessas de diminuição da 
desigualdade social e da pobreza. 

 Ademais, a histórica questão política latino-americana em 
muito contribui para esse cenário, permeado por contradições expres-
sas pela coalisão entre as elites políticas e econômicas (oligarquias 
nacionais), que distancia os governos da vontade pública e da repre-
sentatividade da classe trabalhadora. Nesse sentido, mesmo na ordem 
democrática, “[...] O acesso aos recursos do Estado se deu de manei-
ra limitada e constituíram-se privilégios para algumas classes através 
do estabelecimento de redes corporativas e clientelistas” (OLIVEIRA, 
2018, p. 58). Sob tal prisma, foi no contexto de redemocratização dessa 
região que revezes conjunturais alicerçados na legitimação da acumu-
lação capitalista periférica e no processo de liberalização política aco-
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plado a liberalização econômica comprometeram significativamente a 
qualidade destas democracias. 

O movimento pré e pós democrático latino-americano se fez 
permeado por alternados ciclos conservadores e progressistas na arena 
política, os quais, possuíram estreita relação com os ciclos econômicos 
vigentes e os modelos de desenvolvimento adotados. A esse respeito, 
evidencia-se que nas três primeiras décadas do século XX se consoli-
dou o momento marcado pelo modelo liberal, agroexportador, com a 
presença das oligarquias no poder. Após, diante do período compreen-
dido entre a Crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, vislumbrou-se 
o estabelecimento de um novo modelo pautado no forte papel do Estado 
na economia. 

Nesse momento, o nacional desenvolvimentismo surge da crise 
da hegemonia norte-americana e da sua divisão internacional do traba-
lho, que especializava os países centrais em atividades industriais e os 
países periféricos na produção de mercadorias primário-exportadoras. 
O período conhecido como “populista”, mas que se pode denominar 
por Nacional-Desenvolvimentismo, estendeu-se das décadas de 1930 a 
1980, porém frente ao seu esgotamento e crise, adentra-se à década de 
1980 e 1990, diante da eminência da reconfiguração neoliberal, acom-
panhada pelo fenômeno da globalização (OLIVEIRA, 2018).

Posteriormente, devido ao avanço das políticas neoliberais e à 
agudização de seus rebatimentos no tecido social, vislumbra-se o seu 
desgaste e a chegada de várias lideranças políticas progressistas em vá-
rios governos da América Latina. Os alternados ciclos progressistas e 
conservadores na arena política dessa região poderiam ser analisados 
sob outra perspectiva analítica, a qual os compreende sob a face de 
ciclos de esquerda e de direita. Contudo, depreende-se que a especifici-
dade dessa região impede que essas definições contemplem a comple-
xidade da realidade política latino-americana.

Acerca da discussão inerente à tendência de esquerda e de direi-
ta, Norberto Bobbio inova ao questionar os conceitos clássicos. Para 
Bobbio, direita e esquerda não se resumem a ideologias, mas indicam 
programas contrapostos diversos em relação a problemas cuja resolução 
pertence à ação política. Nesse sentido, reconhece-se que as complexi-
dades dos movimentos políticos contemporâneos suscitam a análise de 
novas interpretativas atentas ao movimento dialético da realidade po-
lítica. Trata-se de transcender as explicativas tradicionais e reconhecer 
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a contradição que imbrica as tendências políticas de esquerda e direita, 
metamorfoseando-as e, por vezes, unindo-as. A respeito dessas contra-
ditórias tensões ideológicas, especialmente no que tange às uniões ou-
trora intangíveis, situa-se o conceito de coalizações e pluripartidarismo. 

Diante do exposto e em adoção à perspectiva de Bobbio, neste 
capítulo se utiliza as terminologias “conservadoras e progressistas” na 
contra tendência da díade “esquerda e direita”, por compreender que 
essa primeira perspectiva contempla, em maior proporção, as mudanças 
dos sistemas políticos contemporâneos, especialmente os latino-ame-
ricanos imbricados pela heterogeneidade ideopolítica. A esse respeito, 
“[...] o termo Conservadorismo designa ideias e atitudes que visam à 
manutenção do sistema político existente e dos seus modos de funcio-
namento, apresentando-se como contraparte das forças inovadoras” 
(BOBBIO, 1998, p. 242). Quanto ao significado da terminologia pro-
gressista: “[...] evidenciaria uma atitude otimista quanto às possibili-
dades de aperfeiçoamento e desenvolvimento autônomo da civilização 
humana e do indivíduo” (BOBBIO, 1998, p. 243).

Diante dessa perspectiva, o debate apresentado neste capítulo 
correlaciona à alternância de poder nos Estados, aos impactos no deli-
neamento de políticas econômicas e sociais. No campo da proteção so-
cial e das políticas sociais se vislumbra a tentativa de incorporação das 
agendas ideopolíticas – que, em tese, são representativas da coletivida-
de que promoveu a elegibilidade deste projeto de governo – na ação pú-
blica. Nesse espectro, a questão social se torna um problema político ao 
“requererem soluções por meio dos instrumentos tradicionais da ação 
política, isto é, da ação que tem por finalidade a formação de decisões 
coletivas que, uma vez tomadas, passam a vincular toda a coletividade” 
(BOBBIO, 1995, p. 40). Ao tornar-se um problema político e requisi-
tar a ação política, as expressões da questão social deixam de integrar 
exclusivamente pautas progressistas, tal como historicamente se ob-
servou. Nota-se que esses temas envolvem a coletividade, integram as 
agendas políticas de partidos e de coalisões vinculadas às concepções 
progressistas e conservadoras, de diferentes formas e proporções. 

O processo civilizatório que possibilitou o reconhecimento das 
liberdades e dos direitos fundamentais tencionou o sistema político e 
seus atores a incorporarem pautas de bem-estar tornando-se anti-civi-
lizatória a sua não preconização. Sob tal prisma, a pobreza, a fome, as 
devastações ambientais da Amazônia no Brasil, trabalho escravo, geno-
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cídios, racismo e xenofobia, dentre tantos outros exemplos, deixam de 
integrar exclusivamente as agendas políticas progressistas para serem 
contempladas também por agendas conservadoras. A esse respeito Bob-
bio é categórico ao afirmar que as clássicas definições e pautas especí-
ficas da esquerda e da direita são ficções. Nesse sentido, tanto adeptos 
de direita como os de esquerda, “dizem, no fim das contas, as mesmas 
coisas, formulam, para uso e consumo de seus eleitores, mais ou menos 
os mesmos programas e propõe os mesmos fins imediatos” (BOBBIO, 
1995, p. 47).

 Desse modo e ao encontro destas análises o Quadro 1 elucida a 
alternância de governos progressistas e conservadores eleitos que com-
puseram os distintos ciclos políticos da América Latina nas últimas três 
décadas.

Quadro 1 – Ciclos Políticos Progressistas e Conservadores na América 
Latina

Países
1° Ciclo – Cariz 

Neoliberal e Con-
servador

2º Ciclo – Cariz 
Neoliberal e Pro-

gressista

3º Ciclo – Cariz 
Neoliberal e Neo-

conservador

Argentina

Carlos Menem; Fer-
nando de La Rúa; 

Adolfo Saá; Eduardo 
Duhalde (1990 a 

2002) 

Néstor Kirchner; 
Cristina Kirchner 

(2003 a 2014)
Alberto Fernández 

(2020- atual)

Mauricio Macri 
(2015 a 2018)

Brasil

Fernando Collor; Ita-
mar Franco; Fernan-
do Henrique Cardoso 

(1990 a 2002)

Lula da Silva; Dilma 
Rousseff (2002 a 

2015)

Michel Temer (2016 
a 2018)

Jair Bolsonaro (2019 
- atual)

Chile
Patricio Aylwin; 

Eduardo Frei (1990 
a 1999)

Ricardo Lagos; 
Michelle Bachelet 

(2000 a 2009 e 2014 
a 2018)

Sebastián Piñera 
(2010 a 2013)
(2018 – atual)

Uruguai
Luis Lacalle; Julio 

Coirolo; Jorge Batlle 
(1990 a 2004)

Tabaré Vásquez; 
José Mujica (2005 a 

2014)

Lacalle Pou (2020- 
atual) 

FONTE: Sistematização da autora, 2021.

Destarte, em apreciação ao período pretérito, especialmente em 
análise aos governos conservadores que estiveram no poder ao longo da 
década de 1990, observa-se que em que pese a expectativa por projetos 
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cidadãos e democratizantes, preservou-se a continuidade das elites e 
oligarquias nacionais vinculadas ao capital internacional - outrora atre-
ladas aos ditadores civis e militares -, ao poder político nacional. A 
ascensão conservadora significou a manutenção dos privilégios das eli-
tes, da dependência econômica dos países latino-americanos e a adoção 
integral da matriz teórica neoliberal. 

No âmbito social, observa-se a consolidação do 1º ciclo de pro-
teção social, caracterizado como neoliberal e conservador. Durante esse 
período, ínfimos avanços no tocante ao desenvolvimento social e eco-
nômico foram perceptíveis. Crises econômicas nacionais endossaram o 
descrédito coletivo e possibilitaram o fortalecimento de partidos polí-
ticos vinculados às classes trabalhadoras e aos movimentos populares. 
A ascensão progressista emerge em um cenário de esperança pela dimi-
nuição das desigualdades e o extermínio da pobreza na região. 

Desse modo, a recente onda progressista latino-americana33, a 
qual “surgiu como uma reação aos efeitos socialmente deletérios da 
conjunção entre globalização e neoliberalismo na América do Sul” 
(SANTOS, 2018, p. 1), fez-se limitada à sua proposta germinal de ca-
riz revolucionário.  A “maré-rosa” representou a ascensão política dos 
governos progressistas de Néstor e Cristina Kirchner (Argentina); Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (Brasil); Tabaré Vásquez e José 
Mujica (Uruguai) e Ricardo Lagos e Michele Bachelet (Chile), iniciada 
ao final da década de 1990 e endossada na década de 2000. No âmbito 
social, tais governos inauguraram o 2º ciclo de proteção social da re-
gião, ora caracterizado como neoliberal e progressista. Em que pese os 
significativos avanços nas políticas sociais, também foram notáveis as 
renúncias aos ideais contra hegemônicos mediante o estabelecimento 
de políticas econômicas extrativistas que endossaram a condição de-
pendente e periférica latino-americana, especialmente devido a sua 
inserção ao sistema-mundo capitalista fundamentada em acordos desi-
guais. A dimensão ideopolítica intrínseca ao jogo político integra essa 
relação de forma a endossar o intercâmbio desigual. Nesse cenário, as 
agências multilaterais do desenvolvimento também figuram como fo-
mentadoras dessas relações, diante dos ajustes econômicos sugestiona-
dos às economias periféricas.   

33 A esse respeito destaca-se a obra “Uma história da onda progressista sul-americana” de 
autoria de Fábio Luis Barbosa dos Santos. Neste ensaio que compreende onze artigos do autor 
esmiúça-se a realidade política dos países latino-americanos que vivenciaram a emergência de 
governos progressistas nas últimas duas décadas.
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Durante a ascensão progressista vislumbrou-se uma postura 
moderada e conciliatória, distante da clássica esquerda, referendando 
a articulação entre neoliberalismo e progresso como um caminho inevi-
tável. “O resultado foram projetos de mudança que aceitaram os parâ-
metros da ordem que haviam herdado, visando renegociar em melhores 
termos a inserção mundial e seus países e a situação dos ‘excluídos’ que 
frequentemente representaram” (SANTOS, 2018, p. 1). Sob tal prisma, 
percebeu-se que a onda progressista34 latino-americana foi simultanea-
mente progressista e conservadora:

Esta via referendou a articulação prevalente entre neoliberalismo e 
progresso. A onda progressista foi neoliberal não somente porque 
subordinou-se à ditadura do ajuste estrutural, mas porque introjetou 
a razão do mundo que lhe caracteriza, reduzido a política a técnicas 
de gestão balizadas por uma lógica mercantil. Ao mesmo tempo, foi 
progressista não por ser necessariamente de esquerda, mas porque 
partilhou de uma visão de mundo que identifica o combate ao sub-
desenvolvimento com o crescimento econômico, versão periférica 
da ideologia do progresso (SANTOS, 2018, p. 2).

 O movimento dialético que ciclicamente alternou a emergência 
de governos progressistas e conservadores na América Latina e que, 
contemporaneamente transita de uma longa onda progressista para 
uma significativa onda neoconservadora, precisa ser analisada diante 
dos aspectos conjunturais que o circunda, “os governos progressistas 
articularam o ajuste estrutural ao mito do crescimento econômico; a 
financeirização à exportação primária; a capitalização dos pobres ao 
consumo importado” (SANTOS, 2018, p. 14). 

Analisados a partir da tendência mundial, os governos progres-
sistas da região aparecem como tentativas de civilizar o trem da história 
recorrendo ao bom senso e à concertação. Acreditou-se que era possível 
domesticar o desenvolvimento capitalista na periferia ou, ao menos, 
modular a sua velocidade e a sua direção. Sem questionar o trilho, ado-
taram como norte o crescimento econômico, referindo-se ao paradigma 
do desenvolvimento das forças produtivas. Como resultado, no lugar 
de “puxar o freio do trem do progresso” como dizia Walter Benjamin, 
esses governos o aceleraram. Ao invés de conduzi-lo, foram por ele 
arrastados, e, em alguns casos, defenestrados (SANTOS, 2018, p. 16).

A cena contemporânea sinaliza a emergência e o fortalecimento 
de regimes neoconservadores na região, tal como se pode observar na 
34 A onda progressista latino-americana também ficou conhecida como a “maré-rosa”. 
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realidade política da Argentina, Chile, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, Honduras, Paraguai, Peru, Haiti, Suriname, Belize, Domini-
ca, entre outros. A guinada ideopolítica neoconservadora de países da 
América Latina se aproxima do movimento perceptível na cena mun-
dial, “nos últimos anos, diversos países de todos os cantos do mundo 
foram acometidos por uma espécie de nacionalismo de extrema direita. 
A lista inclui Rússia, Hungria, Polônia, Índia, Turquia e Estados Uni-
dos” (STANLEY, 2018, p. 13). Essa mudança se iniciou no contexto 
latino-americano35, mediante à eleição de Sebastian Piñera e Maurício 
Macri, no Chile e Argentina nos anos de 2010 e 2015 e foi sucedida pe-
las eleições de Michel Temer (2016) e Jair Bolsonaro (2019) no Brasil 
e Luis Alberto Lacalle Pou no Uruguai (2020)36. Os motivos indicados 
para o fortalecimento da onda neoconservadora se atrelam-se à emer-
gência da crise econômica em alguns países desta região, o acirramento 
dos escândalos de corrupção política e econômica e a diminuição dos 
preços das matérias-primas (imprescindíveis para a economia latino-a-
mericana). 

O acirramento da polarização ideológica na América Latina im-
pactará diretamente as políticas econômicas e sociais adotadas, recon-
figurando as agendas sociais preconizadas pelos governos progressis-
tas. Pereira (2020) cunhou o conceito “nova direita” para referir-se a 
ascensão conservadora recente. Contudo, neste capítulo optou-se pela 
categoria “neoconservadorismo” por se compreender que se trata de um 
fenômeno novo, onde a conjunção entre neoliberalismo e neoconserva-
dorismo resultam em roupagens até então desconhecidas. Nesse sentido, 
em consonância a Brown (2019), depreende-se que o neoconservado-
rismo emergiu no campo político após a consolidação da racionalidade 
neoliberal como via de mobilização de forças antidemocráticas, “nada 
fica intocado pela forma neoliberal de razão e valoração e que o ataque 
ao neoliberalismo à democracia tem, em todo o lugar, infletido na lei, 
cultura política e subjetividade política” (BROWN, 2019, p. 9). 

Ao compreender o neoliberalismo como um “[...] um projeto 
político-moral que visa proteger as hierarquias tradicionais negando a 
própria ideia do social e restringindo radicalmente o alcance do poder 
político democrático do Estado” (BROWN, 201, p. 23), chega-se as 
35 Não foram aqui mencionados os países e os governos que não foram objetos de análise 
deste estudo.
36 Ressalva-se que ambos os governos possuem divergências ideológicas entre si, alguns 
deles se situam em espectro políticos neoconservadores mais amenos e outros, tal como Jair 
Bolsonaro, em espectros neofascistas. 
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pistas explicativas a ascensão conservadora em um cenário de crise es-
trutural do capital. A manutenção de hierarquias, dos sistemas de privi-
légios elitistas e das desigualdades sociais se tornam valores intrínsecos 
à guinada neoconservadora. 

 Observa-se a eminência do descontentamento de elites para 
com os avanços propostos por governos progressistas especialmente 
no âmbito social, visto que, qualquer ensejo direcionado a pautas igua-
litaristas se tornaram uma ameaça a privilégios e posições sociais. Não 
estranhamente, o neoconservadorismo traz consigo um forte apelo mo-
ralizante que captura amplos segmentos sociais e se atrela a preceitos 
individualistas, excludentes e estigmatizantes. A esse respeito se nota 
que “os sentimentos nativistas, racistas, homofóbicos, sexistas, antis-
semitas, islamofóbicos, bem como sentimentos cristãos antisseculares, 
adquiriram bases políticas e legitimidade inimagináveis há uma década. 
Políticos oportunistas surfam nesta onda” (BROWN, 2019, p. 9).

 Em análise aos políticos oportunistas que “surfam a onda” neo-
conservadora, observa-se a emergência de governos identificados com 
o fascismo e o neofascismo político no contexto latino-americano, tal 
como Jair Bolsonaro no Brasil. Dessa forma, “A política fascista inclui 
muitas estratégias diferentes: o passado mítico, propaganda, o anti-inte-
lectualismo, irrealidade, hierarquia, vitimização, lei e ordem, ansiedade 
sexual, apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-es-
tar público” (STANLEY, 2018, p. 14). 

 Nesse sentido, mediante estratégias de repúdio ao conheci-
mento científico, apelos a ideia de patriotismo e nacionalismo atrela-
das ao saudosismo de um passado mítico (e inexistente), constroem-se 
novas narrativas que, ao desarticular a união e o bem-estar público, 
promovem discursos racistas, homofóbicos, xenofóbicos e excludentes, 
impactando os sistemas protetivos de forma exponencial. Observa-se 
que “essas novas forças conjugam elementos já familiares do neolibe-
ralismo: favorecimento do capital, repressão do trabalho, demonização 
do Estado Social e do político, ataque às igualdades e exaltação da li-
berdade” (BROWN, 2019, p. 10).

Os resultados da conjunção entre neoliberalismo e neoconserva-
dorismo que propiciaram o surgimento de um 3º ciclo de proteção social 
na América Latina, ainda é uma incógnita. Trata-se de um processo em 
curso que já demonstra o seu alto teor nocivo frente ao desmantelamen-
to dos sistemas de proteção social existentes e o endossamento da ex-
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propriação dos direitos da classe trabalhadora (especialmente mediante 
reformas trabalhistas). Ademais, o acirramento da dependência econô-
mica dos países da região, mediante o agravamento de ações extrativis-
tas promovidas pelo capital - especialmente o financeiro - se torna um 
grande desafio.  Diante deste complexo cenário, o próximo item deste 
capítulo irá problematizar dados documentais inerentes a evolução dos 
sistemas protetivos da região nas últimas três décadas.

3 Análise dos ciclos de proteção social da América Latina nas 
últimas três décadas 

Indubitavelmente, o caráter economicamente dependente da 
América Latina possibilitou que os seus ciclos econômicos condicio-
nassem os ciclos políticos, os quais, por sua vez, produziram as parti-
cularidades nos ciclos da proteção social. A esse respeito, tanto a crise 
econômica da década de 1990 resultantes da conhecida “crise da dívida 
externa” da década de 1980, quanto a recente “crise das commodities” 
observada em meados dos anos 2013, possibilitaram o endossamen-
to das medidas de austeridade neoliberal e da consequente redução do 
gasto social público (GSP) no campo social, produzindo o cenário po-
lítico necessário para a emergência conservadora (e neoconservadora) 
em repúdio a projetos políticos progressistas. Como de costume, nestas 
temporalidades o ônus da crise econômica recaiu sobre a classe traba-
lhadora mediante a expropriação dos seus direitos e à minimização da 
atuação do Estado na proteção social. 

Em contraste, a emergência dos governos progressistas se atre-
lou ao surgimento de um cenário econômico favorável, o “superciclo 
das commodities”, iniciado nos anos 2000. O crescimento econômico 
deste momento possibilitou o aumento do GSP e a restrição e algumas 
medidas de austeridade neoliberais, criando condições para a reafirma-
ção das promessas civilizatórias progressistas e a ascensão política da 
maré-rosa latino-americana.

Ao desvendar as correlações entre os ciclos econômicos e os ci-
clos políticos da região, não se pode defender a existência de ciclos 
de proteção social genuinamente latino-americanos alicerçados nas 
necessidades da classe trabalhadora dessa região. Nota-se que comu-
mente a proteção social serviu como sustentáculo para os interesses 
de mercado frente à reprodução da força de trabalho, bem como, para 
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o apaziguamento das expressões da questão social mais gravosas vi-
venciadas pela classe trabalhadora e objetos de reivindicação. Transi-
tando do cariz assistência à compleição de direito e entre concessões e 
conquistas oriundas da luta social, observa-se que o trato destinado à 
questão social oscilou temporalmente a partir da perspectiva ideopo-
lítica hegemônica estando subjugada a ingerência das recomendações 
proferidas pelas agências multilaterais do desenvolvimento às regiões 
periféricas do globo.

Em linhas gerais, observam-se a eminência de três grandes ci-
clos dos sistemas protetivos na América Latina das últimas três déca-
das, aqui nomeados: o 1° Ciclo – Neoliberal e Conservador – iniciado 
na década de 1990; o 2º Ciclo - Neoliberal e Progressista - iniciado 
a partir dos anos 2000 e o 3º Ciclo – Neoliberal e Neoconservador – 
iniciado nos anos de 2010 e 2015 (temporalidades diferentes entre os 
países pesquisados37). 

As denominações atribuídas aos diferentes estágios dos sistemas 
protetivos emergiram da aferição de ciclos com temporalidades histó-
ricas diversas e características comuns no âmbito da proteção social. 
A esse respeito e, em consonância ao movimento dialético da história, 
constata-se a mudança de substância dos escopos protetivos ao longo 
das três décadas analisadas, contudo, também se observam continui-
dades, tal como a persistência da inferência da matriz neoliberal nos 
distintos períodos. A ascensão progressista no campo protetivo foi con-
temporânea à maré-rosa no campo político, contudo, ambas se fizeram 
transpostas pela emergência do ciclo neoconservador na arena política 
e social, desmarcando o início de uma nova temporalidade histórica 
para a proteção social. Nesse sentido, o Quadro 2 propõe a síntese das 
caracterizações gerais dos referidos ciclos protetivos e do contexto so-
ciopolítico que possibilitou sua materialização. 

37 Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.



- 217 -

Quadro 2 - Ciclos de Proteção Social da América Latina nas 
últimas três décadas

Ciclo Contexto sociopolítico Caracterização da Prote-
ção Social

19
90

1° Ciclo 
Protetivo -  

Neoliberal e 
Conservador

►Fragilização ideário socia-
lista pós dissolução União 
Soviética; 
► Imperialismo, globaliza-
ção e capitalismo financeiro;
►Ascenção Neoliberalismo;
►Período democratização 
países latino-americanos (pós 
ditaduras civis e militares);
►Eleição de governos con-
servadores aliados às elites 
nacionais;
►Instabilidade econômica 
latino-americana; crises (lo-
cais e regionais);
►Ajustes estruturais e refor-
mas;
► Precarização do trabalho 
e rebatimentos reestruturação 
produtiva;
►Agravamento expressões 
da Questão Social – pobreza 
e desigualdade social;

►Políticas residuais, assis-
tenciais e associadas à soli-
dariedade social;
►Perspectiva familista em 
detrimento à garantista em 
PS;
►Focalização dos serviços 
em atividades essenciais 
(grupos mais pobres e de-
mandas mais gravosas);
►Frágil compleição de di-
reito e cidadania vinculada 
à PS;
► Reformas e redução do 
gasto social público em PS38; 
►Privatizações – mercadori-
zação saúde e educação;
►Descentralização e incor-
poração princípios gerenciais 
de gestão na PS;
►Minimização do Estado na 
PS; corresponsabilização do 
terceiro setor;
► Criação dos primeiros 
PTRC ao término da década;

38 Sigla Proteção Social.
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20
00

2º Ciclo  
Protetivo - 

Neoliberal e 
Progressista

► Consolidação do capitalis-
mo financeiro e do processo 
de globalização;
►América Latina em posi-
ção econômica dependente 
na cena internacional;
► Superciclo das commodi-
ties após 2000, crescimento 
econômico região e desen-
volvimentismo;
► Início maré-rosa latino-a-
mericana;
► Eminência de crises: Crise 
Mundial (2007-2008) e Crise 
na região (após 2013);
► Elites e mercado – políti-
cas de acordos com governos 
progressistas;
► Diminuição da pobreza e 
desigualdade econômica;

►Período mais próspero à 
PS na região;
►Aumento dos escopos de 
PS pública e aumento do gas-
to social público;
► Incorporação de agendas 
progressistas e atenção a gru-
pos minoritários na política 
social e legislações;
► Difusão dos PTRC na re-
gião; 
► Melhora dos indicadores 
sociais;
►Políticas sociais focaliza-
das, seletivas e adeptas ao 
workfare;
► Diminuição das linhas de 
pobreza;

20
10

/2
01

5 
A

T
U

A
L

3º Ciclo 
Protetivo – 
Neoliberal e 
Neoconser-

vador

► Crise econômica (Crise 
commodities);
► Enfraquecimento da ma-
ré-rosa progressista;
► Ascensão política con-
servadora na AL39 e mun-
do (eleição Trump, acordo 
Brexit na europa);
►Precarização do trabalho 
(reformas);
►Pandemia COVID-19;

► Aumento das linhas de 
pobreza e desigualdade so-
cial; 
►Diminuição do gasto social 
público;
► Reformas e reordenamen-
to dos programas e serviços 
existentes indicando a mini-
mização da atuação do Esta-
do;
► Rechaçamento das agen-
das progressistas;
► Endossamento da iniciati-
va privatista nas áreas sociais 
(especialmente educação e 
saúde);
►Mudança das concepções 
de direito - fortalecimento 
meritocracia da perspectiva 
familista e do discurso neo-
conservador;

Fonte: Sistematização da autora (2021).

39 Sigla para América Latina.
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Diante do exposto e em análise aos resultados oriundos da alter-
nância de governos progressistas e conservadores na América Latina, 
pode-se aferir que a emergência de governos progressistas na região 
possibilitou o alargamento dos escopos de proteção social existentes, 
bem como o endossamento do gasto social público, a incorporação 
de agendas progressistas nos planos de governo e a melhora nos indi-
cadores sociais nacionais. Por outro lado, os governos conservadores 
também viabilizaram incorporações no campo protetivo, contudo, o fi-
zeram mediante ínfimo incremento no gasto social público e limitada 
adoção de agendas progressistas e a implementação de novas frentes 
interventivas. Observou-se que a mobilização popular foi determinante 
para que governos progressistas e conservadores alinhassem as suas 
prioridades de agenda pública aos interesses da coletividade. Ademais, 
notou-se que o poder econômico também produziu ingerências deter-
minantes nos lastros protetivos, ao passo que a mercadorização de áreas 
específicas (tal como educação e saúde) se consolidou nos governos 
de ambos os espectros ideológicos. Essa situação sugere a significativa 
subalternização dos Estados e dos governos aos interesses da dinâmica 
capitalista.  

A este respeito, o gráfico 1 apresenta o comportamento dos indi-
cadores sociais de saúde e educação nas últimas três décadas em países 
latino-americanos que possuíram a alternância ideopolítica de gover-
nos progressistas e conservadores. A tendência observada é de melhora 
geral dos indicadores longitudinais ao longo das últimas três décadas, 
com destaque aos saltos qualitativos observáveis mediante a ascensão 
de governos progressistas.
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Gráfico 1 - A evolução dos Indicadores Sociais nas últimas três décadas

Fonte: Informações sistematizadas pela autora a partir de CEPALSTAT 
(2021)

Dentre as características assumidas pelos sistemas protetivos 
durante o 1° Ciclo de cariz Neoliberal e Conservador, observa-se que 
os governos conservadores da década de 1990 produziram ínfimos in-
crementos no campo protetivo, especialmente nas áreas de saúde, edu-
cação e assistência social, tal como será detalhado a seguir. No campo 
da assistência social verificou-se a continuidade à histórica perspectiva 
do assistencialismo e do fortalecimento do solidarismo endossado pela 
atuação da sociedade civil e das instituições caritativas e filantrópicas. 
Agendas associadas ao enfrentamento a fome se efetivaram restrita-
mente ao término da década como uma resposta às expressões da ques-
tão social mais gravosas endossadas pela crise econômica da década 
anterior. Nesse lapso temporal observa-se também, as primeiras tentati-
vas dos governos da região em atender as orientações das agências mul-
tilaterais do desenvolvimento quanto as questões da pobreza e da fome.

 No âmbito da política de saúde, observam-se tendências a efe-
tivação de reformas, à limitação do gasto social público, o fomento à 
descentralização administrativa e à incorporação de preceitos geren-
ciais na área. Ademais, ressalva-se a amplitude assumida pela iniciativa 
privada pela lógica do subvencionamento e das parcerias público-pri-
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vadas, dinâmica que endossou e consolidou os caminhos para a merca-
dorização do direito à saúde e agravou o tensionamento entre projetos 
privatistas e universalistas.  Observou-se que, em grande medida, os 
serviços existentes se direcionaram aos grupos mais empobrecidos e às 
demandas mais gravosas da população, comumente associadas às fren-
tes de ação elucidadas pelas recomendações internacionais, tal como o 
fomento à vacinação, a atenção à saúde materno infantil e o controle de 
doenças transmissíveis (devido à pandemia e HIV/AIDS). 

Neste mesmo lapso temporal a atenção destinada a política de 
Educação pressupôs a execução de reformas, a incorporação dos pre-
ceitos gerenciais na gestão, a implementação de processos de privatiza-
ção, o acesso ao financiamento internacional e o fomento à descentrali-
zação administrativa. O incentivo ao ensino profissionalizante a partir 
das necessidades do mercado de trabalho e a ampliação da educação 
básica também foram agendas incorporadas pelos governos de ambos 
os países analisados neste capítulo. A erradicação do analfabetismo, a 
ampliação do ensino secundário e a redução das desigualdades escola-
res foram agendas não contempladas na sua integralidade.

Destarte, durante o 2º Ciclo dos Sistemas Protetivos, ora nomi-
nado Neoliberal e Progressista, iniciado em meados dos anos 2000, ob-
servou-se no âmbito da assistência social o aumento do gasto social 
público e a ampliação dos programas de transferência de renda condi-
cionada (PTRC)40. Nesse sentido, a consolidação desses programas e 
a adoção de mecanismos gerenciais de focalização e seletividade dos 
usuários foram endossados em atenção as recomendações das agências 
multilaterais para o período. O investimento na articulação interseto-
rial das políticas de assistência social, saúde e educação possibilitou a 
melhora geral dos indicadores sociais destas áreas e a diminuição expo-
nencial das linhas de pobreza. 

 Esse cenário possibilita aferir que os governos progressistas 
lograram os maiores avanços no âmbito da diminuição da pobreza e da 
redução da desigualdade social. Tais êxitos foram possibilitados pelo 
cenário econômico favorável e a priorização dos PTRC na região. Em 
que pese tais avanços, cabe a ressalva que a erradicação da fome e o 
fomento de políticas econômicas direcionadas ao desenvolvimento sus-

40 A esse respeito ressaltam-se os PTRC Chile Solidário (Chile) e Chile cresce contigo; Bolsa 
Escola e Bolsa Família (Brasil); Jefas y jefes de Hogar  Familias por la Inclusión Social   e 
Programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social (Argentina) e Plan de Aten-
ción Nacional a la Emergencia Social (Uruguai). 
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tentável se tornam questão não solucionadas. Ademais, o cenário de 
recessão econômica observável no posterior - 3º Ciclo de PS -, demons-
tra a eminência de retrocessos nas agendas de erradicação da pobreza e 
a diminuição da fome a partir do ano de 2013. Diante dessa realidade, 
cabe ponderar em que medida os avanços conquistados no 2º ciclo per-
mitiram mudanças permanentes e estruturais ou se limitaram às me-
didas provisórias e paliativas às questões mais gravosas, tornando-se 
suscetíveis à regressão, diante da emergência de ciclos econômicos e 
políticos desfavoráveis.

 Destarte, no âmbito da educação observa-se que os países pes-
quisados neste lapso temporal (anos 2000) aumentaram o gasto social 
público na área e fomentaram a ampliação da educação pública no ensi-
no básico, secundário e técnico/profissionalizante. O Chile e o Uruguai 
indicam particularidades, visto já possuíram ampla cobertura do ensino 
obrigatório e despontarem como referência em qualidade educacional 
na região. A Argentina e o Brasil produziram inovações ao reformar le-
gislações educacionais priorizando pautas progressistas, dentre as quais 
se destacam a ênfase à educação inclusiva, à educação infantil e à ado-
ção de tecnologias na educação. 

 O acesso ao ensino secundário (médio) não mostrou resultados 
salutares em nenhum dos países pesquisados, em que pese a sua signi-
ficativa ampliação, especialmente na realidade brasileira. A diminuição 
do analfabetismo também logrou avanços apesar de não ter resultado 
em sua erradicação. Destarte, a recomendação das agências multila-
terais recorrente associada à ampliação do ensino profissionalizante e 
técnico foi difundida entre todos os países pesquisados, sugerindo a 
forte influência da teoria liberal de Amartya Sen. 

 O avanço do ensino superior foi incorporado por alguns países, 
especialmente pelo Brasil e Uruguai, nos quais se se constata a criação 
de universidades públicas e de redes federais de ensino tecnológico. 
Nesse campo, observa-se a prevalência da atuação do setor privado, es-
pecialmente na realidade Brasileira, Argentina e Chilena, cujo sistema 
de subvencionamento público foi bastante difundido (custeio público 
de vagas em instituições privadas). No âmbito da gestão, vislumbra-
-se que ambos os países aderiram os sistemas gerenciais de gestão e 
avaliação da política educacional. Ademais, em referência à participa-
ção de entes privados na área (igualmente objeto de recomendação das 
agências multilaterais), constata-se a dificuldade e/ou, o desinteresse 
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dos governos progressistas em deter o avanço da lógica de mercadori-
zação do direito à educação. O alastramento da iniciativa privada nos 
diferentes níveis de ensino suscitou o agravamento das desigualdades 
educacionais nos países. 

Ademais, na área da política de Saúde observa-se que os go-
vernos progressistas endossaram o gasto social público e concederam 
ênfase à ampliação da atuação do Estado através do alargamento da 
cobertura dos serviços de saúde e do fomento às ações de promoção 
e prevenção em saúde. A melhora dos indicadores sociais de saúde é 
observável, fato que sugere a relação com o endossamento de ações 
dirigidas a saúde coletiva (tal como saúde comunitária, vacinações, pre-
venção e tratamento de doenças transmissíveis, redução da mortalida-
de, desnutrição e atenção à saúde materno-infantil).

Os países Brasil e Uruguai se destacam como aqueles que insti-
tuíram sistemas universais de saúde, por outro lado, o Chile se mostra 
como aquele que detém o sistema mais privatista da região. Em que 
pese as reformas propostas pelos governos progressistas no sentido de 
minorar as desigualdades em saúde, observa-se a prevalência da atua-
ção do setor privado e a dificuldade dos governos em regular essa área. 
A lógica do subvencionamento público ou mesmo do estabelecimento 
de parcerias público-privadas foram práticas adotadas por todos os paí-
ses pesquisados. Destarte, no âmbito da gestão, ressalta-se a incorpora-
ção da lógica gerencial. Dentre questões insolúveis desta área se situam 
as problemáticas de segurança pública, violência e o crescimento popu-
lacional em áreas desprotegidas. 

Destarte, em alusão ao 3º Ciclo dos Sistemas Protetivos - Neo-
liberal e Neoconservador iniciado nos anos 2010 e 201541, observa-se 
que na área da assistência social, os governos conservadores isenta-
ram-se de atuar frente a questões estruturais, como a redução das de-
sigualdades e exclusões, a defesa dos direitos humanos e o fomento à 
justiça social. A redução do gasto social público na área e a retomada 
do aumento das linhas de pobreza se apresentam como problemáticas 
desse ciclo. Nesse sentido, observou-se a continuidade dos PTRC exis-
tentes nos países pesquisados, mediante, contudo, às readequações e ao 
estabelecimento de critérios mais rigorosos, no tocante a focalização 

41 Nesse novo ciclo político governos conservadores assumem o poder em temporalidades 
distintas, inicialmente no Chile (2010 – Sebastian Piñera), Argentina (2015 – Maurício Ma-
cri), Brasil (2016 e 2019 – Michel Temer e Jair Bolsonaro) e, mais tardiamente, no Uruguai 
(2020 – Lacalle Pou).
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e seletividade do público, dinâmica que desassistiu vasto contingente 
populacional empobrecido.

Frente a área de saúde, observa-se que os governos conservado-
res do 3º Ciclo (Neoliberal e Neoconservador) implementam uma série 
de reformas (via decretos42) e retraíram o gasto social público na área. 
A esse respeito, recomendações das agências multilaterais associadas 
a universalidade, integralidade e ao fomento ações preventivas contí-
nuas foram inefetivas.  Nesse sentido, as reformas no âmbito da saúde 
restringiram as frentes interventivas consolidadas no 2° Ciclo de PS e 
fortaleceram a lógica da focalização das ações e seletividade dos usuá-
rios, mesmo diante de sistemas universais de saúde, como o brasilei-
ro. A recomendação alusiva ao fomento de parcerias público-privadas 
prosseguiu sendo efetivada, tornando-se um desafio a política de saúde 
pública ao possibilitar o fortalecimento da iniciativa privada na área e a 
mercadorização do direito à saúde. Desse modo, observa-se um nítido 
comprometimento de ambos os governos conservadores aos interesses 
de mercado e à abertura ao investimento do capital financeiro em saúde. 

Por fim, no âmbito da educação, os governos conservadores do 
3º ciclo implementaram reformas na área endossando a atuação priva-
tista e impactando a educação sob a forma da agudização das históricas 
desigualdades escolares. Em que pese a manutenção do gasto social pú-
blico e a estabilidade dos indicadores sociais de educação, observa-se a 
ausência de inovações, a incipiente adoção de agendas progressistas e 
a paulatina retração dos escopos de atuação do poder público (tal como 
programas e ações). Nesse sentido, observam-se que agendas associa-
das a igualdade no acesso aos diferentes níveis de ensino, a educação de 
qualidade, a inclusão social e a ampliação do ensino superior e técnico, 
foram limitadamente observadas. 

Em complementariedade ao panorama exposto que elucidou as 
características gerais dos três distintos ciclos de proteção social aferidos 
na realidade latino-americana, cabe-se ressalvar a existência de matri-
zes ideopolíticas que conformam e condicionam as características cen-
trais da PS na região. Para fins analíticos, tais matrizes serão analisadas 
a partir de dois grandes eixos caracterizados no Quadro 3. 

42 Ressalta-se que as reformas implementadas durante o terceiro ciclo possuíram caráter anti-
democrático por não possibilitarem a participação popular na tomada de decisões. Comumen-
te, as modificações foram fomentadas via decretos presidenciais. 
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Quadro 3 - Eixos de Concepções Ideopolíticas da Proteção Social

Eixo 1 - Ges-
tão da Prote-
ção Social

Reformas

Eixo 2 - 
Matrizes 

ideopolíticas 
da Proteção 

Social

Solidarismo 
Descentralização Familismo
Privatizações Meritocracia

Sociedade Civil Empreendedorismo e 
capacitação

Participação Social Empoderamento

Universalidade Capital social e huma-
no

Focalização e Seleti-
vidade

Oportunidades e com-
petências

Workfare

Moralismo e culpabili-
zação pobreza
Auto provimento
Risco Social

Necessidades básicas
Fonte: Sistematização da autora (2021)

As concepções ideopolíticas vinculadas ao eixo da gestão da pro-
teção social refere-se a movimentos perceptíveis nos três ciclos de pro-
teção social, que, em grande medida, foram materializados indiscrimina-
damente por governos progressistas e conservadores latino-americanos. 
Indubitavelmente, os movimentos reformistas iniciados no 1º Ciclo dos 
sistemas protetivos atrelado a difusão dos ideais do Consenso de Washin-
gton e sob ingerência dos ditames neoliberais, delinearam os caminhos 
irreversíveis aos sistemas protetivos das décadas subsequentes.  

Dentre as dinâmicas que se perpetuaram no âmbito da gestão 
à descentralização (administrativa e de financiamento) está a privati-
zação, a focalização, a incorporação da gerencialidade na condução 
das políticas sociais e a implementação de reformas consecutivas. No 
âmbito das matrizes ideopolíticas preponderantes, observa-se o endos-
samento de concepções liberais – e ou neoliberais – atreladas à busca 
incessante pela capacitação dos indivíduos e o fomento a oportunidades 
sociais (educacionais e laborais). Observa-se o fortalecimento de lógi-
cas meritocráticas que endossam a responsabilização individual frente 
ao provimento das necessidades básicas, ademais, também se eviden-
cia o endossamento da criminalização da pobreza e o resgate a valores 
moralizantes funcionais a manutenção das desigualdades e opressões a 
grupos minoritários.
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Destarte, a retração do gasto social público e a minimização da 
ação pública se consolida em complementariedade a responsabiliza-
ção de outros atores sociais mediante ações solidaristas e familistas. 
Observa-se que o retorno às intervenções paliativas, assistenciais e de 
cariz filantrópico, se fortaleceram, especialmente durante o 1º Ciclo 
de proteção social. Durante o 2º Ciclo – Neoliberal e Progressista -, 
constata-se o alargamento da atuação da sociedade civil pelo incentivo 
governamental através da ação das organizações não governamentais 
e instituições filantrópicas, bem como do estabelecimento de parcerias 
público-privadas e ações subvencionamento público, especialmente no 
âmbito da política de educação e saúde. Destarte, durante o 3º Ciclo 
de proteção social - Neoliberal e Neoconservador -, nota-se a retração 
da atuação da sociedade civil e o endossamento de consensos sociais 
que postulam a defesa da minimização da atuação do Estado no âmbito 
social. 

 Nesse contexto, fortalece-se a correlação de forças entre pers-
pectivas de universalidade e focalização das políticas sociais. Em com-
plementariedade a esta tônica, o movimento neoconservador inaugura-
do durante o 3º Ciclo de proteção social teve como cenário a abertura de 
um ciclo econômico recessivo e a expropriação de direitos de cidadania 
outrora conquistados. Observa-se que no campo da proteção social a 
minimização do Estado atrelada a retração do gasto social público no 
campo social se consolidou em uma conjuntura de enfraquecimento das 
forças populares43, logrando êxito devido ao seu cariz impositivo e anti-
democrático. Consensos ideológicos individualizantes, meritocráticos e 
ancorados em perspectivas protetivas familistas e neoconservadoras se 
tornaram o constructo funcional à dilapidação dos escopos protetivos e 
a paulatina expropriação44 dos direitos de coletividades. 

Ademais, a intensificação da exploração (e superexploração) do 
trabalho na América Latina também se fez perceptível e esteve asso-
ciada à materialização de movimentos reformistas no âmbito da pre-

43 Em que pese a latência de manifestações populares na América Latina essas se fizeram sem 
força política para transformações e/ou estancamento da expropriação dos direitos. O cenário 
neoconservador político/econômico e a cooptação dos movimentos populares deve ser consi-
derada como fator determinante nesse contexto.
44 O conceito de expropriação de direitos pode também ser relacionado aos movimentos de 
privatização das políticas sociais como resposta as exigências do sistema capitalista. A esse 
respeito, nota-se que o estágio capitalista atual em que a “economia dos serviços” ganha 
importância, observa-se o espraiamento sobre áreas comumente atreladas ao poder público. 
A privatização e a mercadorização dos serviços de saúde e de educação a partir da atuação de 
grandes corporações internacionais deve ser analisada a partir dessa conjuntura econômica. 
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vidência dos trabalhadores e dos direitos trabalhistas45 em resposta às 
exigências do mercado globalizado. A negação do acirramento da luta 
de classes, da superexploração do trabalho latino-americana e da expro-
priação dos direitos dos trabalhadores endossados nas últimas décadas 
impossibilita a emergência de sistemas protetivos universais direcio-
nados a democratização no acesso ao excedente econômico construído 
pela classe trabalhadora46. Nesse sentido, a prevalência de concepções 
liberais – e atualmente neoliberais e neoconservadoras -, perpetuam a 
exploração e subalternização da classe que vive do trabalho.

Destarte, em linhas gerais a análise dos resultados alcançados 
pelos governos progressistas e conservadores no âmbito da proteção so-
cial, demonstra que nas últimas três décadas, a ênfase das políticas so-
ciais se dirigiu:  erradicação da fome, diminuição da pobreza, garantia 
de mínimos sociais (saúde, educação, moradia, segurança alimentar), 
universalização da educação básica e ampliação do ensino secundário, 
fomento à capacitação profissional e técnica para o mercado de traba-
lho, à melhoria dos indicadores sociais de saúde, ao controle de doenças 
contagiosas e epidemias e à ampliação da atenção básica em saúde.

Em linhas gerais, os governos de ambas as posturas ideopolíticas 
produziram melhoria nos indicadores sociais longitudinais de saúde, 
educação e assistência social, alcançando a redução da mortalidade in-
fantil, o aumento da expectativa de vida, a ampliação do ensino primá-
rio e secundário e a diminuição das linhas de pobreza e extrema po-
breza. Em análise aos indicadores sociais e à evolução do gasto social 
público no âmbito da saúde, educação e assistência social, observou-se 
que os governos progressistas lograram maior êxito do que os gover-
nos conservadores. A esse respeito, o fomento aos escopos de proteção 
social públicos e a incorporação de agendas progressistas se destacam 
como méritos comuns às gestões progressistas da região. 
45 Como exemplo dessas reformas cabe destacar que a reforma trabalhista Argentina foi 
proposta por Maurício Macri no ano de 2017 e não aprovada após grande pressão sindical, 
contudo, a reforma da previdência foi aprovada nesse mesmo ano. A reforma trabalhista e 
previdenciária no Brasil foi aprovada no ano de 2017 e 2019 (Governos conservadores de 
Michel Temer e Jair Bolsonaro). A reforma trabalhista chilena foi aprovada em 2008 durante o 
governo de Michele Bachelet, contudo, em que pese o pêndulo pró-trabalhador, as mudanças 
não foram de grande monta às dinâmicas trabalhistas há longa data precarizadas. Atualmente, 
Piñera pleiteia nova reforma trabalhista e previdenciária pró-empresariado no país. Na reali-
dade do Uruguai não decorreram amplas reformas, em que pese as mudanças de dispositivos 
legais a favor dos direitos do trabalhador.
46 A esse respeito veja a produção “Política social na América Latina: ensaio de interpretação 
a partir da Teoria Marxista da Dependência” de autoria de Beatriz Paiva, Mirella Rocha e 
Dilceane Carraro. 
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A difusão dos programas de transferência condicionada de ren-
da endossou a atuação intersetorial das políticas de saúde, assistência 
social e educação mediando, de certo modo, o acesso aos mínimos 
existenciais em consonância às recomendações internacionais. Nesse 
sentido, observa-se a atenção à saúde materno-infantil, à frequência e 
permanência escolar e ao incremento das rendas de indivíduos, bem 
como famílias que vivenciavam pobreza absoluta. Os governos con-
servadores foram responsáveis pela criação de grande parte dos PTCR, 
contudo, foi durante os governos progressistas que houve a ampliação 
exponencial do GSP na área e a consequente queda expressiva nas li-
nhas de pobreza. Nesse sentido, os governos de Cristina Kirchner (Ar-
gentina); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Michele Bachelet (Chile) 
e Tabaré Vasquéz (Uruguai) despontam como os governantes latino-a-
mericanos que conquistaram maior êxito na luta contra a pobreza na 
região. 

No âmbito da educação, em que pese a melhoria dos indicado-
res de ampliação do ensino obrigatório, nota-se que a difusão da lógi-
ca instrumental e da concepção de capacitação em repúdio às práticas 
educativas críticas e cidadãs preconizadas pelos movimentos democra-
tizantes da região se impôs como um entrave ao alargamento da edu-
cação emancipatória, subalternizando-a as exigências e necessidades 
do mercado. Ademais, em que pese a ampliação das políticas educati-
vas perduram na região graves problemas associados às desigualdades 
escolares e lacunas entre a educação pública e privada, especialmente 
no tocante à qualidade do ensino. Ambas as problemáticas expostas se 
fizeram endossadas durante a vigência de governos conservadores e mi-
nimizadas durante o ciclo progressista. 

No âmbito da saúde, a melhoria dos indicadores sociais básicos 
(diminuição da mortalidade e aumento da expectativa de vida) sinali-
zaram a gradual melhoria das condições de saúde da região. Contudo, 
a tendência privatista da área, o endossamento do subvencionamento 
público e a mercadorização do direito à saúde tornam-se desafios obser-
váveis durante os governos de ambos os espectros ideopolíticos. As de-
sigualdades em saúde e o sucateamento dos serviços fomentados pelo 
Estado criam uma grande lacuna entre os serviços públicos daqueles 
que são oferecidos no mercado, endossando a busca pelo acesso a saúde 
privada. 

 Diante do exposto e frente as mudanças que incidiram sobre os 
sistemas protetivos latino-americanos nas últimas três décadas, pode-se 
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aferir salutares avanços obtidos frente as expressões da Questão Social 
mais gravosas, tal como a pobreza absoluta e a fome. Contudo, cabe-
-se ressalvar o longo caminho a ser trilhado em prol da consolidação 
de sistemas protetivos universais e atinentes as necessidades da classe 
trabalhadora da região. Trata-se de um processo historicamente em cur-
so, imprescindível para o alcance das promessas civilizatórias cidadãs, 
democráticas e direcionadas ao alcance da justiça social. Dessa forma, 
os sistemas protetivos latino-americanos, como um todo, mostram-se 
como meios imprescindíveis para transpor a gravosa desigualdade que 
assola a região, a este respeito urge o reconhecimento de sua importân-
cia e a promoção de sua defesa.  

5 Considerações finais

A senda da Proteção Social na América latina percorre caminhos 
tortuosos que alternam temporalidades que exasperam esperanças em 
contraposição a outras que aniquilam conquistas democráticas de justi-
ça social. A ascensão progressista no campo político latino-americano 
reascendeu o ensejo pela transposição da pobreza, a minimização das 
desigualdades e a superação das amarras econômicas e políticas que 
subjugam governantes e governados da Nuestra América aos ditames 
internacionais. Contudo, observou-se que os moderados avanços per-
ceptíveis no campo da política social e econômica materializados pelos 
governos da maré-rosa latino-americana, por não propiciarem mudan-
ças conjunturais e estruturais possibilitaram o solo fértil para a ascensão 
(neo) conservadora em um cenário econômico de crise e recessão. 

As contradições do tempo presente impactam a Proteção So-
cial da Região de forma a expropriar direitos conquistados pela classe 
trabalhadora nas últimas décadas, minimizando direitos de cidadania 
e expondo coletividades a um cenário de desproteção e insegurança 
social. A esse respeito, se faz perceptível o endossamento da hegemonia 
do pensamento liberal (e neoliberal) em contraposição ao desprezo por 
teorias sociais críticas e concepções revolucionárias, ademais, no cam-
po econômico diante da produção e reprodução capitalista dependen-
te, predatória e extrativista se endossa a superexploração e degradação 
do mundo do trabalho nas economias periféricas. Destarte, expressões 
neocolonialistas se expressam no campo político frente a existência de 
Estados e governos não soberanos e servis aos interesses econômicos 
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internacionais. Por fim, no campo da subjetividade humana, indivíduos 
sociais vorazmente competitivos em detrimento de coletividades eman-
cipadas são forjados de maneira consonante ao modo de vida pautado 
na racionalidade neoliberal. 

Diante destes desafios e em respeito ao produto analítico deste 
capítulo, o qual versa aos delineamento assumidos pela proteção so-
cial da Região mediante a alternância de governos de distintas posturas 
ideopolíticas nas últimas três décadas, pode-se aferir que os governos 
progressistas e conservadores da América Latina formularam as suas 
políticas de proteção social, incorporando as orientações das agências 
multilaterais de desenvolvimento e produzindo ciclos protetivos sub-
metidos aos ciclos econômicos e políticos da região. Governos pro-
gressistas realizaram avanços significativos no âmbito da luta contra a 
pobreza, atenção em saúde, universalização da educação e incorpora-
ção de agendas progressistas populares, ampliando exponencialmente 
o gasto social público. Contudo, assemelharam-se aos governos con-
servadores ao se manterem submetidos as orientações neoliberais que 
impossibilitaram mudanças conjunturais. Os governos conservadores, 
por sua vez, pouco endossaram o investimento em proteção social e 
não incorporaram nas suas agendas reivindicações populares, tendo co-
mumente atuado em defesa dos interesses privatistas nas áreas sociais, 
endossando a retração da atuação do Estado como responsável pelo 
bem-estar social coletivo.

Indubitavelmente, a construção dos ciclos de proteção social evi-
denciados nas últimas três décadas fora condicionada pelos ciclos eco-
nômicos e políticos vigentes e pela ingerência internacional. Em sínte-
se, pode-se aferir que as economias centrais e as agências multilaterais 
do desenvolvimento ditam o ordenamento que os sistemas protetivos 
das regiões periféricas devem adotar. Frente a essa dinâmica, a alter-
nância ideopolítica de governos conservadores e progressistas não se 
torna um impeditivo. Desse modo, não se pode afirmar que os sistemas 
protetivos latino-americanos se consolidam a partir das necessidades 
genuínas da classe trabalhadora da região, dinâmica contraditória visto 
a complexa realidade da Região atravessada por gravosas expressões 
da Questão Social.

A temporalidade contemporânea impõe desafios de grande mon-
ta a Proteção Social da latino-americana. O cenário econômico reces-
sivo agravado pela eminência da gravosa crise de saúde mundial CO-
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VID-19, associado ao ciclo político conservador em voga consolidaram 
o solo fértil para a deletéria ascensão do 3º ciclo- neoliberal e neocon-
servador-, dos sistemas protetivos. Essa realidade produziu e produz in-
seguranças de diversas ordens aos crédulos em processos civilizatórios 
equânimes, sistemas protetivos universais e processos revolucionários. 
O curso dialético da história desnudará os cursos que assumirá a prote-
ção social, contudo, o ensejo de que os sistemas protetivos universais 
voltem a ser valorados e possibilitem a classe trabalhadora o usufruto 
de toda a riqueza que produz se torna o cenário prospectivo prenun-
ciado, especialmente em regiões largamente desiguais como América 
Latina. 
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7 O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
E COMUNITÁRIA COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO SOCIAL47

Vanelise de Paula Aloraldo

1 Introdução

O presente capítulo se propõe a refletir sobre as conquistas his-
tóricas e o reconhecimento do direito à convivência familiar e comuni-
tária para as infâncias e adolescências, bem como a atualidade do tema 
para as juventudes, incluídas em suas especificidades recentemente 
pelo arcabouço legal brasileiro.  

À medida que a sociedade enfrenta dificuldades para superar 
as condições adversas tecidas pelo modo de produção capitalista, 
a legislação brasileira vem também se ampliando para abarcar as 
mais complexas situações de violações de direitos humanos, que se 
agudizam em realidades periféricas e dependentes. Na área do direito 
das crianças e adolescentes, e mais recentemente das juventudes, os 
dispositivos legais preconizam que todos(as) têm direito a uma família, 
cujos vínculos devem ser protegidos e seguros. 

São muitas formas de desigualdades que ainda impedem a con-
cretização desse direito fundamental de convivência em família e na 
própria comunidade com proteção integral. Mesmo que a Constituição 
Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estatuto da 
Juventude (EJUVE), a Política Nacional de Assistência Social, o Plano 
Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, dentre outras legis-
lações, sejam consideradas conquistas históricas, a efetivação destas 
normativas está longe de atender as reais necessidades da população, 
por exemplo, prevenindo fragilizações e rompimentos de vínculos fa-
miliares. Em vista disso, a sociedade conta com diversos dispositivos 
legais que garantem formalmente os direitos fundamentais na sua inte-
gralidade, mas as condições estruturais e históricas demonstram incom-
patibilidade com tal concepção e com o propósito de universalidade. 

47 Este texto é um subproduto da tese “Juventudes em acolhimento familiar: fragilização de 
vínculos e estratégias de fortalecimento em contexto de capitalismo dependente” defendida no 
PPGSS em julho de 2021 sob a orientação do Professor Dr. Carlos Nelson dos Reis e financia-
da com recursos da CAPES -Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
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Destaca-se um necessário debate em torno dos direitos que as 
famílias conseguem acessar, tendo em vista que os direitos sociais bá-
sicos que atenderiam as necessidades humanas são confundidos com 
os mínimos sociais do ideário neoliberal apresentados para prover o 
“bem-estar” da população. Torna-se preciso a compreensão de Prote-
ção Social nas suas contradições, no potencial de atendimento das ne-
cessidades sociais das famílias, a premência de superação das práticas 
subalternizadoras, fragmentadas, esvaziadas de direcionamento crítico-
-transformador, pragmáticas, vinculadas ao critério focal de racionali-
zação dos gastos. 

Tanto o ECA quanto o EJUVE se fundamentam no princípio da 
pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e possuem a perspec-
tiva de romper com a tradição disciplinar autoritária que embasava o 
atendimento voltado às infâncias, adolescências e juventudes na Dou-
trina dos antigos Códigos de Menores, que reproduziam práticas re-
pressoras, tuteladoras, assistencialistas, moralizadoras, que concebiam 
a cultura da institucionalização de crianças, adolescentes e jovens como 
um “mal necessário” para prevenção de riscos. Os vínculos entre as fa-
mílias e comunidades devem ser fortalecidos pela Proteção Social, pois 
elas demandam condições dignas de existência e suporte para manter 
o cuidado dos seus membros. Para os casos em que não há alternativa 
senão a inserção em serviços de acolhimento de caráter temporário, é 
preciso que os acolhidos e familiares sejam atendidos por uma rede de 
atendimento bem articulada voltada para o trabalho de fortalecimento 
de vínculos e potencialização das famílias de origem e extensas para 
onde essas crianças, adolescentes e jovens possam retornar, ou como 
último recurso, a criação de novos vínculos afetivos junto às famílias 
substitutas, para que assim possam crescer e se desenvolver com seus 
direitos fundamentais assegurados. 

Trata-se por fim de atentar que o direito à Convivência Familiar 
e Comunitária não pode ser dissociado do conceito e materialização de 
Proteção social asseguradora de direitos, dada a sua particularidade de 
viabilizar o acesso a recursos e serviços sociais básicos. Nesse sentido, 
o presente capítulo está organizado em três itens de discussão e as con-
siderações finais. Após esta breve introdução, que traça a contextualiza-
ção do tema, têm-se o primeiro item nesse debate, que discute as condi-
ções de trabalho que se apresentam no cotidiano de milhares de famílias 
levando ao esgotamento das suas forças físicas e mentais, implicando 
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em altos níveis de desigualdades, desproteção e fragilização de víncu-
los. O segundo item apresenta como a formação histórica, socioeco-
nômica, política e cultural do Brasil como país dependente, moldou 
raízes de nossas desigualdades e marcou a atenção voltada às famílias, 
no que tange às formas equivocadas e tradicionais de intervenção do 
Estado-burguês, que sob as lentes da criminalização da pobreza e sob o 
estímulo da acumulação de poder nas mãos de uma classe, promoveram 
fragmentações de vínculos em lugar de  “proteção”, negando assim, o 
direito fundamental à convivência familiar e comunitária. No terceiro 
item, discorre-se sobre as conquistas legais sobre o direito à convivên-
cia familiar e comunitária, os desafios atuais e a proteção social como 
questão indissociável para materialização do trabalho de fortalecimento 
de vínculos. E por fim, as considerações finais do capítulo.

2. O modo de produção capitalista e as fraturas produzidas 
nas relações comunitárias e familiares

A história demonstra que retirar crianças, adolescentes e jovens 
das suas famílias foi um ato, por muito tempo recorrente, pois se pen-
sava que seria um “mal necessário”. Assim, durante séculos se utilizou 
de estratégias e intervenções teórico-ideológicas para um ajustamento 
das famílias aos costumes, hábitos e comportamentos desejados pelos 
executores desses serviços. Em cada época houve aqueles setores do-
minantes encarregados de decidir o que era aceitável ou impróprio para 
a instituição familiar.

Como parte importante do movimento da sociedade capitalista, 
a ideologia dominante que parte da estrutura social reproduz no seu 
sistema de representações e valores, a ideia de separação entre aqueles 
“aptos48 e capazes” (e, portanto, merecedores) e aqueles “inaptos e inca-
pazes” (em constante vigilância), para a sobrevivência nessa sociedade 
e para as possibilidades de manutenção familiar. A formação histórica, 
socioeconômica, política e cultural do Brasil como país dependente, 
demonstra que a crise estrutural brasileira e as suas particularidades 
inferem na atenção voltada sobre às famílias, no que tange às formas 
condicionadas e limitadas de intervenção, que paradoxalmente tem pro-
movido sua fragmentação, seja pela superexploração do trabalho que 
48 Existe uma metáfora darwinista da “sobrevivência dos mais aptos”, cuja raiz demonstra 
a forte eugenia que durante muito tempo influenciou as políticas públicas na direção de uma 
limpeza étnica (SANTOS, 2009).
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suga tempo de vida e de convivência bem como a escassez nos meios de 
consumo e acesso às necessidades sociais básicas, representam formas 
de negligência do Estado-burguês contra as famílias corroborando na 
acumulação crescente de capital e na manutenção dos exércitos indus-
triais de reserva - que são aqueles sujeitos mais afetados pela dilacera-
ção dos seus vínculos.

Embora se tenha clareza que em nível global, e mais especifica-
mente na América Latina, as injustiças e os meios de exploração por sé-
culos contribuíram para ampliar – mesmo em períodos de crescimento 
econômico – um contingente grande de pobres e indigentes, do mesmo 
modo, sabe-se que medidas paliativas e focalizadas não seriam capazes 
isoladamente de “resolver” questões endêmicas e estruturais, em que 
pese é devido à sua natureza contraditória, que a proteção social capi-
talista é estruturalmente limitada e as suas intervenções, além de não 
atingirem as causas das desigualdades, deixam intactas as estruturas 
de dominação e as relações de propriedade que preservam (PEREIRA, 
2013).

É tendência histórica que no Brasil se registre jornadas de 
trabalho mais extensas e intensas sem a remuneração equivalente ao 
desgaste dos trabalhadores, a queda do preço da força de trabalho 
abaixo do seu valor justo (muitas vezes insuficiente para atender as 
necessidades básicas de consumo), níveis salariais desiguais (entre 
homens e mulheres e acentuadas nas condições étnico-raciais) e mais 
baixos em comparação aos países centrais e aumento da qualificação 
dos trabalhadores sem ser remunerada pelo incremento do valor 
acrescido nesta força de trabalho. Tais circunstâncias engendram, 
nessa estrutura econômica, leis e contradições que desenvolvem ações 
políticas e posições de classe específicas. Tacitamente, observa-se a 
superexploração49 da força de trabalho como fundamento da formação 
econômico-social brasileira dependente e periférica. 

Essas formas e condições de trabalho que se apresentam no co-
tidiano de milhares de trabalhadores levam ao esgotamento prematuro 
das suas forças físicas e mentais, implicando em altos níveis de de-

49 A categoria superexploração da força de trabalho é uma categoria analítico-explicativa com 
rigor teórico marxista elaborada pelo pensador brasileiro Ruy Mauro Marini, que analisa os 
problemas do desenvolvimento brasileiro e desnuda a falsa crença que a ciência oficial bur-
guesa tem disseminado de que o subdesenvolvimento é uma etapa, um mero “atraso”, sendo, 
portanto, remediável e alcançável dentro do próprio modo de produção capitalista que pau-
latinamente poderá “superá-lo”. Convém destacar que: “As implicações da superexploração 
transcendem o plano da análise econômica e devem ser estudadas também do ponto de vista 
sociológico e político” (MARINI, 2011, p. 185).
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sigualdade de renda, pobreza e violência estrutural que evidenciam a 
contradição da ideologia dominante-burguesa nos seus discursos pelo 
progresso e liberdade. Evidencia-se, ainda, a razão da existência dos 
Exércitos Industriais de Reserva (EIR), que são aqueles trabalhadores 
desempregados, mas também os empregados embora apenas parcial-
mente ou de maneira irregular, que são essenciais para acumulação ca-
pitalista, uma vez que quanto mais numerosos forem, maior será a pres-
são para que os trabalhadores ativos do Exército Industrial Ativo (EIA) 
se submetam a ritmos de trabalho além do normal, mais desgastantes e 
sem aumento de salário, gerando concorrência e fragmentação entre a 
classe trabalhadora. No Brasil, essa massa de trabalhadores sobrantes é 
também fruto do seu passado colonial, cujas características são marca-
das pela baixa capacidade organizativa e baixo poder de pressão sobre 
o capital (NASCIMENTO, DILLENGURG, SOBRAL, 2013).

A respeito do desgaste reiterado da corporeidade físico-psíqui-
ca dos trabalhadores, milhões de pessoas declaram necessitar de dois 
ou mais empregos para sobreviver, excedendo o limite da sua jornada 
normal semanal, pois o salário-mínimo real é bem abaixo do salário 
mínimo no seu valor estimado pelo Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), que calcula desde 1970 
quanto deveria ser o salário mínimo nacional (SMN) para atender a 
norma constitucional. Esse SMN considera não apenas o salário-míni-
mo legal no comparativo com a inflação, mas a remuneração que de-
veria expressar a quantia necessária para cobrir os gastos com mora-
dia, alimentação, vestuário, higiene, educação, saúde, lazer, transporte 
e previdência social (LUCE, 2013). Na conjuntura hodierna, a partir 
do cálculo do DIEESE para atendimento das necessidades básicas das 
famílias, o salário-mínimo deveria ser de R$ 5.800,98, cerca de cinco 
vezes mais do que a classe trabalhadora recebe atualmente, que é o 
valor de R$ 1.210,44.

O prolongamento da jornada de trabalho, por reiterados anos - 
mediante o uso sistemático de horas extras, banco de horas, abertura 
do comércio aos feriados, a venda autorizada de um terço das férias, 
um intervalo para almoço “negociado” podendo ser de 30 minutos, o 
tempo despendido não computado do deslocamento dos trabalhadores 
até o local de trabalho e seu retorno, por qualquer meio de transporte, o 
trabalho remoto (home office), que atinge a saúde mental diretamente 
por absorver horários que seriam para descanso e que, pela sua “flexi-
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bilidade”, ocasiona sobrecarga de trabalho - atinge um momento que 
impossibilita mesmo com o pagamento de remuneração adicional pelas 
horas trabalhadas além da jornada normal, repor o desgaste da sua cor-
poreidade viva.

Sobre essas condições, a respeito das formas capitalistas, apro-
priarem-se do fundo de vida do trabalhador, já é possível perceber que 
a jornada superexplorada e “flexível”, desorganiza a parca vida familiar 
e social da classe trabalhadora que conta com cada vez menos tempo 
para repouso, para recuperação de sua força vital e para convivência e 
interação familiar. Além de que, também, a superexploração se apro-
pria do fundo de consumo dessas famílias, que não é compensada com 
aumento da quantidade de bens a serem consumidos, ao contrário, o 
trabalho em ritmo extenso e intenso e mal remunerado leva à piora das 
condições de vida, ao adoecimento, à exaustão e a não poderem contar 
com bens materiais básicos para satisfação das suas necessidades pela 
própria insuficiência do seu fundo de consumo. 

No Brasil, é expressivo o número de endividamentos para o 
acesso a bens considerados necessários, ou mesmo se deixa de se ali-
mentar bem, para poder comprar uma máquina de lavar ou um fogão, 
por exemplo, já que apenas o trabalho redobrado além da duração nor-
mal, muitas vezes não garante uma remuneração justa da força de tra-
balho em condições próximas do seu valor, nem alteração das precárias 
condições de vida e de trabalho.

Dessa forma, muitas formas de desigualdade ainda impedem que 
cada criança e adolescente usufruam igualmente de todos os direitos. 
O Brasil, ainda é um país de referência mundial em diversos aspectos 
relacionados à garantia dos direitos de seus cidadãos, incluindo de sua 
população mais jovem. Porém, os desafios que persistem precisam ser 
superados para que a equidade de direitos exista não apenas em nossos 
instrumentos normativos, mas também e, na realidade dessas famílias, 
por meio de políticas públicas capazes de reduzir as desigualdades que 
ainda impedem a sobrevivência e o desenvolvimento de crianças e ado-
lescentes (UNICEF, 2014) assim como as reais possibilidades de uma 
convivência em família e junto à comunidade que favoreça o fortaleci-
mento de vínculos afetivos e significativos na atenção que tais etapas 
etárias necessitam.

Diante da condição estrutural gerada pelo modo de produção ca-
pitalista, a situação do desemprego se amplia e é compreendida como 
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“ausência de qualificações necessárias” ou mesmo “comodismo” de 
muitas famílias, reforçando a ideia da “vontade individual” como res-
posta única para a miséria social. A fome, desnutrição e escassez são 
explicadas como resultado da falta de planejamento familiar e repro-
dutivo das famílias pobres que insistem em ter filhos sem poder cui-
dá-los (ignorando o fato do Brasil ser um dos maiores exportadores de 
produtos agrícolas do mundo). A pobreza e falta de moradia por muitas 
décadas constituiu motivo para separar crianças, adolescentes e jovens 
de seu grupo familiar. O item 3, a seguir, traça um panorama sobre o 
tratamento dispensado aos filhos daqueles que historicamente nasceram 
em situações de vulnerabilidade econômica ou que de alguma forma, 
representavam um risco para o país: a separação como melhor e priori-
tária alternativa.

3. A negação do direito à convivência familiar e comunitária 
no tradicional atendimento às infâncias, adolescências e ju-
ventudes

Desde a colonização, famílias foram separadas, fragmentadas e 
destituídas dos seus territórios, escravizadas e exploradas famílias ne-
gras, indígenas, quilombolas que não tiveram apenas que se submeter 
a trabalhos degradantes, como também foram submetidas a romper os 
seus laços familiares e comunitários. Durante o período ditatorial, pe-
ríodo autoritário de 1964-1985, crianças foram roubadas das suas mães 
como forma de castigos por serem contrárias ao sistema político da 
época. As pestes e doenças, as guerras e conflitos territoriais, a “guer-
ra às drogas”, a falta de Deus, as intervenções psiquiátricas e manico-
miais, os nacionalismos exacerbados, entre outros períodos, vários são 
os contextos em que o Estado ou a própria sociedade fizeram com que 
crianças, adolescentes e jovens crescessem fora dos seus lares e longe 
da família de origem. 

No contato entre os invasores portugueses e os povos indígenas 
ocorrido em 1500 no Brasil, pela exploração territorial e religiosa fo-
ram provocados “impactos na vida das populações que habitavam esta 
terra. Os diversos povos que habitavam este território sofreram abusos, 
violências e genocídios que afastavam os sobreviventes para as regiões 
inabitadas do interior”, assim nos espaços esvaziados foi construída a 
área “civilizada”, na contraposição dos indígenas que seriam os “selva-
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gens e bárbaros que não têm fé, não têm rei e nem lei” (NASCIMEN-
TO, 2014, p. 270).

O processo sócio-histórico brasileiro revela que, desde o proces-
so de colonização, somaram-se violações de direitos contra os povos 
originários, dentre os quais, os grupos indígenas que seguem sendo re-
gistradas até hoje no país. A prática de retirar as crianças e jovens dos 
seus grupos étnicos tem forte vínculo eugenista, pois há um entendi-
mento de que estão “em situação de vulnerabilidade”, parte-se de con-
ceitos ocidentais sobre o que significa abandono e violência e tentam 
encaixar certos comportamentos nessas definições. 

Grande parte da população brasileira desconhece o seu proces-
so sócio-histórico, portanto, também não compreendem a questão da 
desterritorialização, defendem como um evangelho indiscutível, que os 
povos indígenas precisam se “adaptar”, “sair do atraso” e se “ajustar” 
à cultura ocidental (noção eurocêntrica de “moderno” e “atraso”). É 
como se permanecer na sua cultura/tradição/costumes, fosse “irracio-
nal”, ou “preguiça” de mudar os seus hábitos. O país “continua a ser 
incapaz de acolher os seus habitantes originais – sempre recorrendo a 
práticas desumanas para promover mudanças em formas de vida que 
essas populações conseguiram manter por muito tempo” (KRENAK, 
2019, p. 41). Há famílias cuja relação com a Terra e os seus recursos na-
turais vão além da dimensão de subsistência, há inclusive uma relação 
sagrada e transcendental que dá sentido a essas existências, não se trata 
a natureza como mercadoria e fonte inesgotável.

Ainda persiste a visão das crianças e jovens indígenas como 
“coitadinhas” e “vítimas de sua própria cultura” e quando adultos con-
siderados “negligentes”, “carentes de educação”, “sujos”, “ultrapassa-
dos”, dentre outros atributos. Há registros de crianças indígenas que são 
incompreendidas em sua cultura e retiradas das suas famílias “negli-
gentes”, sendo encaminhadas para os abrigos, lugar onde são “reeduca-
das”, para as famílias é dada a tarefa de “assimilarem” – adequando-se 
a um novo código linguístico e cultural – as maneiras de se exercer 
uma “boa conduta parental”. Em cidades do Mato Grosso do Sul têm 
sido frequentes os casos em que crianças kaiowá são retiradas de suas 
parentelas e conduzidas para os abrigos urbanos. “[...] as crianças indí-
genas são vistas como duplamente vítimas (vítimas por serem crianças 
e vítimas por pertencerem à cultura indígena) e os adultos como “crimi-
nosos” (bêbados e preguiçosos)” (NASCIMENTO, 2014, p. 265). Há 
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muito ainda que avançar nas discussões e práticas que entendam os po-
vos originários, seu modo de organização social e constituição familiar 
que tem muito a ensinar sobre humanidade. 

Ainda existem cerca de 250 povos e etnias, sendo, aproxima-
damente, 900 mil pessoas “que querem ser diferentes umas das outras 
no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos” (KRENAK, 2019, 
p. 31). Nessas famílias, há infâncias plurais na sua diversidade étnica/
racial e de classe e não universais ou homogêneas. Elas não podem ser 
observadas apenas pela faixa etária. Existe “desconhecimento” sobre os 
seus valores, costumes e tradições, mas prevalecem muitos preconcei-
tos também suscitados pelo paradigma da cultura ocidentalizada. 

A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver 
em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urba-
nos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lu-
gares de origem, [...] Se as pessoas não tiverem vínculos profundos 
com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação 
a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que com-
partilhamos (KRENAK, 2019, p. 14).

Sem embargo, sempre houve uma diversidade de modos de ser e 
estar em família, antes de implementarem esse modelo “ideal” europeu. 
A comunidade Kaiowá, por exemplo, sempre valorizou os vínculos de 
parentesco e comunitários como forma de manter o aprendizado dos 
seus costumes e valores do grupo étnico. Eles possuem um sistema pró-
prio de circulação50 de crianças e jovens, podendo conviver tempora-
riamente com parentes ou suas lideranças político-religiosas. Quando é 
adotada entre a comunidade, é chamada de “guacho”, pois significa que 
foi criado e alimentado por alguém próximo. 

Foram, em grande medida, as transformações econômico-po-
líticas com as influências do campo religioso51 que se traduziram em 
mudanças nas concepções familiares. No passado, a perseguição de 
pessoas, em especial as mulheres de poucos recursos econômicos, foi 
decisiva nas históricas intervenções dos setores dominantes que contri-
buíram para agudizar ainda mais as fragilizações e rompimentos fami-

50 Existe um julgamento e uma insatisfação com o processo de circulação visto como suposta 
“desorganização da família pobre”. Na realidade, “Estudos mostram que essa cultura aparece 
em todas as classes sociais no Brasil, mas com maior ênfase nas famílias empobrecidas, as 
quais acabam por lançar mão dessa ajuda para a resolução de problemas enfrentados nos seus 
diversos momentos de vida” (VALENTE, 2013, p. 17).
51 “A religião aparece como alavanca decisiva da história do mundo, conduz ao final ao puro 
misticismo” (ENGELS, 2009, p. 21).
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liares e comunitários, muitas vezes, a partir de concepções moralistas e 
fundamentalistas.

No Brasil, a partir do século XVIII, diante do aumento popu-
lacional nas cidades, aumentou-se também a pauperização e, conse-
quentemente, o número de crianças e jovens institucionalizados. Nesse 
período, seguindo um modelo europeu, as Santas Casas de Misericór-
dias contavam com o mecanismo chamado “Roda dos Expostos” ou 
“Roda dos Enjeitados”, em que, algumas mães, devido às regras mo-
rais ou pela sua condição de miséria, depositavam os seus filhos para 
que fossem cuidados pelas instituições de caridade. Os “enjeitados” ou 
“expostos” como eram chamados, eram alimentados por amas-de-leite 
alugadas e entregues a famílias. 

 A partir do século XIX, os “internatos de menores” ganham 
força (RIZZINI et al., 2007), não apenas voltados para órfãos ou aban-
donados, mas também para aqueles que “ameaçavam a ordem públi-
ca”, que fugiam do controle das famílias, chamados de delinquentes. A 
atenção estava voltada para uma educação de ofícios para os pobres e a 
maioria das instituições era de ordem religiosa, por vezes mantidas pelo 
poder público.

 Desde o século XIX havia demanda por força de trabalho nas 
fábricas. Com isso, mulheres e crianças foram inseridas nestes espaços 
e se submetiam a receber salários bem abaixo que os trabalhadores ho-
mens. Nesses casos, “Os patrões justificavam a exploração do trabalho 
infantil alegando que retiravam os menores da ociosidade e das ruas, 
dando-lhes uma ocupação útil” (RIZZINI, 2011, p. 24). Há que se res-
saltar que neste período estava em vigência o Código de Menores de 
1927, que proibia o trabalho de menores de 12 anos. Muitas crianças 
trabalhavam para contribuir com o orçamento familiar e outras eram 
recrutadas em asilos.  

Desde a década de 1920 até a segunda metade da década de 
1950, o Serviço de Assistência ao Menor – SAM atendia de forma mais 
punitiva do que assistencial, “menores” abandonados e “desvalidos” 
por meio de instituições privadas que mantinham convênios com o go-
verno. Para os adolescentes e jovens delinquentes restavam reformató-
rios, colônias correcionais e presídios (RIZZINI, 2011). 

Em 1979, foi instaurado um novo Código de Menores, que ge-
rou a categoria “menor em situação irregular”, não muito diferente da 
concepção vigente no antigo Código de 1927, pois submetia famílias 
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às intervenções do Estado pela sua condição de pobreza (RIZZINI; RI-
ZZINI, 2004). A “situação irregular” significava um julgamento pelas 
condições de vida das camadas mais pauperizadas da população, um 
“desvio de conduta” ou alguma atividade “contrária aos bons costu-
mes” da época.

Desde o Código de Menores de 1927 até o Código de Menores 
de 1979, a ênfase esteve ora na correção de comportamentos e, na outra, 
na educação para a “integração social”, sem impedir a disseminação 
de violências praticadas no interior dos internatos e pelas autoridades 
sobre os internos. Reiterou-se, assim, o estigma que associa pobreza e 
miséria a abandono e delinquência (PASSETTI, 2016).

Durante o regime militar, a questão da assistência ao menor era 
problema de segurança nacional, portanto foi criada a FUNABEM - 
Fundação do Bem-Estar do Menor (e FEBENS em nível estadual) e a 
PNBEM - Política Nacional do Bem-Estar do Menor, para evitar que os 
menores abandonados entrassem para o mundo das drogas ou se rebe-
lassem contra o sistema vigente. Essas instituições favoreceram nume-
rosas internações no país inteiro, utilizando um modelo carcerário e re-
pressivo, que entraria em crise com a entrada do governo democrático.

Encontra-se documentada a existência de gerações de crianças e 
jovens que tiveram seus laços familiares rompidos, por serem filhos de 
perseguidos políticos e desaparecidos que sumiram de uma hora para 
outra, durante o período ditatorial e autoritário de 1964 a 1985. Essas 
foram pessoas que cresceram em um período de graves violações de 
direitos humanos, em que o próprio direito de exercer a cidadania e se 
posicionar politicamente significava forte ameaça. 

Durante esta etapa da história brasileira, não apenas os militantes 
políticos, mas também, pais, mães, irmãos, companheiros, esposas, 
filhos e parentes tiveram suas vidas invadidas, perseguidas e vio-
lentadas pela repressão, se tornando atores importantes nos movi-
mentos de denúncia e combate às arbitrariedades dos regimes de 
exceção em toda América Latina. Muitas vezes, os familiares pre-
sos, mortos e desaparecidos políticos, assumiram papéis inéditos no 
campo da política, das relações de gênero na família e da participa-
ção nos movimentos sociais (OLIVEIRA, 2017, p. 3).

As marcas deixadas pelo período da Ditadura Militar no Brasil 
ainda acompanham muitas famílias que tiveram suas vidas empena-
das pela prisão, pelo sequestro, expulsão, tortura e exílio. Crianças e 
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jovens que tiveram que conviver com questionamentos em relação à 
sua identidade, presenciaram situações traumáticas que geraram medo, 
insegurança e isolamento diante de uma vida de privações sobre as suas 
origens.

Outra manifestação das desigualdades que aprofundam fragiliza-
ções familiares é a questão da “guerra às drogas” que possui estreita re-
lação com a segregação socioespacial, gerando um estado de medo que 
fomenta o preconceito e a intolerância. Assim, a sociedade generaliza 
a situação e passa a julgar qualquer jovem pobre que vive na periferia 
(FEFFERMANN, 2006). Não por acaso são justamente esses os captu-
rados pelas engrenagens do sistema penal, com maior desrespeito aos 
seus direitos e sem acesso adequado à justiça. Isso se soma ao projeto 
de saneamento da sociedade, radicalizando cada vez mais as desigual-
dades produzidas pela lógica capitalista. 

Na ausência de qualquer Rede de Proteção Social, algumas fa-
mílias e nelas muitos jovens dos bairros populares, são esmagados pelo 
peso do desemprego e subemprego crônicos, buscam à margem da lei, 
os meios de sobreviver e realizar os valores do “código de honra mascu-
lino”, já que não conseguem escapar da miséria do cotidiano. Trata-se 
do “capitalismo de pilhagem” (WACQUANT, 2001), no qual os indi-
víduos, por não poderem contar com a participação do Estado para a 
manutenção dos seus recursos, para a garantia de emprego e a renda de 
maneira digna, passam a recorrer a métodos ilegais, a fim de conseguir 
levantar meios para o seu sustento.

Outra herança histórica da institucionalização que resultou em 
danos até à atualidade foram as crianças, adolescentes e jovens separa-
dos dos “pais doentes de lepra”52, que a partir da política brasileira pre-
dominou durante grande parte do século XX, de maneira compulsória 
e imediata, produziu um afastamento familiar massivo. Ainda existem 
testemunhas vivas desse processo que levou muitos filhos a serem afas-
tados à força das suas famílias e “entregues a orfanatos especializados 
ou outro tipo de cuidador. Alguns anos mais tarde, foram sumariamente 
enviados para viver com essas mesmas famílias (pessoas ‘estranhas’ às 
crianças e que, em certos casos, não se reconheciam mais como pais”, 
52 Entre 1940 e 1980, famílias foram internadas compulsoriamente em hospitais-colônias 
para tratamento da Hanseníase (conhecida na época como lepra) no Brasil. A sociedade “além 
dos muros” os excluía. As políticas em saúde pública visavam à segregação de portadores de 
doenças contagiosas como a Tuberculose e a Hanseníase, como já acontecia com portadores 
de Sofrimento Psíquico (BARCELOS; BORGES, 2000). Nessas instituições totais, os “porta-
dores do Mal de Hansen” eram confinados em um local longe dos centros urbanos.
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pois as experiências de privação, castigos físicos e violência psicológi-
ca desenvolveram “agruras” para o processo de reintegração familiar 
(FONSECA, 2015, p. 19).

A herança da lógica da internação como principal resposta em 
detrimento de recursos para o âmbito comunitário e de suporte às fa-
mílias, é um elemento presente na história brasileira e reascende com 
força na atualidade com as forças conservadoras da política e ultralibe-
rais na economia. As famílias, quando abandonadas pelo poder público, 
podem reproduzir, involuntariamente, a exclusão que as atinge. Nesse 
país, existem pelo menos 600 casas para egressos dos antigos hospi-
tais psiquiátricos que perderam os seus vínculos sociais e familiares, 
contabilizando em torno de 3 mil brasileiros vivendo em residências 
terapêuticas (ARBEX, 2019).

A maioria das pessoas, quando aborda questões familiares, refe-
re-se espontaneamente a uma realidade bem próxima, partindo do co-
nhecimento da própria família, realidade que crêem semelhante para 
todos, e daí acabarem generalizando ao falar das famílias em abstrato. 
Os tipos de família variam muito [...] embora a forma mais conhecida e 
valorizada de nossos dias seja a família composta de pai, mãe e filhos, 
chamada família ‘nuclear’, ‘normal’ etc. Este é o nosso modelo, que 
desde criança vemos nos livros escolares, nos filmes, na televisão, mes-
mo que em nossa casa vivamos um esquema diverso (PRADO, 1985, 
p. 8, grifo meu).

Conforme se pode observar, existe um modelo de família que é 
apresentado como único e almejado nos meios televisivos, no ci-
nema, no sistema escolar, pregado pela maioria das instituições re-
ligiosas e defendido miseravelmente pelo dogmatismo tecnicista53 
presente até hoje nas abordagens e concepções de programas volta-
dos para o trabalho com famílias. De qualquer maneira, “temida ou 
amada, sacralizada ou profanada, a família é celebrada a ponto de 
que parece ser, a um só tempo, a causa e a solução de praticamente 
todos os nossos problemas”54 (SCHUCH, [s.d], p. 1).

53 Sem contextualizar o saber e a ação, “O dogmatismo, inseparável do reducionismo, nega, 
por sua vez, a historicidade do conhecimento e da práxis, fazendo derivar as análises espe-
cíficas de princípios gerais ou de chamadas leis gerais que valem para todo tempo e lugar. 
O pensamento dogmático esclerosa a análise. [...] É preciso analisar as condições históricas 
e teóricas da produção do conhecimento para entendê-lo em seu tempo, em seu contexto” 
(FALEIROS, 1997, p. 70).
54 “Para educar as crianças, é preciso alimentá-las e liberá-las da necessidade de trabalhar 
para viver. Alimentar e educar as crianças abandonadas, isto é, alimentar e educar todo o 
proletariado que está crescendo, significaria eliminar o proletariado e o pauperismo” (MARX, 
1844, p. 7).
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Pensar na histórica criminalização da pobreza, é analisar a crimi-
nalização destas famílias de origem, extensas, ampliadas, recompostas, 
monoparentais ou biparentais e homoafetivas que desde a expansão do 
mercado e expulsão dos povos para as cidades, contaram com forte 
controle do Estado e da Igreja sobre os seus corpos e os seus poucos 
recursos, contaram também com as mais severas punições no modelo 
clássico de intervenção – pelo ajustamento dos indivíduos à ordem e 
ideologia dominante. A intensa concorrência entre sujeitos da mesma 
classe nas relações produtivas, instigada pela existência do exército 
industrial de reserva, que leva os trabalhadores ao máximo egoísmo, 
também afeta as relações familiares, na medida em que se compete 
na busca da família mais virtuosa e merecedora. Nessas relações ur-
banizadas e marcada por interesses imediatos, perdeu-se o espírito de 
coletividade que no passado ajudava a criar alianças de colaboração 
mútua e suporte em tempos de dificuldades. A família hoje se torna 
uma engrenagem funcional. Também os rígidos papéis colocados para 
as mulheres interferem na maneira como será punida caso não corrija 
sua “incompletude” e regule o seu comportamento reprodutivo e sexual 
(KRENAK, 2019, p. 14).

Da mesma forma que a sociedade capitalista apresenta contradi-
ções, o espaço familiar também apresenta lados distintos, pois mesmo 
que tenha a responsabilidade pelo cuidado e proteção integral do pú-
blico infanto-juvenil, também é lugar de conflito, no qual, muitas ve-
zes, sem amparo social e estrutural, reproduz a violência, negligência e 
outras formas de supressão dos direitos. As famílias, nos seus aspectos 
negativos, apresentam a “imposição normativa através de leis, usos e 
costumes, que implicam formas e finalidades rígidas. Torna-se muitas 
vezes, elemento de coação social, geradora de conflitos e ambiguida-
des” (PRADO, 1985, p. 13). Algumas vezes, na dinâmica familiar, o 
seu conteúdo afetivo também se empobrece.

A maior parte da população brasileira (tanto as classes popula-
res, médias e altas) não possui o modelo hegemônico de família idílica. 
Famílias consideradas “desestruturadas”, “em desordem” ou “ilógi-
cas” são frequentemente alvos de intervenções de poderes e saberes 
(principalmente do poder judiciário). Estudos e levantamentos55 já têm 

55 Levantamento realizado pelo IPEA em 2003, Levantamento Nacional de Abrigos para 
Crianças e Adolescentes, mostrou que a institucionalização se mantém, ainda atualmente, 
como caminho utilizado indiscriminadamente – e, muitas vezes, considerado o único possível 
– para a “proteção” da infância e da adolescência. Os dados levantados mostram característi-
cas típicas de exclusão social, apontando que os abrigos no Brasil são o locus da pobreza e da 
desvalorização social (BRASIL, 2006).
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demonstrado que a institucionalização de crianças, adolescentes e jovens 
oriundos destas famílias não deve ser a única e melhor alternativa, por 
isso a necessidade de elaboração de ações conjuntas para a garantia da 
convivência familiar e comunitária para todos.

Mesmo que a sociedade, em geral, cobre da família que ela seja 
responsável pela educação e pelos cuidados da sua prole, em contrapar-
tida, o Estado não constrói oportunidades para que a família viva em 
condições de dignidade, pelo contrário, são atingidas pelas múltiplas 
determinações da crise estrutural, tais como o desemprego estrutural, 
a pauperização, a violência institucional, jornadas intensas e extensas 
de trabalho, salários insuficientes para manutenção do custo de vida, a 
escassez de políticas de proteção, dentre outros aspectos. 

Todo adolescente e jovem tem o direito de crescer em família e 
dela receber atenção e proteção imprescindíveis para o seu desenvolvi-
mento. Porém, sabe-se que existem adolescentes e jovens no Brasil e 
no mundo afastados do ambiente familiar por diversos motivos e enca-
minhadas para instituições de acolhimento. Algumas vezes, eles são se-
parados da família desnecessariamente, a partir de práticas equivocadas 
(RIZZINI, 2007).

O ponto de partida a se considerar é que uma “normativa”, “le-
gislação” ou “doutrina” não parte de entidades abstratas, do “mundo 
das ideias”, nem se desenvolve no vazio, sendo construída por seres 
humanos no tempo e no espaço que habitam, ou seja, partem da vida 
concreta e material, e muitas vezes, de intensas mobilizações populares 
e debates coletivos. No item 4, a seguir, serão discutidas as medidas de 
proteção voltadas ao público infanto-juvenil, sua incorporação e funda-
mentação no ordenamento jurídico e os diversos dispositivos legais que 
foram assegurando o direito de viver e conviver em espaço familiar e 
comunitário.

4. O direito à convivência familiar e comunitária no ordena-
mento jurídico atual

A família é um espaço que pode ser considerado indispensável 
para construção de valores, desenvolvimento de aprendizados e de pro-
teção integral dos seus membros. Nela podem ser potencializados apor-
tes afetivos e aprofundados laços de solidariedade. A participação ativa 
numa família e na própria comunidade deve ser possibilitada para todos 
os grupos sociais, sem exclusão de faixa etária. 
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Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, procla-
mada em 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, entende-se a convivência familiar como um direito fundamen-
tal, assim compreende essa Declaração no art. XVI que “A família é o 
núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado”, e no art. XXV,

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de asse-
gurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimenta-
ção, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doen-
ça, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle (ASSEM-
BLEIA GERAL DA ONU, 1948, p. 5). 

Isso significa que as famílias devem ser amparadas para o pleno 
desenvolvimento dos seus membros. Mesmo que a Declaração Univer-
sal tenha sido pactuada por valores em comum, sobretudo, em valores 
liberais56 e oriundos do pós-guerra, ainda assim, tais recomendações 
se transformaram em leis nos diversos países e passaram a representar 
um marco legal para atuação do Estado e da sociedade. No Brasil, a 
influência dos diversos tratados e convenções internacionais57 atingiu 
sua Carta Magna em 1988, que estabeleceu os direitos fundamentais 
para crianças e adolescentes envolvendo a família, a comunidade e o 
Estado, cuja regulamentação está contida no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), lei n. 8.069 e aprovada em 13 de julho de 199058. 
Assim, pela primeira vez, outorgaram-se às crianças e aos adolescentes, 
aos indivíduos recém-nascidos e até 18 anos, os direitos de autonomia 
e liberdade, até então reservados apenas aos adultos. O atendimento a 
este segmento (antes concebidos como objetos de norma) começou a 
ser questionado e passaram a ser tratados como sujeitos de direitos. O 
Paradigma da Situação Irregular (correcional-repressivo e assistencia-
lista) foi substituído pelo Paradigma da Proteção Integral.

Para a adequação dos direitos postos na Constituição Federal 
de 1988, junto a efetivação da Doutrina de Proteção Integral do ECA 

56 Essa Declaração foi influenciada pela doutrina dos “direitos naturais”: direito à liberdade, 
direito sagrado à propriedade, direito à segurança
57 Importante lembrar da Declaração Universal dos Direitos da Criança promulgada pela 
Organização das Nações Unidas (1959) e a Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança, adotada em Assembleia Geral das Nações Unidas (1989), por exemplo.
58 Também na Convenção sobre os Direitos da Criança (no Brasil) conforme Decreto n. 
99.710 de 21 de novembro de 1990.
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e com a conquista da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 
1993, foi aprovada, em 2004, a Política Nacional da Assistência So-
cial (PNAS)59, que considera que “a proteção social deve garantir as 
seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de 
autonomia); de acolhida; e, convívio ou vivência familiar” (BRASIL, 
2004, p. 25). 

O ECA dispõe sobre a proteção integral de crianças e adolescen-
tes e no seu Art. 3º afirma que deve ser assegurado “por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condi-
ções de liberdade e de dignidade”, pois, para que se possa alcançar este 
desenvolvimento pleno e serem estimuladas suas potencialidades hu-
manas, é preciso todo esforço para provisão de bens e serviços básicos 
para esta população. Ademais, ressalta-se:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRA-
SIL, 1990, p.1, grifo meu).  

 
Portanto, proporcionalmente, alicerçando-se no diploma legal, 

cabe não só à família, mas também ao Estado e à sociedade garantir 
os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, especialmente à 
convivência familiar e comunitária. Essa legislação avigorada no PNC-
FC (Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária) aprovado 
em 13 de dezembro de 2006, que tem como uma das suas diretrizes 
a primazia da responsabilidade do Estado no fomento de políticas in-
tegradas de apoio às famílias, entende que “Nas situações de risco e 
enfraquecimento dos vínculos familiares, as estratégias de atendimento 
deverão favorecer a reconstrução das relações no grupo familiar e a 
elaboração de novas referências” (BRASIL, 2006).

Na mesma direção, em 11 de novembro de 2009, a partir da Re-
solução n. 109, foi apresentada a Tipificação Nacional de Serviços So-
cioassistenciais pelo Conselho Nacional de Assistência Social, na qual 
os serviços foram organizados por níveis de complexidade do SUAS 
59 Com a intenção de redefinir coletivamente as ações da Assistência Social, na perspectiva 
de implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e reafirmando o compro-
misso de materializar as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (ALORAL-
DO, 2017).
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(Sistema Único de Assistência Social): Proteção Social Básica, Prote-
ção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade. Essa Tipificação possibilitou a padronização 
dos serviços em todo território nacional, estabelecendo os seus conteú-
dos essenciais, público a ser atendido, propósito de cada um deles e os 
resultados esperados na garantia dos direitos socioassistenciais (BRA-
SIL, 2009). 

Nessa normativa que caracteriza a Tipificação Nacional, encon-
tram-se os serviços que integram a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, onde encontram-se os serviços de acolhimento institu-
cional e familiar, medidas de proteção reconhecidas e aplicadas para 
os casos em houver violação de direitos contra crianças, adolescentes 
e jovens, cujas famílias ou responsáveis se encontrem temporariamente 
impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção. Esses 
serviços devem seguir os princípios e as orientações referentes à pre-
servação, reconstrução e manutenção do vínculo dos acolhidos com a 
família de origem ou extensa e somente na impossibilidade disso, o 
encaminhamento para a família substituta (como é o caso da família 
adotiva).

Ademais, em 03 de agosto de 2009, foi também aprovada a Lei nº 
12.010, conhecida como Lei Nacional da Adoção e da Convivência Fa-
miliar, que “dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para 
garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adoles-
centes” (BRASIL, 2009, p. 1). Trata-se da incorporação de mecanismos 
capazes de evitar ou oferecer o máximo de provisoriedade nas medidas 
protetivas de acolhimento. A Lei 12.010/2009 entrou em vigor, após 
muitos anos sendo debatida e analisada por comissão especial e dentre 
as suas alterações na Lei 8.069/90 se destaca a ampliação da noção de 
família, pelo estabelecimento do tempo60 máximo de permanência nos 
acolhimentos, bem como no seu Art. 34 § 1º assegura que “A inclusão 
da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá 
preferência a seu acolhimento institucional” (BRASIL, 2009, p. 2). 

O Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
que atende crianças e adolescentes, em todas as modalidades, deve ser 
organizado segundo as diretrizes do ECA e do documento aprovado 
em 18 de junho de 2009 intitulado: “Orientações Técnicas: Serviços 
60 Essa legislação ofereceu visibilidade sobre o número de adolescentes e jovens ainda aco-
lhidos devido à morosidade dos processos e vivendo por muitos anos em instituições com as 
suas necessidades inalteradas pelo poder público.
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de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, tendo como um dos 
seus princípios a oferta de atendimento personalizado e individualizado 
para que toda criança, adolescente ou jovem tenha direito a viver num 
ambiente que favoreça seu processo de desenvolvimento, que ofereça 
segurança, apoio, proteção e cuidado. Nesse sentido, quando o afasta-
mento for necessário e enquanto soluções para a retomada do convívio 
familiar forem sendo buscadas, os serviços de acolhimento deverão 
oferecer qualidade no atendimento, condizentes com os direitos e as 
necessidades físicas, psicológicas e sociais da criança e do adolescente 
(BRASIL, 2009). 

Ao resgatar historicamente os diversos dispositivos legais que 
asseguram no campo formal, o direito à convivência familiar e comu-
nitária, dentre outros princípios fundamentais, é possível perceber que 
este direito está presente também: na Alteração da lei 8.742 (LOAS) 
sobre a organização da Assistência Social pela Lei n. 12.435 aprovada 
em 6 de julho de 2011; no Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase) pela lei n. 12.594, em 18 de janeiro de 2012;  na Carta 
de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente em 9 de outubro de 2012; na Convi-
vência da criança e do adolescente com os pais privados de liberdade 
pela Lei 12.962 aprovada em 8 de abril de 2014; no direito da criança 
e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos 
físicos ou de tratamento cruel ou degradante Lei n. 13.010 conhecida 
como Lei Menino Bernardo, aprovada em 26 de junho de  2014; nas 
Políticas Públicas para a Primeira Infância pela Lei n. 13.257, apro-
vada em 8 de março de 2016; no Sistema de Garantia de Direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência (Depoi-
mento Sem Dano) através da Lei n. 13.431, aprovada em 4 de abril de 
2017; e da Lei sobre adoção, acolhimento, apadrinhamento, guarda 
e entrega voluntária, sobre as garantias trabalhistas aos adotantes e 
nova possibilidade de destituição do poder familiar através da Lei n. 
13.509, aprovada em de 22 de novembro de 2017. Porém, ainda não 
existem respostas do poder público solidificadas no Brasil que garan-
tam a materialização deste direito de convivência no plano real e, pelo 
contrário, ainda este direito tem sido utilizado para intervenções morais 
sobre as famílias.

Somente no ano de 2013 foi aprovado o Estatuto da Juventude 
(EJUVE), que define jovens como aquelas pessoas que têm entre 15 e 
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29 anos e classifica-os nas seguintes denominações: jovens de 15 a 17 
anos denominados de jovens-adolescentes, jovens de 18 a 24 anos de 
idade são denominados jovens-jovens e aqueles que tem idade entre 
25 e 29 anos são denominados jovens-adultos, embora não esteja pre-
sente nesse documento a expressão “direito à convivência familiar e 
comunitária”, encontra-se como um dos seus princípios a “valorização 
do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações” bem como 
apresenta no art. 37º “Todos os jovens têm direito de viver em um am-
biente seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e 
mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilida-
des para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social” (BRASIL, 
2013).

O EJUVE se alicerça em princípios, diretrizes e direitos presentes 
no ECA e em outras normas jurídicas importantes, por isso evidenciar a 
relação entre esses dois estatutos se torna basilar para o diálogo que as 
políticas públicas para as infâncias, adolescências e juventudes devem 
ter na perspectiva de efetivação dos direitos fundamentais, dentre os 
quais, a efetivação do direito à convivência familiar e comunitária. 

Uma das questões que merece ser esclarecida diz respeito a uma 
superposição categorial do Estatuto da Juventude – EJUVE em re-
lação ao Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, uma vez que o 
ECA refere que os adolescentes são todos os sujeitos na faixa etária 
dos 12 até completarem 18 anos, e o EJUVE refere que jovens são 
todos os sujeitos de 15 até 29 anos. Nesse sentido, a pessoa de 15 
até 18 anos se constitui em um jovem-adolescente, sendo assegura-
dos seus direitos por duas bases legais. [...] o EJUVE é forjado em 
sob uma perspectiva protetiva, ampliando alguns direitos contidos 
no ECA. Desta forma, evidencia-se a perspectiva de proteção social 
presente no EJUVE, levando em consideração as particularidades 
das juventudes, considerada enquanto um momento de grandes 
transformações da vida humana (SCHERER; BARBOSA, 2020, p. 
77). 

Dessa forma, o EJUVE contempla a proteção social das juven-
tudes, mas também do jovem-adolescente, apontando para a necessida-
de da intersetorialidade das políticas estruturais, projetos, programas e 
ações que visem o desenvolvimento e a autonomia desses segmentos 
plenos de diversidade, complexidades e peculiaridades constitutivas e 
ao mesmo tempo, ameaçados pelo ideário neoliberal que, no contexto 
atual, vem aniquilando direitos duramente conquistados. 
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Tanto o ECA quanto o EJUVE se fundamentam no princípio da 
pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e possuem a pers-
pectiva de romper com a tradição disciplinar autoritária que embasa-
va o atendimento voltado às infâncias, adolescências e juventudes na 
Doutrina dos antigos Códigos de Menores, que reproduziam práticas 
tuteladoras, assistencialistas, moralizadoras e repressoras.

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 13 de julho de 2010, data 
em que se comemorou vinte anos do ECA, alterou-se na Constituição 
Brasileira, em especial o seu artigo 227, para incluir a proteção dos 
direitos do jovem. Assim, a categoria jovem passa, em vigor, a integrar 
o cenário normativo, a fim de que se preserve sua integridade e seu de-
senvolvimento físico, moral e intelectual em fase de desenvolvimento e 
diferenciando-o do mundo adulto.

Adolescentes e jovens em medida protetiva, afastados tempo-
rariamente de suas famílias e comunidades, ainda hoje sofrem com 
descontinuidades dos programas em razão das mudanças políticas, ca-
rência de atendimento apropriado que entenda sua fase particular de 
desenvolvimento valorizando sua participação e trajetória, julgamentos 
estigmatizantes por parte da própria rede de atendimento e da sociedade 
que vincula as juventudes como fase de perigos e rebeldia. Condizente 
com este fato, atenta-se para a dificuldade atual em contemplar os ado-
lescentes e jovens, nas iniciativas dirigidas para a convivência familiar 
e comunitária, pois as propostas em curso precisam direcionar esforços 
a esse público, principalmente a faixa etária após os 15 anos.

A realidade que se coloca é a de jovens alcançando a maioridade 
completamente despreparados para a vida, ‘criados’ na impessoa-
lidade, com pouca ou nenhuma convivência familiar. Há que se 
pensar soluções para essa demanda, pois ela é real. O adolescente 
deve ter seu direito à convivência familiar e comunitária contem-
plado, assim como as possibilidades de amadurecimento e chegada 
da vida adulta sem rupturas drásticas (RIZZINI, 2007, p. 107-108).

Em todos os serviços desde a Proteção Social Básica, passando 
pela Média Complexidade e atingindo a Alta Complexidade do Sistema 
Único de Assistência Social, registram a necessidade de trabalho con-
tínuo e permanente com as famílias e acompanhamento psicossocial 
sistemático, bem como capacitação para equipe técnica, rede e cuida-
dores, de forma a não perder de vista a defesa dos direitos previstos 
desde a constituição e ainda lentamente assegurados. O direito à convi-
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vência familiar e comunitária, ao território e à moradia estão descritos 
em diversos dispositivos legais e deve ser assegurado não apenas pela 
política pública de Assistência Social, como também incorporado por 
todas as demais áreas e espaços de atuação que atendem as infâncias, 
adolescências e juventudes dotadas de singularidades. 

Deve-se direcionar o trabalho na perspectiva de se romper com a 
cultura da institucionalização, fortalecer o paradigma da proteção inte-
gral, da preservação dos vínculos familiares e comunitários e de poten-
cialização da autonomia dos sujeitos, voltada para atenção às famílias 
(BRASIL, 2006) mas, também, faz-se urgente investir na proteção das 
adolescências e juventudes que enfrentam forte estratificação social, a 
partir dos estereótipos que se impõem nos discursos ideológicos da mí-
dia hegemônica.

Para os casos em que não há alternativa senão o acolhimento 
familiar ou institucional, é preciso que sejam atendidos por uma rede 
de atendimento bem articulada com profissionais e organizações traba-
lhando em conjunto, pois é hoje claramente reconhecida a necessidade 
de articulação em todas as esferas de atendimento que se voltam para a 
proteção social (RIZZINI, 2007) e para o trabalho de fortalecimento de 
vínculos e potencialização das famílias de origem e extensas para onde 
esses adolescentes e jovens possam retornar (e se possível, delas não 
precisar sair). 

Nesse sentido, quando as necessidades da classe trabalhadora 
são reconhecidas e demandam intervenções do poder público nas suas 
condições de vida, faz-se necessário o resgaste da concepção de prote-
ção social como 

[...] um conjunto de ações, institucionalizadas ou não, que visam 
proteger a sociedade ou parte desta, dos impactos de riscos natu-
rais e/ou sociais que incidem sobre o indivíduo e a coletividade, os 
quais decorrem fundamentalmente das desigualdades sociais que 
acompanham os diferentes estágios da sociedade capitalista (MEN-
DES; WUNCH; COUTO, 2011, p. 276).

Na América Latina, o sistema de proteção social, por ter sido im-
plantado de forma insuficiente, sequer chegou a se consolidar, na medi-
da em que não houve a universalização concreta dos serviços prestados 
e nem a sua estruturação adequada no âmbito dos diferentes órgãos e 
instituições governamentais. No bojo das reformas estruturais liberali-
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zantes voltadas à superação da crise econômica em que se encontravam 
os países latino-americanos, atingiram principalmente os sistemas de 
proteção social que sequer haviam sido consolidados (MATTEI, 2019). 
É a partir da premissa da racionalização e focalização dos recursos e 
o contínuo processo de contrarreformas após períodos de crise que a 
população dos países periféricos enfrenta obstáculos e ameaças ainda 
maiores aos direitos e políticas públicas tardiamente conquistadas. 

Nessa conjuntura socioeconômica de matriz neoliberal e ascen-
são de governo protofascista61 no Brasil, impõe-se mais severamente 
às famílias, diversas condições que dificultam e mesmo impedem sua 
proteção, levando, assim, à fragilização da própria sobrevivência e con-
vivência. Nesse diapasão, incorre a necessidade dos serviços de apoio, 
orientação, acompanhamento técnico que viabilizem recursos para for-
talecimento dos vínculos e resgate dos seus direitos fundamentais.

Embora do ponto de vista histórico, a Proteção Social, sobretudo 
a Assistência Social, sempre esteve atrelada à cultura do favor, tutela-
dora, repressiva, do paternalismo, de práticas de ajustamento ou segre-
gadoras e subalternizantes, pode-se considerar que obteve-se também 
alguns avanços significativos, em que pese mesmo diante dos limites e 
fragilidades inerentes ao capitalismo, as políticas públicas conformam-
-se como a principal via de acesso aos serviços sociais públicos e como 
ferramentas de resistência e mediação para concretude dos direitos hu-
manos básicos. Nesse sentido, o próprio trabalho interdisciplinar e in-
tersetorial é considerado atos políticos e um desafio na esfera pública 
diante das correlações de forças geradoras de antagonismos.

A proteção social é indissociável da materialização do fortale-
cimento de vínculos comunitários e familiares. Ao oferecer condições 
dignas de existência e apoio para o exercício do cuidado, ao manter 
uma rede de atendimento articulada voltada à defesa e promoção dos 
direitos fundamentais, ao viabilizar recursos e serviços que atendam 
as reais necessidades da população para manutenção dos seus mem-
bros. As famílias de origem, extensas, ampliadas e substitutas necessi-
tam mais do que avanços nas garantias jurídico-legais, torna-se basilar 
oportunidades e condições de vida favoráveis à concepção de proteção 
integral reforçada pelo ECA. 

61 Quanto às ideias com elementos nazistas e, sobretudo com características do fascismo 
italiano, são abraçadas pela extrema-direita, que detém o poder político, “Esse protofascismo 
tem configuração diversa do originário, pois estreitamente associado ao ultra-liberalismo e, 
ao menos por enquanto, com pretensões subalternas e não expansionistas” (FONTES, 2019, 
p. 10).
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Se a proteção social brasileira voltar-se apenas à gerir as ma-
nifestações das próprias leis de funcionamento e desenvolvimento do 
modo de produção capitalista, assim como se apresenta na periferia do 
sistema capitalista internacional, combatendo apenas de maneira par-
cial os efeitos dessas leis na vida dos trabalhadores, preservando e le-
gitimando, a própria reprodução da ordem capitalista, sem atender os 
interesses do conjunto da sociedade (COUTO et. al, 2018), por meio 
de recursos sociais mínimos, focalizados e paliativos, então abrem-se 
grandes desafios e dificuldades para elevação das condições de vida e 
bem-estar necessários para a segurança e convivência coletiva.

5 Considerações finais

As expressões da questão social vividas pela população de país 
periférico como o Brasil, se agudizam nos diversos territórios e nas 
diversas composições e organizações familiares desde sua formação só-
cio-histórica. As desigualdades, as tradicionais intervenções do Estado 
que criminalizam a pobreza e segregam grupos sociais, a cultura da 
institucionalização como primeira e melhor alternativa, a exclusão de 
parcela da sociedade nas políticas públicas fragmentadas e seletivas, a 
pauperização acarretada pelas barreiras no acesso às atividades laborais 
e renda digna, acabam por fragilizar inúmeras famílias cada vez mais 
no que tange a proteção social de seus membros e à garantia do acesso 
aos direitos sociais básicos. Restam ao Exército Industrial de Reserva, 
formado nessa exclusão, mínimos sociais do ideário neoliberal, incom-
patíveis com as garantias legais previstas no ordenamento jurídico e 
com a concepção de proteção social.

A noção de família se ampliou, não devem mais serem vistas 
apenas a partir dos laços consanguíneos, mas também afetivos, de afini-
dade, cuidado mútuo e pertencimento. Nesse sentido, é inexequível que 
diante de arranjos familiares cada vez mais diversos, ainda a sociedade 
em geral, a mídia hegemônica e vários agentes executores e gestores de 
políticas públicas ainda atuem na busca de um padrão uniforme, ideal e 
universal junto às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

Entende-se que a proteção para todas as famílias constitui parte 
de um ideal revolucionário. É essa preocupação com os(as) outros(as) 
- ultrapassando o individualismo egoísta do modo de produção capita-
lista - que move para a ação, assim, a proteção social como atividade 
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consciente assumida pela coletividade implica empenho ético, político 
e pedagógico. Constitui-se em relação recíproca, sem esperar ganhos 
econômicos ou status em troca, é produto histórico, social, cultural, po-
lítico e de inquietação pela segurança de todos.

A trajetória de luta pela garantia dos direitos fundamentais das 
infâncias e adolescências, e mais especificamente das juventudes, é de-
veras, recente na história do país. Os avanços legais no reconhecimento 
dos direitos fundamentais desses segmentos etários são importantes e 
têm origem em constantes debates e mobilizações da sociedade civil 
junto a setores do poder público. Apesar dessas conquistas, o Sistema 
de Garantia de Direitos ainda esbarra em muitos desafios como a seto-
rialização dos direitos que caminha na contramão da intersetorialidade 
e interdisciplinaridade na prevenção de vulnerabilidades e riscos so-
ciais que violam direitos.

Ainda que existam garantias jurídico-legais respaldadas na 
Doutrina da Proteção Integral, ainda convive-se com princípios e con-
cepções historicamente vinculadas à Situação Irregular que penaliza e 
discrimina as classes mais empobrecidas, negando a elas o direito à 
convivência familiar e comunitária, em descompasso aos princípios re-
ferendados no ECA. Torna-se necessário, através da análise crítica da 
realidade, lutar pela implementação desses avanços legais, pelo investi-
mento nas políticas públicas de atenção à população em fase de peculiar 
desenvolvimento, pelo fortalecimento da rede de proteção, pela orga-
nização das entidades representativas e movimentos sociais em defesa 
dessa população.

Ao mesmo tempo, não se deve perder de vista que a valorização 
dos serviços públicos, o investimento na potencialização das famílias, 
o protagonismo das crianças, adolescentes e jovens, e, mudanças socio-
culturais exigem o desvelamento e contraposição aos valores da lógi-
ca neoliberal, e, verdadeira transformação nas condições estruturais e 
conjunturais atuais que preservam o menorismo, a desqualificação das 
famílias, as classes sociais distintas e um exército de pessoas sem pos-
sibilidade de viver e crescer junto de seus vínculos afetivos no exercício 
do cuidado mútuo e dentro de suas redes de pertencimento.
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8 A POLÍTICA DE COTAS E A 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL COMO 

MODALIDADES DE AÇÃO AFIRMATIVA62

Cassia Engres Mocelin

1. Introdução

 As ações afirmativas constituem-se em reivindicações e lutas 
sociais, nos âmbitos internacional e nacional, desde a segunda metade 
do século XX. Todavia, elas vêm assumindo cada vez mais proemi-
nência e importância no contexto brasileiro, especialmente a partir do 
início do século XXI, com a implantação das primeiras políticas pú-
blicas de ações afirmativas. Nesse período, evidencia-se sua contínua 
permanência na agenda do debate público e, portanto, político. Mas, 
certamente, a discussão sobre as ações afirmativas alcançou outro pata-
mar após a promulgação da Lei 12.711/2012, que instituiu a política de 
cotas para o acesso de estudantes pretos/as, pardos/as e indígenas nas 
universidades federais.  

As ações afirmativas, inserem-se no rol das políticas de promo-
ção da igualdade racial, podendo ser públicas ou privadas, objetivam 
concretizar a igualdade de oportunidades e induzir transformações nos 
campos da cultura e da representatividade. Ao mesmo tempo em que é 
mecanismo de inclusão, é também elemento propulsionador que con-
tribui para desmantelar o mito da democracia racial, o reconhecimento 
do racismo estrutural, institucional, a ideia de supremacia de uma raça 
sobre outra, assim como do homem em relação à mulher (GOMES, 
2001). Portanto, elas podem ser definidas como:

[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compul-
sório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate 
à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como 
para corrigir efeitos presentes da discriminação praticada no passa-

62 Este texto é um subproduto da tese cujo título é “Ações Afirmativas e Serviço Social: a 
política de cotas nas universidades federais do RS na percepção de assistentes sociais”, defen-
dida no PPGSS da PUCRS em 16/03/2022, sob a orientação do Professor Dr. Carlos Nelson 
dos Reis e financiada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível 
Superior (CAPES) – Código de Financiamento 001 – This study was financed in party by the 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance 
Code 001.
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do, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade 
de acesso a bens fundamentais como educação e o emprego. (GO-
MES, 2001, p. 40).

Com base nesses pressupostos, este capítulo versará sobre duas 
modalidades de políticas de ação afirmativa. Além dessa introdução, o 
segundo item, discutirá a política de cotas para o acesso às instituições 
federais de ensino, enquanto o terceiro item enfocará a assistência estu-
dantil, como modalidade de ação afirmativa para permanência estudan-
til nas instituições. Por fim, estarão as considerações finais.

2. A trajetória sócio-histórica da política de cotas nas univer-
sidades federais

A adoção de reserva de vagas através de cotas, nos seus distintos 
usos não é algo novo na trajetória de formação da sociedade brasileira. 
A primeira ação do Estado que faz referência à reserva de vagas está no 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). O critério utilizado foi a nacionalidade e a reserva de 
vagas e referia-se ao mercado de trabalho. No Brasil, o primeiro regis-
tro da discussão acerca do que poderia ser nomeado de ações afirmati-
vas, data de 1968. Naquela ocasião, técnicos do Ministério do Trabalho 
e do Tribunal Superior do Trabalho foram favoráveis à criação de uma 
legislação que obrigasse as empresas privadas a manter um percentual 
mínimo de trabalhadores/as de ‘cor’ (20%, 15% ou 10%, conforme o 
ramo de atividade e a demanda). Tal iniciativa era considerada a única 
solução em relação ao problema da discriminação racial no mercado de 
trabalho (MOEHLECKE, 2002).  

Também em 1968 outra proposta de ‘cotas’, foi aprovada: a ‘Lei 
do Boi’. Essa lei, muitas vezes esquecida no debate acerca das políticas 
de reservas de vagas através de cotas ― instituía, no Art. 1º, da Lei 
5.465, que:

os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superio-
res de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, 
anualmente, de preferência, de 50% (cinquenta por cento) de suas 
vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou 
não de terras, que residam com suas famílias na zona rural e 30% 
(trinta por cento) a agricultores ou filhos destes, proprietários ou 
não de terras, que residam em cidades ou vilas que não possuam 
estabelecimentos de ensino médio (BRASIL, 1968, p. 1).
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 A Lei do Boi durou até o final do primeiro ano de governo 
do presidente José Sarney (revogada pela Lei 7.423 de 17/12/1985) e 
favoreceu à elite rural o ingresso a determinados cursos superiores. Isto 
é, reservou vagas nas universidades públicas para filhos de fazendei-
ros. Seu critério determinante era a origem geográfica ‘rural’, atrelado 
à classe social. Portanto, a educação foi utilizada como instrumento 
para a manutenção de interesses e valores conservadores originados no 
período colonial.

A década de 1980 marcou profundamente a sociedade brasileira, 
em razão do processo de redemocratização e de um forte movimento 
de massas em defesa das eleições diretas para presidente da república. 
No rastro dessa efervescência popular, o debate sobre as desigualda-
des sociais, étnicas e raciais encontraram guarida e voltaram à cena, 
agenciados pelo protagonismo político dos movimentos negros, mas 
também pelo movimento social indígena e das pessoas com deficiência. 

Diante disso, a discussão sobre ações afirmativas, ações com-
pensatórias, reservas de vagas, políticas de cotas, discriminações po-
sitivas, encontraram as condições sociais e políticas necessárias para 
adentrar na agenda do Estado, mas ainda sem encontrar as forças polí-
ticas e sociais necessárias para a construção de políticas públicas. Ou-
trossim, os movimentos negros, ao denunciarem e se oporem ao mito 
da democracia racial, responsável pelo histórico e sistemático processo 
de exclusão, opressão e discriminação social vivenciado pela população 
negra no país, ao mesmo tempo pressionavam e exigiam uma postu-
ra mais ativa do Estado como resposta (MOCELIN, MARTINAZZO, 
GUIMARÃES, 2018).

Além dos movimentos negros, o contexto da redemocratização 
propiciou um terreno fértil para a participação política e (re)organiza-
ção de diversos movimentos e lutas sociais; ensejou o surgimento de 
organizações de pessoas com deficiência, com o objetivo de conquistar 
espaço na sociedade, direitos e autonomia para conduzirem a própria 
vida. Esse fortalecimento do movimento das pessoas com deficiência 
marca a sua organização e o seu protagonismo político, como ativistas 
na defesa da necessidade de ações afirmativas, e também nas mudanças 
em legislações, assegurando leis antidiscriminação e demarcando pro-
teção social às pessoas com deficiência pelo Estado.

Do mesmo modo, foi na década de 1980 que os povos indíge-
nas, aliados ao contexto nacional de redemocratização, aos movimentos 
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internacionais de afirmação e defesa dos direitos humanos e também 
de recuperação de sua autonomia e autodeterminação – pois encontra-
vam-se sob o controle do poder tutelar e hegemônico do Estado ―, 
potencializaram as lutas sociais, afirmando o protagonismo dos povos 
indígenas. Como ponto alto desse processo, houve a criação, em 1980, 
da União das Nações Indígenas (UNI), fruto das Assembleias Indígenas 
que reuniram pela primeira vez lideranças de diferentes povos de todo 
o Brasil. Esse movimento social indígena, de âmbito nacional e arti-
culado, logrou êxito no agenciamento de suas demandas, sobretudo as 
materializadas e operadas a partir das mudanças iniciadas com a Cons-
tituição Federal de 1988.

Ainda na década de 1980, o então deputado federal Abdias Nas-
cimento (PDT-RJ), apresentou o primeiro projeto de lei do tipo ação 
afirmativa (PL 1.332/1983), ao propor uma ação compensatória para a 
população afro-brasileira frente aos séculos de discriminações. Dentre 
as ações, estabelecia a reserva de 20% de vagas para mulheres negras 
e 20% para homens negros na seleção de candidatos/as ao serviço pú-
blico; bolsas de estudo; incentivo às empresas do setor privado para a 
eliminação da prática da discriminação racial; incorporação da imagem 
positiva da família afro-brasileira ao sistema de ensino e à literatura 
didática e paradidática, além da introdução da história das civilizações 
africanas e do/a africano/a no Brasil. O projeto de lei tramitou nas co-
missões da Câmara dos Deputados, entre 1983 e 1986, recebendo pare-
ceres favoráveis; e aguardou até 1989 para votação no plenário daquela 
casa, quando foi arquivado. A não aprovação do projeto decepcionou os 
movimentos negros, mas as reivindicações continuaram (MOEHLEC-
KE, 2002). 

Em 1988, o deputado federal Carlos Alberto Caó de Oliveira 
(PDT-RJ) buscou definir o racismo como crime ― embora o racismo 
estrutural, na maioria das vezes, tipifique o racismo através da injúria 
racial ―, constituindo-se em uma forma de ação repressiva. Esse des-
dobramento, da rejeição de uma política afirmativa e aprovação de uma 
política repressiva, contribuem para desocultar as relações sociais vio-
lentas que se forjaram na história do país. Isso é, no Brasil é mais fácil 
punir do que afirmar e valorizar!

A nova Constituição Federal de 1988 reza, em um de seus prin-
cípios fundamentais, que todos são iguais perante a lei, ou seja, a igual-
dade formal. Entretanto, a Carta Magna realiza algumas discrimina-
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ções positivas. Reconhece o direito à diferença de tratamento legal para 
grupos discriminados negativamente, entre os quais as mulheres e as 
pessoas com deficiência. Portanto, embora não haja na Constituição 
Federal indicativos explícitos para a criação de ações afirmativas, essa 
Carta contém as bases jurídico-normativas para a sua adoção e imple-
mentação.

A Constituição Federal também regulamentou o ingresso nas 
carreiras do Executivo e a obrigatoriedade de concursos públicos. O 
regime jurídico de servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais, foi instituído pela Lei 8.112/1990 e 
reservou até 20% das vagas oferecidas em concursos públicos às pes-
soas com deficiência. Nessa legislação, o critério para a reserva de vaga 
utilizado é a deficiência e a cota refere-se ao mercado de trabalho, ou 
seja, ao direito social ao trabalho.

Ademais, a Constituição Federal de 1988 condensou e conver-
giu forças e lutas sociais para inserir na Carta Magna, como sujeitos 
de direitos, os segmentos historicamente oprimidos e discriminados, 
além de reconhecer alguns direitos dessas ‘minorias’. No entanto, ao 
longo da década dos anos 1990, os governantes brasileiros, tendo como 
suporte teórico orientações do referencial neoliberal implementaram 
um vigoroso conjunto de reformas estruturais, entre as quais a recon-
figuração do papel do Estado. Na prática, estas reformas e redefinição 
significaram obstáculos para a consecução de muitas das ‘promessas 
constitucionais’. 

No entanto, as lutas dos movimentos sociais continuaram, e tam-
bém a demanda por ações afirmativas se fortaleceu, sobretudo com o 
protagonismo dos movimentos negros que denunciavam o mito da de-
mocracia racial e exigiram, do Estado, uma postura mais ativa/afirmati-
va frente ao processo histórico de opressão e discriminação vivenciado 
pela população afro-indígena no Brasil. A marcha Zumbi dos Palmares 
contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em 1995, condensou e cata-
lisou os diversos processos de lutas e resistências. Simbolizou um mo-
mento de grande pressão junto ao poder público para elaborar políticas 
públicas (MOCELIN; MARTINAZZO; GUIMARÃES, 2018).

A Marcha contou com grande respaldo popular e culminou com 
a apresentação e entrega de uma proposta de ação pelo Movimento Ne-
gro ao governo federal: o Programa de Superação do Racismo e De-
sigualdade Racial, configurando-se como importante indicativo para 
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políticas públicas de igualdade racial, além de gerar o caminho para as 
ações afirmativas. No Programa de Superação do Racismo e Desigual-
dade Racial estavam incluídas propostas de ação: concessão de bolsa 
de estudos para estudantes de etnia negra de baixa renda do primeiro e 
segundo graus; desenvolver ações afirmativas para o acesso da popula-
ção negra às universidades e áreas tecnológicas; e assegurar a represen-
tatividade dos grupos étnicos e raciais nas campanhas de comunicação 
do governo. O Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
recebeu esse documento, e, em decorrência da pressão dos movimentos 
negros, instituiu, em 20 de novembro de 1995, o Grupo de Trabalho In-
terministerial (GTI) ― conhecido como GTI População Negra ― com 
o objetivo de desenvolver políticas de valorização e promoção da po-
pulação negra. Em relação à discussão sobre ações afirmativas, o grupo 
realizou seminários sobre o tema, e elaborou 46 propostas de ações 
afirmativas as quais abrangeram as áreas de educação, trabalho, comu-
nicação e saúde (MOEHLECKE, 2002; RIBEIRO, 2014).  

Com o lançamento do I Programa Nacional de Direitos Huma-
nos, no dia 13 de maio de 1996, o combate às situações de violências 
e discriminações obteve destaque, reforçando a necessidade de ações 
afirmativas. Dentre suas ações, o I PNDH pretendia, em relação à po-
pulação negra: incluir o quesito ‘cor’ nos sistemas públicos de informa-
ção; desenvolver ações afirmativas para o acesso da população negra 
às universidades, aos cursos profissionalizantes e também às áreas de 
tecnologia de ponta, além de adotar o princípio da criminalização da 
prática do racismo, nos Códigos Penal e de Processo Penal (BRASIL, 
1996a). Somavam-se também como justificativa os indicadores de de-
sigualdade social que a realidade brasileira apresentava (e continua a 
apresentar), conformada por um capitalismo periférico.

Com o objetivo de discutir as demandas raciais contidas no I 
PNDH, o governo federal realizou, em julho de 1996, o Seminário Inter-
nacional: ‘Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos 
estados democráticos contemporâneos’. No discurso de abertura, o então 
presidente Fernando Henrique Cardoso ― estudioso das relações raciais 
brasileiras ―, admitiu oficialmente que a população negra no Brasil sofria 
discriminações e preconceito. Contudo, não rechaçou, explicitamente, o 
mito da democracia racial, confirmando a ambiguidade como a marca de 
seu governo no tocante à questão racial. A despeito de toda expectativa, o 
referido evento não produziu nenhuma proposta de ação afirmativa.
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Até o final da década de 1990, as ações afirmativas voltadas ao 
acesso e à permanência no ensino superior estiveram restritas a inicia-
tivas da sociedade civil. Tais atividades foram desenvolvidas por mo-
vimentos sociais, parcerias entre empresas privadas, entidades ligadas 
às igrejas ou grupos de estudantes. Destaca-se, como sendo a primeira 
ação afirmativa em educação no Brasil, o projeto Geração XXI, voltado 
a jovens negros. Lançado em 1999, foi realizado através de uma parce-
ria entre Geledés ― Instituto da Mulher Negra ― e a Fundação Bank 
Boston. O projeto Geração XXI também foi relevante por ter sido, até 
a Conferência de Durban (2001), a única experiência concreta de ações 
afirmativas para a população negra no Brasil, e, com isso, manteve 
aceso o debate acerca dessas políticas (SILVA, 2003). Embora tenham 
existido tais iniciativas na década de 1990, a discussão sobre a questão 
racial no Brasil voltou a manifestar-se somente no ano 2000, na agenda 
política brasileira. Isso ocorreu em razão do atendimento à Resolução 
2000/14 da Comissão de Direitos Humanos da ONU, no contexto dos 
preparativos para a III Conferência Mundial das Nações Unidas contra 
o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e a Intolerância Correlata. 

Em 08 de setembro de 2000, Fernando Henrique Cardoso, Presi-
dente da República, criou o Comitê Nacional para a Preparação da Par-
ticipação Brasileira na Conferência de Durban. Este Comitê organizou 
diversas pré-conferências temáticas em vários estados brasileiros, cul-
minando, em julho de 2001, com a Conferência Nacional contra o Ra-
cismo e a Intolerância. O documento final, síntese dessa Conferência, 
foi o “Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Intolerância - Carta 
do Rio”, tendo sido encaminhado à Conferência de Durban como o do-
cumento brasileiro. Importa destacar que essa carta continha a proposta 
de adoção de cotas para a população negra, mas também o posiciona-
mento favorável do presidente da república, autorizando essa inclusão 
no documento oficial, isto é, no documento que o Estado Brasileiro 
levaria a Durban.

Na sequência, entre 31 de agosto e 7 de setembro de 2001, ocor-
reu, em Durban, na África do Sul, a III Conferência Mundial das Na-
ções Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e a 
Intolerância Correlata, impulsionando o debate sobre as ações afirma-
tivas em nível mundial. O Brasil exerceu papel de destaque na referida 
conferência, além de possuir a delegação mais numerosa. Foi signatário 
da Declaração e do Programa de Ação de Durban (DDPA), comprome-
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tendo-se ‘oficialmente’ com uma agenda de políticas de enfrentamento 
ao racismo por meio do estabelecimento de políticas de ação afirmativa. 
Essas políticas, há mais de duas décadas, já estavam sendo considera-
das estratégias de promoção de equidade étnica e racial no Brasil tanto 
pelos movimentos negros e organizações de mulheres negras quanto 
pelos movimentos indígenas ― protagonismo das lutas sociais que o 
racismo estrutural tenta apagar.

É na esteira da Conferência de Durban e dos compromissos 
assumidos pelo Estado brasileiro que as primeiras políticas de ação 
afirmativa para a população negra começaram a ser aprovadas e 
implementadas no Brasil ainda no ano de 2001. O governo federal 
adotou ações afirmativas para a composição dos quadros de servidores/
as de alguns ministérios: o do Desenvolvimento Agrário, da Justiça e 
das Relações Exteriores (MOEHLECKE, 2002). 

Também como resultado dos comprometimentos assumidos pelo 
Estado brasileiro na Conferência de Durban, o Brasil institui o Progra-
ma Nacional de Ações Afirmativas, por meio do Decreto n. 4.228, de 
13 de maio de 2002, integrando ações nas áreas de educação, saúde, 
trabalho, juventude, mulheres, entre outras (BRASIL, 2002a). A Con-
ferência de Durban também introduziu mudanças:   utilizou o critério 
de autodeclaração para cor/raça pelo IBGE; impulsionou um conjunto 
de políticas de promoção da igualdade racial e de ações afirmativas 
― o Estatuto da Igualdade Racial; a adoção de um sistema de cotas 
étnico-raciais para o acesso ao ensino superior e mercado de trabalho; 
a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasilei-
ra e indígena no ensino básico. Dessa forma, o Programa Nacional de 
Ações Afirmativas constituiu-se em um novo momento nas políticas 
públicas brasileiras voltadas para o combate aos racismos, preconceitos 
e outras formas de discriminação (MOCELIN; MARTINAZZO; GUI-
MARÃES, 2018).

O Programa Nacional de Ações Afirmativas materializou-se, 
sendo considerado o irmão-siamês do II Programa Nacional de Direitos 
Humanos (2002), mas especialmente como resultado dos processos de 
lutas que os movimentos negros engendraram e protagonizaram. No 
que tange ao II PNDH, as ações governamentais propostas pretendiam:       

191. Adotar, no âmbito da União, e estimular a adoção, pelos esta-
dos e municípios, de medidas de caráter compensatório que visem 
à eliminação da discriminação racial e à promoção da igualdade 
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de oportunidades, tais como: ampliação do acesso dos afrodescen-
dentes às universidades públicas, aos cursos profissionalizantes, às 
áreas de tecnologia de ponta, aos cargos e empregos públicos, in-
clusive cargos em comissão, de forma proporcional a sua represen-
tação no conjunto da sociedade brasileira. (BRASIL, 2002b, p. 13).

325. Estabelecer mecanismos de promoção da equidade de acesso 
ao ensino superior, levando em consideração a necessidade de que 
o contingente de alunos universitários reflita a diversidade racial e 
cultural da sociedade brasileira. (BRASIL, 2002b, p. 21).

Após a constituição desses marcos jurídico-normativos, mas 
também ético-políticos, fortaleceu-se a adoção de ações afirmativas na 
educação. Diversas universidades estaduais (a partir do ano de 2002) e 
federais (sobretudo a partir de 2007) iniciaram a adoção e implantação 
de políticas de ação afirmativa na modalidade reserva de vagas, por 
meio de cotas, e, algumas, por meio de vagas suplementares, nos seus 
processos seletivos e sistemas de ingresso para o acesso, especialmente 
da população negra. Ainda que de maneira pontual, essa adoção/im-
plantação foi isolada e com variações entre os percentuais e critérios 
para o acesso a essas vagas, considerando-se a inexistência de um dis-
positivo legal nacional que padronizasse tais ações. 

Destacam-se, como ações afirmativas pioneiras de acesso ao 
ensino superior público, as que foram implantadas nas universidades 
estaduais do Rio de Janeiro ― Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (UERJ) e Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ri-
beiro (UENF) ―, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 
e nas universidades estaduais do Paraná. Como primeira universidade 
federal a adotar ações afirmativas, tem-se a Universidade de Brasília 
(UnB), a qual, em 2003, aprovou o Plano de Metas para Integração So-
cial, Étnica e Racial, que visava integrar várias propostas específicas de 
ação afirmativa, dentre as quais a disponibilização de vagas para acesso 
de estudantes indígenas. Com isso, a UnB, dentre as instituições fede-
rais de ensino superior, foi a pioneira a instituir e implementar (a partir 
de 2004) uma política de ação afirmativa na modalidade de reserva de 
vagas/cotas para o acesso de estudantes indígenas, pretos e pardos. No 
que se refere às instituições federais de ensino superior, a Universidade 
Federal de Roraima (UFRR) no ano de 2002, tornou-se a primeira uni-
versidade federal a aprovar e implantar um curso específico para povos 
indígenas, como modalidade de ação afirmativa. 
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Na sequência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio 
da Medida Provisória n. 213, de 10 de setembro de 2004, instituiu o Pro-
grama Universidade para Todos (PROUNI), convertido na Lei 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, constituindo-se na ação afirmativa de maior 
impacto no que se refere ao ensino superior privado. Soma-se também a 
ação afirmativa através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 
antigo Creduc. Tais ações foram tomadas em razão da ociosidade de 
vagas no ensino superior privado, decorrente da expansão realizada nos 
governos FHC, ante ao rebaixamento das condições de vida e renda da 
população brasileira, as quais não permitiam custear o ensino superior 
privado.

Em 2007, através do Decreto n. 6.096, o governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, que 
teve o objetivo de criar as condições para a ampliação do acesso e per-
manência na educação superior, em nível de graduação das universida-
des federais. O REUNI incentivou as universidades federais a criarem, 
dada a sua autonomia administrativa e pedagógica, ações afirmativas 
institucionais.

As iniciativas individuais de ações afirmativas nas universidades 
federais se ancoravam, além do incentivo feito pelo REUNI, também 
no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) insti-
tuído em 2007. No plano, uma das ações programáticas do ensino supe-
rior era “desenvolver políticas estratégicas de ação afirmativa nas IES 
que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas com 
deficiência e aquelas alvo de discriminação por motivo de gênero, de 
orientação sexual e religiosa, entre outros e segmentos geracionais e ét-
nico-raciais;” (BRASIL, 2007, p. 41). Nota-se que no PNEDH a popu-
lação negra, os povos indígenas e as pessoas com deficiência figuram, 
articuladamente, como segmentos sociais discriminados e populações-
-alvo que necessitam de ações afirmativas para o acesso e permanência 
no ensino superior.

Posteriormente, em 2009, tais ações foram robustecidas, com o 
III Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3, sobretudo no 
objetivo estratégico V: Acesso à educação de qualidade e garantia de 
permanência na escola, com o propósito de “h) Fomentar as ações afir-
mativas para o ingresso das populações negra, indígena e de baixa ren-
da no ensino superior.” (BRASIL, 2009, p. 1). Tanto o PNEDH quanto 
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o PNDH-3 reafirmam as ações afirmativas como conteúdo dos Direitos 
Humanos, pois expressam demandas e lutas sociais de segmentos dis-
criminados historicamente.

Como marco da década 2000-2010 tem-se a aprovação do Esta-
tuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei n. 12.228, de 20 de julho de 
2010. “Destinado a garantir à população negra a efetivação da igualda-
de de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos 
e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerân-
cia étnica” (BRASIL, 2010a). Na proposta original do Estatuto havia a 
regulamentação de ações afirmativas para universidades públicas. Con-
tudo, nas negociações parlamentares para a aprovação do projeto de lei, 
ela foi descartada, aparecendo no texto final de forma mais genérica e 
diluída quando se refere à ‘educação’:

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados 
ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, 
cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios 
de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, 
à Justiça, e outros.
Parágrafo único.  Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão 
em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigual-
dades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas es-
feras pública e privada, durante o processo de formação social do 
País. (BRASIL, 2010a).

Após a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, afirmando 
como dever do Estado a promoção de ações afirmativas, o ano de 2012 
foi decisivo para as políticas de ação afirmativa sob dois aspectos. O 
primeiro refere-se ao julgamento da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), ajuizada pelo partido político Democra-
tas (DEM), representado pelo Senador Demóstenes Torres, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), na qual o DEM postulava pela inconstitucio-
nalidade do sistema de cotas da UnB. Tal ação, que teve como relator 
o ministro Ricardo Lewandowski, foi julgada improcedente pelo STF 
nos dias 25 e 26 de abril de 2012. Por unanimidade, o STF decidiu que 
as políticas de cotas étnico-raciais nas universidades estavam de acordo 
com a Constituição, leia-se: são constitucionais e contribuem para cor-
rigir o histórico de discriminação racial no país. 

Foi com base no entendimento de que a Constituição Federal de 
1988 já continha algumas ‘discriminações positivas’, que o STF jul-
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gou e deliberou quanto à legalidade e à constitucionalidade das ações 
afirmativas. Nessa decisão, no que concerne ao princípio de igualdade, 
há o reconhecimento, pelo Estado, das inúmeras desigualdades sociais 
– étnicas, raciais, de gênero, deficiência, geracionais –, corroborando 
que apenas o preceito legal da isonomia ― igualdade formal ― não é 
suficiente para haver uma sociedade justa e igualitária.

Dentre a justificativa para as políticas de ação afirmativa no Bra-
sil também se encontram os argumentos da reparação, em razão de que 
pessoas do continente africano foram trazidas à força para o território 
hoje denominado Brasil, submetidas ao processo de escravização e cer-
ceamento de sua liberdade. A reparação também encontra lastro na es-
cravização e no extermínio dos povos indígenas. Quanto ao argumento 
da diversidade, é considerada correta a sua invocação, dada uma socie-
dade com características complexas como a brasileira, considerando-se 
a busca de soluções que beneficiem pessoas e grupos discriminados a 
partir de suas experiências de vida. Em relação ao argumento da justiça 
social, constata-se, com base em diversos indicadores socioeconômi-
cos, que os marcadores etnia e raça/cor operam na manutenção das de-
sigualdades sociais (FERES JÚNIOR et al., 2018).

Como segundo aspecto destaca-se a promulgação da Lei 
12.711/2012, instituindo, compulsoriamente, ações afirmativas do tipo 
reserva de vagas por meio do sistema de cotas para estudantes de escola 
pública, baixa renda, pretos/as, pardos/as, indígenas, nas instituições 
federais de Ensino médio, técnico, tecnológico e superior de forma 
obrigatória e padronizada. O Projeto de Lei 73/1999, que lhe dera ori-
gem, tramitou por mais de uma década até sua aprovação, ocorrendo na 
esteira do julgamento do STF pela constitucionalidade. Em 2012, das 
58 universidades federais, 18 ainda não possuíam ações afirmativas. 
Dentre as que se opunham e resistiam às cotas, destacam-se a Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal Flu-
minense (UFF) e, em certa medida, a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) que havia criado políticas afirmativas bastante tímidas 
(FERES JÚNIOR et al., 2018). 

Mesmo com o julgamento do STF e a promulgação da Lei 
12.711/2012, as pessoas com deficiência não foram incluídas nesse pro-
cesso. E ao se considerar que a demanda por acesso e permanência nas 
instituições federais de ensino superior não tenha sido atendida naquele 
momento, ela continuou sendo objeto de luta das pessoas com defi-
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ciência. Essas pessoas reforçaram processos de mobilização em torno 
dessa pauta, a fim de romper com o modelo médico-integracionista que 
mantém as dificuldades de inclusão social e educacional desse segmen-
to populacional.

No rastro dessas mobilizações foi aprovado o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência ― Lei Brasileira de Inclusão ―, o qual reforçou a 
necessidade de um sistema educacional inclusivo, indicando a garantia 
de acesso e permanência (BRASIL, 2015). Desde 2015, no Brasil, a 
deficiência é compreendida de maneira biopsicossocial, conformando 
o que se entende por um modelo de inclusão social. Na sequência, as 
discussões sobre as formas de acesso das pessoas com deficiência ao 
ensino superior foram, cada vez mais, aprofundadas, somadas às ini-
ciativas isoladas de ações afirmativas no âmbito de algumas universi-
dades estaduais e federais. A instituição da Portaria n. 13/2016 do MEC 
(BRASIL, 2016a), ao impulsionar e induzir as IFES à adoção de ações 
afirmativas na Pós-Graduação, já abrangia as pessoas com deficiência, 
mas esse segmento ainda não estava contemplado na ação afirmativa 
(reserva de vagas), no âmbito da graduação, e nos ensinos médio, técni-
co e tecnológico, havendo um descompasso e uma contradição. 

Assim, a Lei 12.711/2012, resultante dessas mobilizações em-
preendidas pelos movimentos das pessoas com deficiência, foi alterada 
pela Lei 13.409/2016 (BRASIL, 2016b), ao reconhecer e incluir esse 
segmento, no âmbito das políticas de ação afirmativa, na modalidade 
de reserva de vagas através de cotas, e passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para 
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 
50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que te-
nham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que tra-
ta o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser 
reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual 
ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per 
capita.
Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de 
que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, 
por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 
deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de 
vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 
indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da 
Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo 



- 278 -

da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo 
os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanes-
centes deverão ser completadas por estudantes que tenham cursa-
do integralmente o ensino médio em escolas públicas. (BRASIL, 
2016b).

Dessa forma, as políticas de ação afirmativa para pessoas com 
deficiência, na perspectiva de inclusão delas na educação superior, re-
forçam o acesso à educação como direito humano. Apesar dessa inclu-
são representar avanços em termos de garantia de acesso das pessoas 
com deficiência às instituições federais de ensino, ao mesmo tempo ela 
representa uma constrição do sistema em seu todo, pois o percentual de 
50% destinado ao sistema de reserva de vagas por meio de cotas não 
aumentou. 

A Lei 12.711/2012, ao estabelecer ações afirmativas de acesso 
às instituições federais de Ensino Médio, técnico, tecnológico e supe-
rior brasileiras representa um passo importante na democratização do 
direito à educação superior no Brasil. Contudo, a política de cotas, se-
melhante a qualquer outra política de Ações Afirmativas, não pode ser 
considerada solução Ad eternum, portanto, um fim em si mesma. Ela 
não é a única solução para o histórico elitismo do ensino superior, ain-
da que possa ser o ponto de partida mais pragmático para enfrentar as 
desigualdades associadas à segregação e à discriminação social, étnica, 
racial, econômica e cultural (BANIWA, 2013). 

Ao desocultar os processos sociais e históricos entende-se que a 
sociedade reiterou a discriminação à diversidade humana, segregando 
não apenas as pessoas com deficiência, mas também a população ne-
gra, os povos indígenas, mulheres, e, mais recentemente, a população 
LGBTQIAP+. Sendo assim, do ponto de vista sócio-histórico, e ao se 
considerar as suas contradições, deve-se destacar e valorizar as lutas 
empreendidas pelos movimentos sociais para a adoção e implantação 
das políticas de ação afirmativa no Brasil. Isto porque, a despeito da 
ideologia e do mito da democracia racial hegemônicos, desde a década 
de 1930, tais políticas públicas pulverizaram-se no Brasil em um curto 
lapso temporal.

No que se refere aos processos de lutas sociais pelo acesso da 
população negra (preta e parda), indígena e das pessoas com deficiência 
ao sistema de cotas, este deve ser compreendido à luz dos direitos hu-
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manos, pois determinados sujeitos de direitos e determinadas violações 
de direitos a que esses estão expostos exigem uma resposta específica e 
diferenciada. Para tanto, é preciso “[...] conferir a determinados grupos 
uma proteção especial e particularizada, em face de sua própria vulne-
rabilidade. Isso significa que a diferença não mais seria utilizada para 
a aniquilação de direitos, mas, ao revés, para sua promoção” (PIOVE-
SAN, 2005, p. 46).

A partir desses processos sociais de mobilização e de luta pelo 
acesso à educação superior, os diferentes segmentos sociais, tanto o 
movimento negro, indígena quanto o das pessoas com deficiências, ex-
perimentam processos de produção de identidades coletivas em opo-
sição à(s) identidade(s) opressora(s) imposta(s) aos grupos oprimidos 
(BRAH, 2006). Essa produção de identidades coletivas constitui-se 
como processos de direitos humanos, como processos sociais de re-
sistências, tendo em vista a articulação das discriminações e opressões 
vivenciadas pelos indivíduos e pelas coletividades. 

No Brasil, as coletividades sociais focalizadas nas políticas de 
ação afirmativa são a maioria populacional. No entanto, quando se refe-
re à fruição de bens, acesso às universidades, representatividade políti-
ca, cargos nas altas carreiras do Estado ou em profissões detentoras de 
grande prestígio e reconhecimento social e econômico, tais grupos tor-
nam-se minorias. São as maiorias populacionais, mas simultaneamente 
minorias em termos de acesso aos bens materiais e imateriais, que, com 
a sua própria existência, denunciam as violações de dignidade humana. 
Portanto, são as desigualdades, discriminações e opressões que, ao im-
pedir o acesso e fruição aos bens necessários a uma vida digna, engen-
dram os processos de lutas sociais.

Essa ambivalência maioria-minoria contribui para a justificativa 
de focalização dessas políticas públicas ou privadas, pois, sua lógica 
não é a universalização estabelecida a priori por critérios utilitaristas 
que contribui para a manutenção da desigualdade de acesso, mas uma 
focalização que objetiva oportunidade de acesso, em razão da desigual-
dade de condições de e para o acesso. Portanto, nesse sentido, a focali-
zação de políticas públicas e privadas é ressignificada, e passa a atender 
a uma teleologia, ainda que com limitações e contradições, a minimizar 
desigualdades de acesso oriundas da estrutura desigual do modo de pro-
dução capitalista, e contribuir para a emancipação política (única possí-
vel nos marcos da sociabilidade do capital). O caráter focal das políticas 
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de ação afirmativa, isto é, políticas diferenciadas, visam à justiça social, 
à medida que procuram romper com mecanismos de exclusão intocados 
pelas políticas públicas universais (FERES JÚNIOR; DAFLON, 2015).

No processo sócio-histórico identifica-se que a população po-
bre, negra (preta e parda) e indígena não acessou, historicamente, os 
sistemas regulares de educação, sobretudo, o ensino superior. No en-
tanto, em relação às pessoas com deficiência, consoante o que mostra 
o movimento da história, seus processos educativos foram construídos 
‘à parte’, isto é, segregados. Apenas recentemente esse segmento popu-
lacional foi incluído (ou melhor, está sendo) no sistema regular de en-
sino. Nesse sentido, as portas das universidades para essas populações 
estavam cerradas, mas expressava, ao mesmo tempo, um dualismo. En-
quanto para pobres, pretos/as, pardos/as, quilombolas e indígenas as 
portas estavam cerradas ao acesso, para as pessoas com deficiência as 
únicas portas abertas os/as levavam a outras instituições que não as uni-
versidades. Fechadas para alguns; segregativas para outros.

Atualmente, a luta pela educação, na condição de um bem a ser 
assegurado para uma vida digna, direito humano, é a luta contra o capi-
tal. O capital precisa destravar as forças produtivas na área da educação 
e mercantilizá-la totalmente. Assim, a educação, considerada um bem 
a ser assegurado e protegido, e também um direito humano, está pos-
ta em disputa, tendo em vista que os direitos humanos são processos 
cujos resultados são sempre provisórios (HERRERA FLORES, 2009). 
Deste modo, a luta pela educação representa, atualmente, o conteúdo 
dos direitos humanos. Nessa perspectiva, a educação é vista como po-
tencializadora de uma cultura dos e em direitos humanos, atribuindo 
às universidades, enquanto instituições inclusivas das diversidades e 
das diferenças, por meio de sua função social, o papel de difusoras de 
práticas interculturais. 

 A educação no Brasil, de modo geral, e, mais especificamente, 
a superior, desde que foi pensada no Brasil, se mostra elitizada, exclu-
dente e discriminatória. A educação não foi pensada, planejada, desti-
nada às pessoas com deficiência, tampouco à população negra, aos po-
vos indígenas, às comunidades remanescentes de quilombos, e demais 
coletividades discriminadas e oprimidas pela e na sociedade. Razões 
pelas quais justificam-se como uma das principais áreas para a implan-
tação de políticas públicas de ação afirmativa tanto no que se refere ao 
acesso às instituições federais de ensino superior quanto à permanên-
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cia estudantil. Assim, no próximo item trata-se da assistência estudantil 
universitária, que, em muitas situações, se traduz em um suporte para a 
permanência estudantil.

3. Assistência Estudantil: trajetória sócio-histórica, mudança 
no perfil estudantil universitário e conformações atuais

Quando se analisa a trajetória histórica da assistência estudantil 
no Brasil, há mais indagações do que certezas, pois não se sabe ao certo 
qual foi a experiência pioneira nessa política. 

Terão sido as “repúblicas” da Imperial Cidade de Ouro Preto, an-
tiga Vila Rica e capital das Minas Gerais, que, no início do séc. 
XIX abrigavam os estudantes da Escola de Farmácia e da Escola 
de Minas? Ou, na década de 30, a criação dos primeiros programas 
de alimentação e moradia universitária, efetivados como política 
somente nos anos 1970, com a criação do Departamento de Assis-
tência Estudantil (DAE) do Ministério da Educação? Ou foram as 
casas-comunidades, lugar de refúgio e resistência na fase da dita-
dura militar, que acabaram por desaguar na fundação, em 1987, da 
SENCE – Secretaria Nacional de Casas de Estudantes? (ANDRÉS, 
2011, p. 3).

Essas questões apontam a indefinição da experiência pioneira na 
trajetória histórica da política de assistência estudantil no Brasil. No 
entanto, suas iniciativas caminharam pari passu com a institucionaliza-
ção do ensino superior público no país, que ocorreu oficialmente com a 
chegada da família real ao Brasil em 1808 (SAVIANI, 2010).

A inauguração da Casa do Estudante Brasileiro, em 1928, loca-
lizada em Paris, durante o governo de Washington Luís, foi a primeira 
ação de assistência estudantil. Todavia, essa casa se destinava a auxiliar 
estudantes, filhos de famílias da elite brasileira, que estudavam na ca-
pital francesa (IMPERATORI, 2017). Portanto, as ações de assistência 
estudantil no Brasil nasceram para atender necessidades da elite/bur-
guesia, semelhante ao objetivo da cota do Boi.

Em território brasileiro, a primeira ação de assistência estudantil 
se materializou   na construção da Casa do Estudante do Brasil, em 
1930, no Rio de Janeiro. “Era um casarão com três andares que possuía 
um restaurante popular frequentado por estudantes ‘carentes’ e mem-
bros da comunidade que se faziam passar por alunos, para poderem rea-
lizar as refeições na casa” (SILVEIRA, 2012, p. 52). Também na década 
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de 1930, a Reforma Francisco Campos instituiu a Lei Orgânica do En-
sino Superior, a qual previa medidas de providência e beneficência, en-
tre as quais bolsas de estudo aos estudantes reconhecidamente pobres, 
constituindo-se na primeira ação regulamentada pelo Estado da política 
de assistência estudantil brasileira (SILVEIRA, 2012; IMPERATORI, 
2017). Na sequência, tal concepção de assistência aos estudantes foi 
incorporada nas Constituições da República de 1934, 1946 e 1967.

Além das Constituições Federais, a assistência estudantil, então 
assistência social escolar, passou a inserir-se na política de educação 
por meio da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), promulgada em 1961, com seu Capítulo XI “Da Assistência 
Social Escolar”. Por sua vez, a LDBEN de 1971, em um contexto de 
ditadura militar, que enfrentava a questão social por meio do binômio 
assistência-repressão, também assegurou a assistência estudantil em 
seu artigo 62 (MOCELIN, 2019a). Ainda na década de 1970 houve a 
criação do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), vincu-
lado ao Ministério da Educação e Cultura, implantando programas de 
assistência aos estudantes como Bolsas de Trabalho e Bolsas de Estudo. 
O DAE foi extinto no final dos anos 1980, o que fragmentou, em cada 
instituição de ensino, as ações de assistência aos estudantes, tornando-
-as escassas e pulverizadas (IMPERATORI, 2017).

Como é possível observar, as ações de assistência aos estudantes 
estavam asseguradas constitucionalmente e foram executadas desde os 
primórdios do século XX, em grande parte das instituições públicas de 
ensino superior no Brasil. Entretanto, a assistência estudantil ainda não 
se configurava como política de Estado, ainda que fosse um preceito 
constitucional, tendo em vista a falta de mecanismos regulatórios e ins-
titucionais em relação à assistência estudantil, assim como assegurar 
sua dotação orçamentária, controle social e padronização nacional das 
ações. Tal preocupação, por parte de gestores, à época, com as políticas 
de promoção e apoio aos estudantes, e a necessidade de definição de 
políticas de ação por parte do Ministério da Educação, impuseram a 
criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários 
e Estudantis, o Fonaprace, em 1987.

A Constituição de 1988, resultado do movimento de redemocra-
tização do país, assegura, em seu artigo 206, que o ensino será minis-
trado com base em alguns princípios, dentre os quais o da “igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988). 
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Manteve, assim, o princípio constitucional da assistência estudantil, o 
que também já esteve assegurado nas Constituições de 1934, 1946 e 
1967. Mas ainda faltava sua regulamentação e desmembramento em 
planos e programas, ou seja, a institucionalização de uma política pú-
blica de assistência estudantil pelo Estado ainda permaneceria como de-
mandada no período posterior à CF/88 (MOCELIN, 2019a). Esse mes-
mo princípio, de igualdade de condições para o acesso e permanência, 
foi corroborado no Artigo 3.o da LDBEN de 1996. Contudo, a mesma 
LDBEN dispõe, no artigo 4º, quanto ao dever do Estado com a edu-
cação escolar pública, que este será efetivado mediante a garantia de: 
“VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação bási-
ca, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde;” (BRASIL, 2013). Sendo 
assim, a assistência estudantil fica assegurada somente à educação bá-
sica – compreendida pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e En-
sino Médio – enquanto para o ensino superior, esta será normatizada e 
regulamentada posteriormente. Todavia, merece ser mencionada a con-
tradição na própria LDBEN, pois, ao mesmo tempo em que considera a 
permanência estudantil um de seus princípios, na sequência restringe-a 
à educação básica.

Por sua vez, o Fonaprace, a fim de propor uma política de Es-
tado de assistência estudantil para as instituições federais de educação 
superior, deparou-se com a insuficiência de dados acerca da realida-
de social e concreta de estudantes das IFES. Diante desta constatação, 
realizou-se, no ano de 1994, um primeiro levantamento amostral do 
perfil socioeconômico e cultural de estudantes das IFES. No entanto, 
tal pesquisa não possibilitou a caracterização local de cada instituição, 
tampouco possuía consistência necessária para a formulação de políti-
cas em âmbito local e nacional (FONAPRACE, 1997).  

Essa constatação levou o Fonaprace a realizar um novo levanta-
mento que buscou a elaboração de um instrumento de pesquisa capaz 
de fornecer os dados necessários para diagnosticar o perfil socioeconô-
mico e cultural, de saúde e de expectativas profissionais de estudantes 
de graduação nas IFES brasileiras. Além de caracterizar as diferenças 
socioeconômicas e culturais existentes entre os mesmos, a pesquisa 
objetivou dimensionar a assistência já praticada e levantar a demanda 
potencial em âmbito local, regional e nacional, buscando indicadores 
que pudessem fundamentar a definição de políticas sociais. Esse estu-
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do sistemático, considerado o primeiro “survey” para caracterizar os 
estudantes de graduação das IFES brasileiras, foi realizado nos anos de 
1996 e 1997 (MOCELIN, 2019b). 

Com base nos resultados dessa pesquisa, o Fonaprace elaborou a 
minuta do Plano Nacional de Assistência Estudantil e, ao final de 1999, 
solicitou a sua inclusão no Plano Nacional de Educação (PNE), consi-
derando-se que, na proposta original do governo federal, nada constava 
relacionada à assistência estudantil (FONAPRACE, 2012; VASCON-
CELOS, 2010). A solicitação foi atendida, possibilitando a inserção 
da assistência estudantil no PNE de 2001. Todavia, a inserção no PNE 
2001 delineou a cobertura da assistência estudantil de forma focalizada 
e não universal, além de retomar o velho discurso da assistência social 
destinada ao pobre bom e merecedor do auxílio, neste caso, o estudante 
pobre e com boas notas.   

O survey realizado em 1997, além de desdobrar-se na elaboração 
da minuta do plano nacional de assistência estudantil e sua incorpora-
ção ao PNE, também demarcou o posicionamento do Fonaprace quanto 
à construção de uma política de Estado para a assistência estudantil, e 
não apenas de um Plano, e a necessidade de mecanismos de democra-
tização do ensino superior público brasileiro, historicamente elitizado. 

O processo de democratização no sistema educacional brasileiro 
particularmente nas universidades públicas passa necessariamente 
pela incorporação de estudantes oriundos de famílias de baixa ren-
da. Não basta, entretanto, assegurar-lhes o acesso: é preciso consi-
derar que o compromisso efetivo do Estado com a democratização 
do ensino superior pressupõe a criação de condições concretas de 
permanência de todos os estudantes na universidade, até a conclu-
são do curso escolhido através da formulação de programas que 
busquem atenuar os efeitos das desigualdades existentes provoca-
das pelas condições da estrutura social e econômica (FONAPRA-
CE, 1997, p. 3).

Com a finalidade de atualizar os dados, o Fonaprace realizou, 
entre os anos de 2003 e 2004, a II Pesquisa do Perfil Socioeconômi-
co e Cultural de Estudantes de Graduação das IFES brasileiras. Neste 
ponto, é necessário considerar dois movimentos concomitantes ao do 
Fonaprace: a) lembrar que o Programa Nacional de Ações Afirmativas 
havia sido lançado pelo governo federal, em 2002, tendo início efetivo 
em 2003; b) a adoção de política de reserva de vagas em universidades 
federais iniciada em 2003 na UnB. Portanto, haviam movimentos con-
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vergentes entre a democratização do acesso ao ensino superior público 
brasileiro, e a permanência de estudantes oriundos das modalidades de 
ações afirmativas. Por sua vez, os resultados da pesquisa de 2003-2004 
subsidiaram o II Plano Nacional de Assistência Estudantil, lançado e 
adotado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (ANDIFES), em agosto de 2007. 

No rastro desse movimento, em 12 de dezembro de 2007 foi pu-
blicada a Portaria Normativa n.º 39, instituindo o Plano Nacional de 
Assistência Estudantil no âmbito da Secretaria de Educação Superior 
(SESU), assegurando a disponibilização orçamentária para suas ações. 
Posteriormente, em 19 de julho de 2010, o Decreto Nº 7.234, da Pre-
sidência da República, converteu o plano em Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES), representando um marco histórico e 
de importância fundamental para essa política social. A finalidade do 
PNAES é a de ampliar as condições de permanência de jovens na edu-
cação superior pública federal, e, de acordo com o Decreto 7.234, seus 
objetivos visam:

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educa-
ção superior pública federal;
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior;
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 
(BRASIL, 2010b).

Para a consecução desses objetivos, as ações de assistência es-
tudantil devem ser desenvolvidas nas áreas: alimentação, transporte, 
moradia estudantil, creche, apoio pedagógico, inclusão digital, cultura, 
esporte, atenção à saúde, além do acesso, participação e aprendizagem 
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010b). Em relação ao 
público-alvo da assistência estudantil, o Artigo 5o estabelece que “serão 
atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 
da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de 
até um salário-mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixa-
dos pelas instituições federais de ensino superior” (BRASIL, 2010b).

Dessa forma, a assistência estudantil já inicia focalizada, desti-
nada a estudantes pertencentes à classe trabalhadora e, por essa razão, 
enfrentam, nas suas condições objetivas de vida, dificuldades para a 
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permanência no ensino superior ― características herdadas do pro-
cesso de institucionalização da assistência social como um direito na 
sociedade brasileira. Ademais, importa destacar que o Decreto 7.234 
possibilita às IFES instituírem outros critérios de elegibilidade, além do 
recorte de renda per capita já definido, o que, na prática, se traduz em 
mais impeditivos de acesso por parte de estudantes e maior focalização 
(MOCELIN, 2019b).

Após sete anos da II Pesquisa, no ano de 2010, foi realizada a 
III Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural de Estudantes de Gra-
duação das IFES brasileiras. Essa pesquisa gerou importante resultado: 
a predominância, pela primeira vez em relação às anteriores, de estu-
dantes que cursaram integralmente ou a maior parte do Ensino Médio 
em escolas públicas, os quais já ultrapassavam o percentual de 50% 
(FONAPRACE, 2011). A pesquisa diferenciou-se das anteriores, pois 
sinalizou os rebatimentos do REUNI, do PNAES, a demanda por auxí-
lio a materiais pedagógicos e didáticos, a demanda pelo auxílio creche, 
e apontou o início do processo de implantação das políticas de ações 
afirmativas. Para o Fonaprace,  

as políticas de inclusão, em especial as várias modalidades de ações 
afirmativas e o programa de expansão das universidades, já come-
çam a mudar a configuração da população universitária. O percen-
tual de estudantes de raça/cor/etnia preta aumentou em quase 50% 
em relação a 2004. Este aumento ocorreu em todas as regiões, com 
destaque para a região Norte, com um aumento de quase 100% e 
para a região Nordeste, com um aumento de quase 50%. O conjunto 
dos estudantes de raça/cor/etnia preta e parda aumentou quase 20%, 
com maior concentração nas classes C, D e E (22%). Entretanto, 
pode-se destacar que o percentual verificado para os estudantes que 
se declararam de cor parda e preta (40,8%), embora tenha apresen-
tado expressivo crescimento entre os últimos levantamentos (2004 
e 2010), é ainda inferior aos 50,7% apurados pelo Censo 2010 do 
IBGE. Também é preocupante a diminuição da representação dos 
povos indígenas nas universidades públicas federais. Este dado leva 
a conclusão de que a continuidade e aceleração das ações afirmati-
vas são necessárias para melhor representar a população brasileira 
no ensino superior público e gratuito (FONAPRACE, 2011, p. 44).

É necessário analisar a III pesquisa, assim como as demais, 
no seu tempo histórico, ou seja, levar em conta as determinações do 
seu contexto. Se as pesquisas I e II tiveram significativo papel no 
sentido de construção e estruturação de uma política de assistência 
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estudantil, a III trouxe os primeiros resultados e impactos a partir de sua 
institucionalização pelo Estado (ainda que não na qualidade de política 
de Estado, mas de programa), da construção do marco regulatório e da 
disponibilização orçamentária (MOCELIN, 2019b).

Ao mesmo tempo em que a assistência estudantil instituciona-
lizava-se como política, o processo de reforma universitária estava em 
curso no Brasil, considerando as recomendações dos organismos mul-
tilaterais, principalmente as do Banco Mundial e da OCDE, desaguan-
do na reestruturação do ensino superior público e privado brasileiro. 
Nesse sentido, faz-se necessário compreender que a implementação da 
assistência estudantil nas IFES baseia-se na lógica dos mínimos sociais, 
em que o Estado a enxerga como via necessária para dar respostas aos 
interesses do grande capital, aumentando os índices de escolaridade 
nos países periféricos (NASCIMENTO, 2012). Com isso, está posta 
a contradição inerente à política de assistência estudantil, que, igual a 
todas as outras, busca possibilitar a proteção social de estudantes e, ao 
mesmo tempo, cria um consenso na sociedade, de modo que auxilia 
o cumprimento de metas assumidas pelo Estado brasileiro junto aos 
organismos multilaterais. Por essa razão, deriva a sua inclusão também 
no Plano Nacional de Educação 2014-2024, através da meta 11, que nas 
suas estratégias objetiva “11.12) elevar gradualmente o investimento 
em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade 
acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência 
dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;” e 
“11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 
permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive 
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;” (BRASIL, 
2014, p. 1). Ainda em relação ao PNE 2014-2024, a meta 12 possui 
como estratégias: - ampliar as políticas de inclusão e de assistência 
estudantil dirigidas a estudantes de instituições públicas, bolsistas de 
instituições privadas de educação superior e beneficiários do FIES, na 
educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de es-
tudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadê-
mico; e, ampliar a participação proporcional de grupos historicamente 
desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de 
políticas afirmativas (BRASIL, 2014).
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Sendo assim, na perspectiva do PNE 2014-2024, a assistência 
estudantil destina-se não somente aos estudantes do ensino superior, 
mas também do ensino técnico de nível médio. Tal estratégia relaciona-
-se à expansão da rede de educação tecnológica, que implica acréscimo 
do quantitativo de estudantes, mas, sobretudo, nas condições de perma-
nência destes e a conclusão dos cursos. Ainda em relação à meta 11, o 
PNE coloca que as políticas afirmativas para o acesso e permanência 
na educação profissional, são estratégias para reduzir as desigualdades 
étnico-raciais e regionais.

Embora haja a participação da sociedade civil no PNE 2014-
2024, esse documento também abarca as reformas estruturais funda-
mentadas na orientação neoliberal, a partir das formulações do Banco 
Mundial para as universidades brasileiras, as quais possuem implica-
ções para a assistência estudantil. Isto porque tal organismo preconiza a 
redução dos gastos com serviços não educacionais: alojamento, alimen-
tação e outros serviços subvencionados pelo Estado para os estudantes.

Em relação à meta 12 do PNE, ambas as estratégias dispõem que 
tanto as instituições públicas quanto as privadas deverão articular as 
políticas de ações afirmativas de acesso ― sejam elas de caráter étnico-
-racial, de acessibilidade e/ou social ― às de assistência estudantil. O 
ponto a ser destacado é que o PNE entende que a permanência também 
é uma ação afirmativa. Além disso, o PNE, documento-norteador do 
planejamento da política pública social da educação, refere que se faz 
necessário ampliar a participação de grupos historicamente discrimi-
nados na educação superior ― destacando, especialmente, estudantes 
egressos da escola pública, afrodescendentes, indígenas e estudantes 
com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e al-
tas habilidades ou superdotação ―, lançando a estratégia da adoção 
de ações afirmativas para o acesso e permanência, a fim de ampliar a 
inclusão e diminuir desigualdades. Portanto, percebe-se que além das 
ações afirmativas ― de acesso e de permanência ― estarem intersec-
cionadas aos Direitos Humanos (em nível internacional e nacional), às 
lutas dos movimentos sociais, aos princípios e preceitos constitucionais 
do Estado Brasileiro, as ações afirmativas também são elementos estra-
tégicos no planejamento e, sobretudo, nas ações da política pública de 
educação. 

Ainda no que se refere à permanência estudantil de estudantes 
que acessaram a educação superior por meio de modalidades de ações 
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afirmativas, destaca-se que a permanência não deve ser creditada ex-
clusivamente à assistência estudantil, embora esta assuma o caráter de 
proteção social no contexto da política de educação. Todavia, a assis-
tência estudantil, como proteção social ancorada à noção de seguridade 
social ampliada e intersetorial, possui um caráter contraditório como 
toda e qualquer política social e pública. Ela emana e está condicionada 
às políticas de assistência social e de educação principalmente. Esta, 
por sua vez, está destinada a ser uma educação instrumental, pragmáti-
ca, formadora de mão de obra ao capital (homo faber), ao invés de ser 
uma educação emancipadora e humanizante (homo sapiens) (MOCE-
LIN, 2019a). Contudo, a permanência passa por um conjunto de mu-
danças de ordem política, pedagógica e organizacional que necessitam 
ser empreendidas nos espaços escolares, em razão da entrada de novos 
e outros sujeitos, os quais, historicamente, foram impedidos e excluídos 
daqueles territórios. Os outros sujeitos, 

em nossas sociedades latino-americanas são os grupos que se fazem 
presentes em ações afirmativas nos campos, nas florestas, nas ci-
dades, questionando as políticas públicas, resistindo à segregação, 
exigindo direitos. Inclusive o direito à escola, à universidade. São 
os coletivos sociais, de gênero, etnia, raça, camponeses, quilombo-
las, trabalhadores empobrecidos que se afirmam sujeitos de direi-
tos. Outros sujeitos. (ARROYO, 2014, p. 9).

Outrossim, em relação a uma estratégia para se alcançar a Meta 
12, o PNE define que a assistência estudantil não se constitui uma po-
lítica executada apenas pelas instituições federais de ensino superior, 
logo, pelo Estado, mas que deve ser ampliada e abarcar as instituições 
que recebem recursos públicos via pactuação do FIES. Ou seja, no lon-
go prazo pode-se configurar uma tendência de desresponsabilização do 
Estado para com a assistência estudantil, aliada ao processo de privati-
zação de ensino superior, conformando um sistema híbrido que abrange 
também as instituições privadas sem fins lucrativos, ou seja, o mercado. 

Na sequência do PNAES e da Lei de Cotas, entre os anos de 
2014 e 2015, o FONAPRACE realizou a IV Pesquisa do Perfil Socioe-
conômico e Cultural de Estudantes de Graduação das IFES e concluiu 
que a realidade delas está mais parecida com o restante da sociedade, 
ou seja, representa melhor a sociedade brasileira, o que não era visível 
nas pesquisas realizadas anteriormente (FONAPRACE, 2016). As ca-
racterísticas cor/raça e as condições socioeconômicas das famílias dos 
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estudantes das IFES apresentaram, no período entre 2010 e 2014, con-
siderável transformação em razão da elevada participação de estudantes 
com menor renda. Conforme o relatório, 

[...] em geral, a renda mensal familiar per capita média dos 
graduandos diminui à medida que o ano de ingresso na IFES se dá 
em anos mais recentes, independentemente da região de localização 
das IFES (FONAPRACE, 2016, p. 14).
[...] os que ingressaram na universidade mais recentemente e per-
tencem à faixa “mais de 2013 a 2015” apresentam menor renda 
familiar mensal per capita média do que aqueles que ingressaram 
até 2013. Aparentemente, portanto, as políticas de democratização 
do acesso às vagas das IFES vêm surtindo efeito no sentido de 
incorporarem crescentemente estudantes pertencentes a famílias 
com renda mensal per capita média mais baixa (FONAPRACE, 
2016, p. 15).

 Os resultados da pesquisa do ano de 2014 também apontaram 
que 51,43% dos estudantes possuíam renda bruta familiar até três salá-
rios-mínimos, 64,02% eram oriundos de escolas públicas e 53,03% não 
tinham frequentado nenhum tipo de cursinho pré-vestibular. De acordo 
com o Fonaprace, a estimativa do universo de estudantes que se cons-
tituiria no público-alvo das políticas de assistência estudantil das IFES, 
“[...] ultrapassa os 66% do total de graduandos das IFES, sendo que 
nas regiões Nordeste e Norte esse universo alcança mais de 76% dos 
estudantes de cada região, um número realmente expressivo” (FONA-
PRACE, 2016, p. 10). Essa informação constitui-se no principal achado 
da IV pesquisa, pois, pela primeira vez, o percentual de estudantes com 
renda per capita de até um salário-mínimo e meio atingia a maioria 
absoluta do universo pesquisado.

Em relação à autodeclaração de cor/etnia, no relatório há as se-
guintes conclusões: 1 – diminuição gradual dos que não declaravam 
cor ou raça; 2 – diminuição gradual dos que se declaravam brancos e 
amarelos; 3 – aumento gradual dos que se declaravam pardos, pretos 
quilombolas, pretos não quilombolas; 4 – diminuição na participação 
dos que se declaravam indígenas (aldeados e não aldeados) (FONA-
PRACE, 2016).

O ano de 2016 marcou e consolidou o processo no qual a presi-
denta eleita Dilma Vana Rousseff (2011-2016) foi deposta, tornando o 
então vice-presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia Presidente da 
República. O governo Temer (2016-2018), naquele momento de profun-
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da crise, guiou-se, na maioria das vezes, por pautas alinhadas ao capital 
e aos organismos internacionais (FMI, BID, BIRD, OCDE), instituindo 
uma agenda ‘reformista’, pois objetivava realizar especialmente as re-
formas ― trabalhista, tributária, administrativa, educacional ― no Bra-
sil. “Iniciou-se, então, uma fase da contrarrevolução preventiva, agora 
de tipo ultraneoliberal e em fase ainda mais agressiva” (ANTUNES, 
2018, p. 269). Esse período foi definido como o terceiro momento do 
neoliberalismo no Brasil (BEHRING, 2018), impactando as políticas 
públicas implementadas pelo Estado, dentre as quais a educação.

Na área da educação, o impeachment da Presidenta Dilma tomou 
distintas roupagens. Em seu governo, o presidente Michel Temer revo-
gou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SINAEB) 
que impunha compromissos ao governo federal na execução do PNE 
e nas formas de controle social; realizou a reforma do Ensino Médio, 
uma reforma educacional por meio de medida provisória, solapando o 
debate e ignorando a participação da sociedade civil, o que, na prática, 
resultará em maior evasão de jovens dos estratos mais pobres da popu-
lação brasileira (os/as quais, por conseguinte, não acessarão o ensino 
superior); aprovou a Base Nacional Comum Curricular, uma reforma 
curricular esvaziada de conteúdo científico, fortalecida de aspectos 
comportamentais com o objetivo de apassivar a população; e desman-
telou o Fórum Nacional de Educação (FNE), com a modificação de 
suas atribuições, e da sua composição, diminuindo a participação de 
diversos segmentos científicos, da sociedade civil organizada e do mo-
vimento estudantil. 

Certamente, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 241 ― 
denominada “PEC do Fim do Mundo” ― que, após a sua aprovação, 
tornou-se a Emenda Constitucional n. 95/2016, popularmente conheci-
da como “Teto de Gastos”, estabeleceu, no Brasil, uma política fiscal 
pautada pela austeridade e constituiu-se num dos maiores impactos na 
educação após o início do governo do presidente Temer (2016-2018).

A EC95 estabelece um novo regime fiscal, instituindo uma regra 
para as despesas primárias do Governo Federal com duração para 
20 anos e possibilidade de revisão - restrita ao índice de correção - 
em 10 anos. Nessa regra, o gasto primário do governo federal fica 
limitado por um teto definido pelo montante gasto no ano de 2017 
reajustados pela inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em síntese, o novo regi-
me fiscal implica congelamento real das despesas do Governo Fe-
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deral, o que resulta em redução do gasto público em relação ao PIB 
e ao número de habitantes, por causa do crescimento da economia 
e da população ao longo dos anos. Ou seja, de acordo com a regra 
proposta, os gastos públicos não vão acompanhar o crescimento da 
renda e da população.” (ROSSI et al., 2019, p. 9-10).

Sendo assim, a Emenda Constitucional n. 95/2016 é considerada 
um cavalo de Tróia, pois, ao indexar os gastos primários do governo 
federal à inflação do ano anterior, “[...] congela os gastos primários do 
orçamento público brasileiro, no mesmo passo em que libera a apro-
priação do fundo público pelo capital portador de juros” (BEHRING, 
2018, p. 66). 

A decisão política de pensar sobre a educação para além de seu 
caráter tradicional requer, do Estado e das instituições, investimentos 
necessários às ações desenvolvidas pela assistência estudantil, objeti-
vando, sempre, que os/as estudantes universitários/as em vulnerabili-
dade social possam desenvolver seus estudos com bom desempenho 
curricular, minimizando o percentual de evasão, retenção e trancamento 
de matrículas nos cursos de graduação e pós-graduação. A discussão 
do acesso e da permanência é tão fundamental quanto o tema dos cur-
rículos, da formação de professores ou dos projetos pedagógicos dos 
cursos, pois, uma parcela significativa de estudantes não terá êxito se 
não lhe forem proporcionadas as condições objetivas e materiais de per-
manência, principalmente para os/as estudantes ingressantes via moda-
lidades de ações afirmativas.

Nos últimos 15 anos, as IFES mudaram significativamente o seu 
perfil, sobretudo em relação a sua composição de cor e raça. Conforme 
a V Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos/as Graduandos/
as das IFES realizada pelo Fonaprace em 2018, isso decorre, em parte, 
dos resultados da criação do REUNI e da adoção de políticas de ação 
afirmativa que algumas universidades já haviam implantado de forma 
autônoma e pontual e, posteriormente, se espraiaram por todo sistema 
de ensino superior público federal, unificadas pela Lei 12.711/2012.

A primeira grande descoberta da V Pesquisa diz respeito ao perfil 
racial estudantil nas IFES brasileiras. Aumentou o percentual de 
negros (as) [pretos (as)quilombolas, pretos (as) não quilombolas e 
pardos(as)] que, pela primeira vez no espectro temporal das pesqui-
sas de perfil da ANDIFES, alcança a maioria absoluta do universo 
pesquisado: 51,2%. Outro dado impactante é o número de indíge-
nas aldeados e pretos quilombolas.
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Dobrou o número de indígenas aldeados. Eram 2.329, em 2014, 
chegando a 4.672 em 2018. Em relação a pretos quilombolas, eram 
4.231 e hoje são 10.747. O contingente estudantil de pretos quilom-
bolas cresceu cerca de uma vez e meia, ou seja 154%. Ainda que o 
perfil de cor e raça da população brasileira também tenha se alte-
rado, no período 2014-18, o aumento de pretos, pardos e indígenas 
identificado pela V Pesquisa foi superior ao crescimento populacio-
nal. (FONAPRACE, 2019, p. 55-56).

Sabe-se que a variável renda per capita familiar constitui-se no 
principal critério de elegibilidade de estudantes como público-alvo das 
ações de assistência estudantil. Os resultados da V Pesquisa mostram 
que o percentual de estudantes na faixa de renda mensal familiar per 
capital de até um salário-mínimo e meio alcançou 70,2% do univer-
so pesquisado, tendo um crescimento de quatro pontos percentuais em 
relação à pesquisa de 2014 que era de 66,2%. Ou seja, sete de cada 10 
estudantes estão incluídos no perfil de renda estabelecido pelo PNAES. 
(FONAPRACE, 2019). Ademais, em números absolutos, 319.342 estu-
dantes estão na faixa de renda per capita de até meio salário-mínimo. 

Do total dos estudantes, 26,6% vivem em famílias com renda per 
capita de “até meio SM” e 26,9% com renda per capita “mais de 
meio a 1 SM”. Neste sentido, mais da metade (53,5%) dos (as) gra-
duandos (as) pertence a famílias com renda mensal per capita “até 1 
SM”. Na faixa de renda per capita “mais de 1 a 1 e meio SM” estão 
16,6%. (FONAPRACE, 2019, p. 42). 
Considerando-se apenas os estudantes dentro da faixa de renda 
mensal familiar per capita de “Até 1 e meio SM” (70,2%), 37,9% 
tem renda per capita de “Até meio SM” e 76,3% de “Até 1 SM”. Ou 
seja 3 a cada 4 estudantes que atendem ao perfil de renda definido 
pelo Decreto que dispõe sobre o PNAES têm renda per capita na 
faixa de “Até 1 SM”. (FONAPRACE, 2019, p. 43).

No sentido de captar o movimento de vinte anos abarcados pelas 
cinco pesquisas do Fonaprace, na Tabela 1 estão sintetizados os princi-
pais indicadores que demonstram as significativas mudanças no perfil 
dos/as estudantes das IFES brasileiras.
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Tabela 1 – Síntese do perfil de estudantes de graduação das IFES, com 
base nas pesquisas realizadas pelo Fonaprace, englobando 20 anos.

Indicadores 1997 2004 2011 2014 2018
IFES participantes 
da pesquisa

44 47 57 62 65

Universo 327.660 469.378 656.167 939.604 1.200.300
Amostra 32.348 33.958 19.691 130.959 424.128
Estudantes classes 
C, D, E

44,29% 42,8% 44,67% 51,43%

Mulheres 51,44% 53% 53,51% 52,37% 54,6%
Homens 48,56% 47% 46,49% 47,63% 45,1%
Escola pública 45,04% 46,2% 50,39% 64,02% 64,7%
Escola privada 54,96% 53,8% 49,61% 35,98% 35,3%
Moradia estudantil 2,4% 2,6% 2,52% 2,64% 2,9%
Estudantes que utili-
zam RU

19,10% 24,7% - 32,21% 30,2%

IFES sem RU 23,76% 25,5% - 44,22% -
Transporte coletivo 60,6% 59,9% 56,56% 53,78% -
Estudantes trabalha-
dores

42,04% 35,4% 37,63% 35,03% 29,9%

Estudantes com defi-
ciência

1,96% 8,1% - 3,33% -

Fonte: Mocelin (2019) com base em Fonaprace (1997, 2004, 2011, 2016, 2019).
 
Como se pode observar conforme dados sistematizados na Tabe-

la 1, o perfil estudantil modificou-se nesses vinte anos que foram abar-
cados pelas cinco pesquisas do Fonaprace. Ademais, as mudanças nas 
condições de vida da população fazem parte do cotidiano das universi-
dades, o que requer (re)pensar estratégias para atender, da maneira mais 
satisfatória, as necessidades dos/as estudantes, sobretudo, os oriundos 
da classe trabalhadora. Por isso, as ações de assistência estudantil são 
necessárias para que seja viabilizada a permanência do estudante e a 
conclusão do curso após seu ingresso nas instituições, especialmente 
para aqueles/as estudantes que encontram seu direito à educação amea-
çado por fatores de ordem econômica, social, psicológica, cultural, geo-
gráfica e/ou religiosa.

Sendo assim, o novo perfil de estudantes ingressantes no ensi-
no superior exige novas respostas da assistência estudantil, a fim de 
apreender as novas demandas da realidade social. Por isso é necessário 
apreender as políticas de ação afirmativa de acesso, dentre as quais a 
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política de cotas sociais e pessoas com deficiência, de forma justaposta 
às políticas de ação afirmativa que visam à permanência (assistência 
estudantil), ou seja, um binômio acesso-permanência, como demonstram 
os resultados da V Pesquisa que quanto maior a renda, menor a dificul-
dade de acesso aos materiais, e por conseguinte, maior o acesso às disci-
plinas e às ferramentas de aprendizagem. E o contrário também ocorre. 
Quanto menor a renda maior a dificuldade, sendo, portanto, nítido que 
a gratuidade da educação é necessária, mas insuficiente para garantir 
condições de igualdade, equidade e justiça. Em relação às dificuldades 
financeiras vale a mesma correlação. (FONAPRACE, 2019, p. 76).

Em 2019 teve início o governo do presidente Jair Messias Bol-
sonaro. O projeto de educação desse governo contrapõe-se ao projeto 
de educação como um direito social para o qual a educação gasta mui-
to, doutrina e sexualiza precocemente. Dessa forma, faz-se necessário 
‘expurgar’ Paulo Freire e sua ‘doutrinação’. No que tange ao ensino 
superior, este não é sua prioridade, pois as universidades devem fomen-
tar o empreendedorismo, realizar parcerias público-privadas (reduzindo 
assim o financiamento estatal).

Nesse sentido, o direito à educação e a educação como um di-
reito são violados a partir de um conjunto de mecanismos, adstritos à 
completa anuência do Estado, destacando-se: a EC 95/2016 (no que 
tange ao financiamento da educação); a militarização das escolas; os 
projetos Escola sem Partido (a censura ao ato de ensinar), a homes-
chooling, a mercantilização e a privatização do ensino superior público 
brasileiro (edubusiness, edunegócios); a influência de grupos privados 
na conformação da política educacional pública, além da ‘ideologia de 
gênero’, da reforma do Ensino Médio, da disputa pelas formas de (re)
elaborar o passado e da insistente cruzada contra os pressupostos Frei-
reanos (CASSIO, 2019).

4. Considerações finais

As políticas de ação afirmativa, são modalidades de políticas de 
promoção da igualdade racial, assentando-se na crítica à igualdade for-
mal e na adoção de uma postura afirmativa do Estado frente as questões 
dos racismos, das discriminações e dos preconceitos, ao invés somente 
da manutenção de ações repressivas, punitivas e anti-discriminatórias. 
Mas é, certamente, nas lutas sociais protagonizadas pelas coletividades 
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subalternizadas e pelos movimentos sociais que se encontram as raízes 
para a implantação, e, sobretudo, a manutenção e ampliação das políti-
cas de ação afirmativa ao redor do mundo e no Brasil.

Embora sua importância e necessidade – dado o caráter históri-
co-estrutural das desigualdades sociais, raciais e étnicas no Brasil - as 
ações afirmativas são alvo da ofensiva conservadora porque denunciam 
e lançam luz sobre os diversos racismos que estruturam historicamen-
te as sociedades latino-americanas, tensionam e modificam, ainda que 
com limitações, estruturas de poder racializadas e opressoras. Ademais, 
as lutas sociais, que durante muito tempo aconteciam de forma paralela, 
começam a ser potencializadas de maneira unívoca, ou seja, uma luta, 
para ser anticapitalista, ao mesmo tempo deve ser antissexista, antir-
racista, anticolonialista e anti-capacitista. Com isso, no momento em 
que as coletividades discriminadas passam a perceber que a luta é de 
todos/as, em que todos/as estão representados/as em suas pautas, po-
de-se construir convergências mais profícuas para o enfrentamento da 
ofensiva conservadora e ideológica.

Tal ofensiva, traduz-se na conjuntura atual em estratégias e ações 
de desmonte da educação enquanto política social pública, dever do 
Estado e direito de todos, sendo uma delas a redução orçamentária para 
a assistência estudantil, e também a disputa pela manutenção das ações 
afirmativas e, com elas, a afirmação dos Direitos Humanos, da justi-
ça social e da democracia. Nesse sentido, o Serviço Social, enquanto 
profissão que possui dentre os seus princípios ético-políticos tais valo-
res mencionados, e que tem, nas políticas sociais públicas, a mediação 
fulcral dos seus processos de trabalho, deve dialogar ― pressupondo 
consensos e dissensos ― acerca das e com as ações afirmativas. Por-
tanto, não basta apenas o acesso de estudantes e coletividades historica-
mente discriminadas, à educação superior pública brasileira, por meio 
de ações afirmativas, especialmente pela política de cotas. É necessário 
que a assistência estudantil esteja assegurada como uma ação afirmati-
va de modo a contribuir para a garantia da permanência de estudantes 
beneficiários e da conclusão em seus respectivos cursos. Contudo, não 
podes ser uma permanência ‘desinteressada’, tampouco baseando-se 
nos critérios utilitaristas, precisa ser uma permanência afirmativa que 
reconheça e legitime ‘outros sujeitos’.
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9 A SUBJETIVIDADE EMPREENDEDORA 
DO MOTORISTA POR APLICATIVO E OS 

REFLEXOS NO AJUIZAMENTO DE AÇÕES 
TRABALHISTAS CONTRA A EMPRESA: 

uma análise panorâmica do caso UBER63

Pedro Alberto Cardoso Samuel

1 Introdução
As relações sociais na contemporaneidade modificam-se em 

uma velocidade até então não vista na história da humanidade. Tal ve-
locidade é impulsionada por uma revolução científica e tecnológica que 
transforma relações societárias, alterando hábitos de consumo e valo-
res comportamentais. A literatura tem denominado esse momento de 5ª 
onda tecnológica, onde as principais ferramentas são inteligência arti-
ficial, internet das coisas, 5G e produção de softwares em larga escala. 
Tais ferramentas, ao serem incorporadas no processo produtivo e na de 
prestação de serviços, modificam as relações e, sem dúvida, alteram os 
processos de relações de trabalho, especialmente no segmento de trans-
porte urbano de pessoas.

Nesta perspectiva, o presente capítulo tem como objetivo anali-
sar as expressões dos motoristas de aplicativo da empresa Uber sobre o 
significado de empreendedorismo e o consequente reflexo no número 
de demandas trabalhistas ajuizadas contra a empresa.

Para a compreensão da realidade concreta, é necessário um es-
forço para a assimilação e execução metodológica, o que se faz neste 
artigo, com base no método dialético fundamentado no materialismo 
histórico que apresenta as ferramentas para desvelar a aparência do ob-
jeto a ser pesquisado, ou seja, para análise das expressões de captura da 
subjetividade dos indivíduos e o quanto reverbera no reconhecimento 
do vínculo empregatício por parte do judiciário.
63 Este texto é um subproduto, da tese “DO TÁXI CONVENCIONAL AO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE POR APLICATIVO: recrudescimento ou nova precarização do trabalho?”, 
defendida no PPGSS/PUCRS  em janeiro de 2021, sob a orientação do Professor Dr. Carlos 
Nelson dos Reis e financiada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
Nível Superior (CAPES) – Código de Financiamento 001 – This study was financed in party 
by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – Brasil (CAPES) – 
Finance Code 001.
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Nesse caminho de investigação, é preciso perquirir a verdadei-
ra essência através das categorias metodológicas: historicidade, con-
tradição, mediação e totalidade. E mesmo as análises alcançadas pela 
investigação serão sempre provisórias, nunca esgotando o seu objeto, 
na medida em que sempre escapa algo às sínteses apresentadas, em um 
processo em constante movimento. 

Com base no método, utiliza-se a metodologia do enfoque misto, 
quanti-qualitativa (PRATES, 2012), empregando técnicas de pesquisa, 
como revisão bibliográfica de autores que escreveram sobre o tema; 
análise de documentos, como legislações e jurisprudências; bem como 
pesquisa de campo, semiestruturada pelo WhatsApp, com 10 motoris-
tas de aplicativo escolhidos de forma não probabilística. Os dados fo-
ram articulados entre si.

O capítulo está dividido em três itens: o primeiro item apresen-
ta a introdução e as ferramentas metodológicas utilizadas. O segundo 
item analisa o marketing das empresas por aplicativo e a subjetividade 
empreendedora dos motoristas. Para tanto, analisam-se as formas que 
as empresas utilizam para capturar a consciência dos profissionais que 
trabalham no segmento de transporte e o quanto reflete na compreensão 
de si mesmo dentro do processo de prestação de serviços. O terceiro 
item analisa os elementos do vínculo de emprego e, quantitativamente, 
as ações trabalhistas contra a empresa de transporte por aplicativo Uber, 
bem como apresenta os argumentos utilizados para análise do pedido de 
reconhecimento do vínculo de emprego nas ações que tramitam junto 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E, por fim, serão apre-
sentados alguns comentários à guisa de considerações finais.

2 O marketing das empresas por aplicativo e a subjetividade 
empreendedora dos motoristas

Quando uma pessoa realiza uma ação, tem como base a sua 
consciência que, por sua vez, possui motivos ocultos (inconscientes) 
que a orienta. De tal maneira que as vontades individuais muitas vezes 
produzem resultados completamente diferentes daquele fim realmente 
desejado; por isso, é importante descobrir “[...] quais as forças motrizes 
que se escondem, por vezes, atrás desses motivos, quais são as causas 
históricas que, agindo na mente dos sujeitos agentes, transformam-se 
em tais motivos” (ENGELS, s.d.). 
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Partindo desse pressuposto, o sistema de produção e reprodu-
ção do capital investe em ações que dificultam a real compreensão do 
conjunto de indivíduos em seu lugar no processo produtivo, pois essas 
investidas têm por intenção inebriar toda a sua estrutura. Pois é na cons-
ciência de classe que se dá o autoconhecimento do proletariado (LU-
KÁCS, 2018) e o seu desenvolvimento acabaria por revelar toda a es-
trutura da sociedade capitalista e suas formas de dominação e opressão, 
fazendo com que o próprio sistema e as relações que a ele permeiam 
pudessem ser questionadas com maior facilidade ante a aparência de 
seus reais significados e objetivos.

De tal maneira que o capital investe em controlar a consciência 
dos indivíduos, fazendo com que ela aja conforme em seu interesse 
(LUKÁCS, 2014), mesmo que não de forma explicita, o que se obser-
va na utilização de propagandas, por meio signos e imagens (ALVES, 
2008). 

E é desta forma que o marketing das empresas de transporte por 
aplicativo opera. A empresa Uber aproxima sua propaganda a uma ideia 
de independência pessoal e financeira (UBER, 2019b), dando protago-
nismo às pessoas (PROMOVIEW, 2018), e que ela (a empresa) estaria 
servindo à sociedade, e não o contrário (UBER, 2020c). 

Traz presente valores do empreendedorismo para atrair os mo-
toristas com slogans como “seja seu próprio chefe”, “trabalhe quando 
quiser”, inclusive facilitando a locação do veículo para que o motorista 
“ganhe dinheiro” alugando um “carro novinho e bem econômico” para 
trabalhar (UBER, 2019b; s.d.b; 2020b). O plano de fundo da propa-
ganda é ser divertido dirigir pelo aplicativo da Uber, tendo o motorista 
como protagonista, feliz com o seu trabalho (LEME, 2019). 

Utiliza, assim, a propaganda para construir a subjetividade dos 
indivíduos a seu favor, influenciando no controle, tanto daqueles que 
trabalham quanto daqueles que usam o serviço de transporte, ocultando 
a relação de emprego que há entre o motorista e a plataforma. Enquanto 
o profissional acredita que está se tornando um empreendedor, o usuá-
rio tem a certeza de que está contribuindo para um meio ambiente mais 
sustentável. 

Em realidade, a prática de cooptar a consciência dos indivíduos, 
no plano de suas individualidades, já era utilizada desde a implanta-
ção do sistema toyotista, momento em que se desenvolveu uma lógi-
ca consensual (ANTUNES, 1995). O que ocorre com os motoristas de 
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aplicativo é a intensificação das estratégias de marketing para que o 
trabalhador acabe exercendo a atividade, acreditando ser autônomo e 
empreendedor. Consequentemente, acaba desconfigurando a aparência 
da relação de emprego, ao mesmo tempo que captura a subjetividade/
intersubjetividade do trabalhador64 (ALVES, 2008), colocando-o em 
uma lógica altamente concorrencial e desprovida de qualquer direito 
e, além disso, faz com que acredite que terá vantagens ao adotar esse 
método de trabalho autônomo. 

Esses trabalhadores acabam por contribuir para o processo de 
valorização do próprio capital sem se dar conta, acreditando estarem 
agindo conforme os seus interesses (ALVES, 2011) assumindo a res-
ponsabilidade total pelos riscos da atividade profissional (LAVAL; 
DARDOT, 2016) 

Esse sentimento de homem empresário toma conta da consciên-
cia e da subjetividade do trabalhador e o faz competir em seu segmento 
profissional com outros iguais a si. Sentimento que fica explícito na fala 
dos profissionais de transporte por aplicativo. Ao serem entrevistados, 
a maioria (60% dos motoristas por aplicativo componentes da amostra) 
se consideram empreendedores. E todos que assim se reconhecem as-
sociam a atividade do motorista de transporte por aplicativo como em-
preendedora e que possibilita uma nova forma de trabalho para realizar 
suas conquistas pessoais e profissionais.

Esses profissionais, com base nas entrevistas realizadas, apre-
sentaram um perfil de motoristas preponderantemente do sexo mas-
culino, entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo, trabalhando 
mais de 10 horas por dia e com rendimentos líquidos médios de até 3 
salários-mínimos.

Partindo do questionamento do que é empreendedorismo entre 
os motoristas de aplicativo, foram anotadas respostas como “[...] apos-
64 Aqui, ao referir a expressão “captura da subjetividade”, que fique claro que diz respeito 
não só à consciência, mas ao pré-consciente e ao inconsciente do trabalhador, na medida em 
que “[...] as técnicas de manipulação utilizadas pelos aparatos midiáticos do sistema do capi-
tal buscam atingir o conteúdo oculto da pré-consciência e do inconsciente humanos, visando 
influenciar o comportamento dos indivíduos sociais. Na sociedade burguesa, como observam 
Marx e Engels, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, que constitui seus 
aparatos de dominação hegemônica pela manipulação midiática das instâncias pré-conscien-
tes e inconscientes do psiquismo humano” (ALVES, 2008, p. 224). Para o homem ser produ-
tivo e servir aos interesses da lógica reprodutora do capital ele tem seus valores, expectati-
vas e utopias controlados em sua frequência intrapsíquica do inconsciente e pré-consciente, 
produzindo e negando, ao mesmo tempo, a subjetividade humana, processo esse que forma 
as individualidades de classe, sendo essa a “[...] negação da individualidade pessoal, (que) 
tenciona ao limite a sua própria negação de subjetividade humana” (ALVES, 2008, p. 225). 
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tar em um negócio que possa somar e obter retorno mais imediato” 
(MOTORISTA UBER 7); “[...] investir no próprio negócio” (MOTO-
RISTA UBER 8); “[...] pensar fora da caixa, de forma inovadora para 
obter lucros dentro de uma sociedade que tem as mais diversas ofertas 
de serviço” (MOTORISTA UBER 9); e até mesmo empreendedoris-
mo como “[...] vencer barreiras do método convencional de trabalho” 
(MOTORISTA UBER 9).

O que se percebe é a incorporação e homogeneização do senti-
mento de homem empresarial no discurso dos profissionais por apli-
cativo, inclusive, apresentando justificativas similares ao associar o 
trabalho no segmento como uma prática empreendedora. Portanto, dei-
xa evidente que esses trabalhadores, tidos como sujeitos empresariais 
(conduzidos pela racionalidade neoliberal), autônomos, acreditam na 
necessidade de integral envolvimento com a prática profissional.

No caso da Uber, esse processo de sensação de autonomia é ainda 
mais intensificado ao não ter a presença física de um chefe (uma 
pessoa) e sim a gestão por um sistema/aplicativo, o que faz com que 
essa relação imaginária algorítmica de neutralidade atue forte no 
ideário neoliberal do empreendedorismo. (FIGUEIRAS; CAVAL-
CANTE, 2020, p. 172). 

De tal maneira que os profissionais acabam por trabalhar acre-
ditando que trabalham para si mesmos65, eliminando o sentimento de 
alienação e ocultando a relação para com a empresa que o emprega 
(LAVAL; DARDOT, 2016).  Os entrevistados, ditos empreendedores, 
acreditam que trabalham para o seu próprio negócio, não obedecendo a 
ninguém. Acreditam estar em condição de superioridade aos outros tra-
balhadores, pois, realmente, acreditam terem uma condição de indepen-
dência que os profissionais que trabalham com vínculo formal não têm. 
Cabe destacar a fala do trabalhador de aplicativo quando questionado 
sobre o significado de empreendedorismo:

Empreendedorismo para mim... eu fui um cara que a vida inteira 
fiquei do outro lado do balcão... era empregado, mas sempre tive 
entre os melhores empregados entre os melhores vendedores da em-
presa onde eu trabalhei. Com isso resolvi usar isso a meu favor, aí 

65 De tal sorte que esses trabalhadores “autônomos” cegos ante o véu ideológico “[...] se ima-
ginam como proprietários de si mesmo, um quase-burguês, mas frequentemente se converte 
em um proletário de si próprio, que auto explora seu trabalho” (ANTUNES, 2020a, 15), o que 
faz com que trabalhem sem qualquer custo para a empresa que os contrata, pois o contrato de 
trabalho é completamente eliminado.  
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eu virei um empreendedor; empreendedorismo para mim é o cara 
tem que acordar todo dia, ela tem que fazer por conta; quando 
eu virei empreendedor, faço para mim e para minha empresa. Vou 
pedir demissão da empresa porque eu quero meu dinheiro do meu 
sustento ele venha somente do meu trabalho que eu não que eu não 
tenho que dever satisfação para ninguém. Ou seja, eu virei meu 
chefe. Hoje eu trabalho muito, né? Para não ferrar saúde, família, 
então isso para mim é ser empreendedor, cara. Não tem hora, o 
cara tá sempre. (MOTORISTA UBER 6). 

Para o motorista, empreender é dar o máximo de si ao “acordar 
cedo todo o dia” e trabalhar “por conta”, ou seja, suportando os riscos 
da atividade empresarial. Trabalha para si, “sem dar satisfação a nin-
guém”, ao mesmo tempo que reconhece a intensificação do trabalho 
para sua família, o que o coloca em constante disponibilidade ao labor.  

Há um véu que não o faz reconhecer a extração de mais valor e 
tampouco a alienação por meio do aplicativo.  Pode-se dizer que ele já 
era “capturado”, antes mesmo de se reconhecer como aquele que “faz 
por conta” (MOTORISTA UBER 6), pois sempre esteve em constante 
competição com os seus pares desde a época que vendia sapatos.

O profissional associa empreendedorismo a ficar “[...] procuran-
do alguma coisa nova para ganhar dinheiro” (MOTORISTA UBER 6), 
o que o coloca em um ciclo sem fim na busca de novas oportunidades, 
na medida em que o discurso o faz crer que é o único responsável por 
suas próprias ações, que ele mesmo decide empreender, quando, em 
realidade, é conduzido pelas diretrizes do discurso implementado.

Ao lançar um olhar à relação com a Uber, classifica a empresa de 
transporte por aplicativo como uma “[...] das mais empreendedoras que 
existe na face da terra”, por fazer com que o motorista “[...] se renove, 
repense e faça tudo sozinho”:

É uma atividade empreendedora Uber. Na minha opinião é uma 
das atividades mais empreendedoras que existe na face da terra 
porque o que ele faz com que a pessoa se diz que a pessoa se se 
renove repense faça tudo sozinho. As pessoas entram para a Uber e 
pensando que são empregados ainda Ninguém deixa rodar tu qui-
ser, começa o aplicativo quiser, se não quiser não começa, se quiser 
vou dar a volta e conforme a Uber vai número de motorista que ela 
precisa ela vai jogar um desses motoristas e o motorista ele tem 
que aprender nessa atividade empreendedora a cuidar, calcular, 
fazer tudo que eu fazia para ele, que era calcular o INSS, calcular o 
fundo de garantia, calcular ganhos, calcular férias, motorista que 
fazer isso durante o ano nenhuma.
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Motorista começa com essa visão empreendedora ele começa a 
botar no papel começa a calcular as férias dele aqui tirar um dia de 
folga tirar quantas horas ele vai ter que trabalhar até ter disciplina 
suficiente para atingir os objetivos dele. (MOTORISTA UBER 6). 

Destacam-se as expressões “têm que apreender” e “disciplina66”, 
diretrizes que fazem com que contribuam para a própria lógica do sis-
tema67, onde os sujeitos são colocados em situações nas quais acabam 
sendo os responsáveis pelo pagamento do INSS, FGTS e pelos custos 
da atividade68, precisando se adaptar à realidade que lhe impõem os 
custos de previdência, saúde, educação e lazer com mercadorias aptas a 
serem consumidas (LAVAL; DARDOT,  2016), na medida em que “[...] 
a norma neoliberal quer destinar os direitos sociais apenas àqueles que 
possam pagar por essas proteções69” (BARBOSA, 2020, p. 35).

E é justamente esse sentimento visto na fala do profissional: 

Os que fracassam pensam como empregados; eu vou dizer que já 
fiz algumas pesquisas no meu canal e não. Mostra o que apenas 6% 
dos motoristas trabalham mais de 12 horas por dia nos aplicativos. 
esses aí são os que trabalham como se fossem donos do próprio 
negócio. O restante todos ou já desistiram de 38%, 40%, 42%, não 
trabalha mais, mas acompanha meu canal os outros trabalham 
esporadicamente, ou seja, às vezes nem problema. (MOTORISTA 
UBER 6). 

66 Esse processo permitiu a transferência do gerenciamento do trabalho ao próprio trabalha-
dor, um gerenciamento subordinado e permanentemente “[...] entrelaçado com as ameaças da 
concorrência e do desemprego. Dessa maneira, a transferência para o próprio trabalhador da 
administração de seu trabalho, de custos e de riscos não significa perda de controle sobre sua 
produção, ao contrário. Estabelecem-se novos mecanismos simultaneamente brutais e fluídos, 
como metas, bonificações, participações nos lucros e resultados, que possibilitam delegar ao 
trabalhador o gerenciamento de sua própria produtividade [...]” (ABÍLIO, 2020, p. 114).
67 Cabe aqui transcrever trecho de entrevista de motorista por aplicativo realizada em outro 
trabalho onde fica nítido, na fala do profissional, o constante sentimento de avaliação: “Nossa 
média é aquela notinha. É as nossas estrelinhas. O que acontece? Aí, o pessoal comenta, as-
sim: Ah, a gente não é fiscalizado. A gente é mais fiscalizado que qualquer outra pessoa que 
transporte [...] pô, nosso maior fiscal é o passageiro. É ele que nos habilita a trabalhar. Eu já 
vi pessoas que foram descredenciadas por causa das avaliações” (BARBOSA, 2020, p. 57). 
68 A modulação de sujeitos empresariais faz com que os trabalhadores tenham a crença de 
que devem eles próprios custear individualmente seus direitos sociais “[...] como decorrência, 
o plano de saúde e a previdência, por exemplo, devem estar abrangidos em seu investimento 
pessoal ou familiar” (BARBOSA, 2020, p. 39), desonerando a empresa empregadora/contra-
tante de tais encargos.
69 “Nada de direitos se não houver contrapartidas é o refrão para obrigar os desempregados a 
aceitar um emprego inferior, para fazer os doentes ou os estudantes pagarem por um serviço” 
(LAVAL; DARDOT, 2016, p. 380).
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Ao entender que existem aqueles que encontram sucesso e os 
que fracassam acaba por deixar evidente a concorrência e a desfrag-
mentação dos trabalhadores enquanto coletivo, comprometendo sua 
universalidade70. 

Ao se sujeitar a um trabalho de 12 horas por dia acaba ficando 
longe de sua família, levando o seu corpo a um desgaste demasiado, 
prejudicando a sua própria saúde71. Não percebe que, a partir de suas 
premissas, empreender acaba sendo aceitar um trabalho desgastante 
e degradante, tanto físico quanto psicológico. A real essência por trás 
de seu trabalho está encoberta, pois acredita estar na empresa que é a 
“mais empreendedora da face da terra”, inclusive gerando sentimento 
de orgulho.

E essa razão que captura a consciência dos trabalhadores é repro-
duzida por outros motoristas. Um motorista de aplicativo vê como van-
tagem trabalhar no aplicativo, pois há rentabilidade e pagamento dentro 
do prazo estipulado, assim colocado: “A vantagem é a rentabilidade, 
né. Os valores... assim o pagamento nas datas direitinho, trabalhar 
para uma multinacional, uma empresa muito boa para trabalhar as-
sim... nunca me deixou em situação ruim, assim, né. Digo, de valores” 
(MOTORISTA UBER 2).

Receber os valores na data correta é um direito básico de todo o 
trabalhador e não deveria ser visto como um benefício ao prestar ser-
viços a uma ou outra empresa. Se assim o faz é porque o emprego, 
mesmo o formal, é fragilizado e sujeito ao não pagamento de verbas 
trabalhistas. 

Como desvantagem o mesmo motorista acaba por reconhecer o 
desgaste do carro como desfavorável: “[...] o desgaste do carro, isso 
que poderiam deixar os motoristas melhor. Aumentar um pouquinho 
70 Uma vez que “[...] o trabalho alienado 1) aliena a natureza do homem, 2) aliena o homem 
de si mesmo, a sua função ativa, a sua atividade vital, aliena igualmente o homem a respeito 
da espécie; transforma a vida genérica em meio de vida individual. Em primeiro lugar, aliena 
a vida genérica e a vida individual; em seguida, muda esta última na sua abstração em objetivo 
da primeira, portanto, na sua forma abstrata e alienada. Igualmente, o trabalho, a atividade 
vital, a vida produtiva, aparece agora ao homem como o único meio de satisfação de uma 
necessidade, a de manter a existência física. A vida produtiva, porém, é a vida genérica. É a 
vida criando vida. No tipo de atividade vital reside todo o caráter de uma espécie, o seu ca-
ráter genérico; e a atividade livre, consciente, constitui o caráter genérico do homem. A vida 
revela-se simplesmente como meio de vida” (MARX, 1964, p. 164). 
71 Inclusive, há relatos na cidade de São Paulo de que os trabalhadores ficam por volta de 12 
horas em torno do aeroporto de Guarulhos em filas de espera para receberem um chamado 
do aplicativo. A prática é adotada porque, na visão desses profissionais, é melhor aguardar 
a possibilidade de receber uma boa corrida do que ter os custos de rodagem do veículo em 
pequenas distâncias (MACHADO, 2017). 
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a base para passar para os motoristas para a questão do desgaste do 
carro” (MOTORISTA UBER 2).

Ao se reconhecer como empreendedor contribui para que não 
perceba que há uma transferência total dos custos do carro, maquinário 
operativo do transporte. Dessa forma, tem como pleito compensação 
pelo desgaste do veículo, mas não a integralidade de suas despesas com 
a atividade.

Para ele, empreendedor é quem tem o próprio negócio; quando 
trabalhou com vendas era empregado, mas, a partir do momento em 
que foi trabalhar no aplicativo e “criou sua própria empresa” foi onde 
passou a assumir os traços do empreendedorismo:

A pessoa... como eu posso te explicar...quem tem um negócio. Eu 
criei uma visão; eu trabalhei com vendas, mas o aplicativo que me 
deu uma rentabilidade maior. Eu trabalhei em outras empresas, de 
consórcio... Eu não era um empreendedor, eu era um empregado, 
né. Eu virei empreendedor a partir do momento que eu criei a mi-
nha própria empresa. (MOTORISTA UBER 2).

Novamente se vê expressões do homem empreendedor empre-
sarial que passa a estabelecer um plano individual ao se lançar como 
empresa. Por essa razão que o MOTORISTA UBER 2 vê no trabalho do 
aplicativo uma forma de empreendedorismo.

A mesma reflexão está na fala de outro profissional, aqui de for-
ma ampliada:

Cara, para mim empreendedorismo, assim, o cerne da palavra, o 
núcleo da palavra para mim ter uma ideia é uma boa ideia, né e 
colocar uma ideia de fazer uma bola de boliche. Bota ela para ven-
da e começa a sobreviver dela, isso eu fui para venda e começar a 
trabalhar com ela, mas eu acho que ela virou um sucesso é melhor 
aí daqui a pouco aí eu peço alguém veio e comprou de mim a ideia 
e vende a ideia e eu começo a pensar em outra coisa para fazer, 
então a pessoa que faz isso para mim é uma empresa.
Que tá sempre com uma ideia de ganhar o dinheiro de fazer uma 
coisa nova uma coisa diferente, então isso para mim é ser empreen-
dedor. Claro...  tem outro tipo de empreendedorismo, pegar o teu 
dinheiro investido no negócio na franquia de repente uma coisa 
assim também é um tipo de empreendedorismo. (MOTORISTA 
UBER 3).

Pela fala do entrevistado, empreender é ter uma empresa par-
tindo de uma boa ideia, fazê-la crescer e colocá-la para vender, para, 
depois, repetir o processo novamente. 
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As respostas apresentam muita proximidade às encontradas no 
serviço de aplicativo, demonstrando que há uma homogeneização no 
discurso do empreendedorismo. 

Somente um dos entrevistados afirma que deixaria de trabalhar 
na Uber e voltaria a uma empresa convencional: “[...] segurança, che-
gar em um local físico, passar por uma porta, ter segurança...  me sinto 
inseguro estar às 2 horas da manhã, em um posto Ipiranga, esperando 
o fim de uma balada” (MOTORISTA UBER 2). 

Percebe-se que esses processos avançados de apreensão da cons-
ciência da classe trabalhadora e captura das subjetividades encontram 
seu ápice nas formas atuais de precarização do trabalho uberizado, 
constituindo o novo vetor de sua manipulação, que acaba por subverter 
a vida dos trabalhadores.

Partindo de tal compreensão, importante apresentar como esse 
processo vem impactando no número de demanda ajuizadas e como a 
jurisprudência, ainda que de forma incipiente, vem enfrentando a ques-
tão da existência de vínculo empregatício entre motorista e plataforma.

3 O cenário das demandas trabalhistas em face da empresa 
UBER

Antes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e criação do 
Ministério do Trabalho, com a publicação da Lei nº 3.071, no ano de 
1916, foi instituído o Código Civil brasileiro, momento no qual o con-
trato de trabalho passou a ter natureza civilista, como forma de “locação 
de serviços”. A legislação não protegia o trabalho e sim apresentava de 
forma ampla critérios contratuais da relação, normas trabalhistas ainda 
ficavam segmentadas a categorias específicas e regionais. Não por aca-
so, a locação de serviços foi colocada no capítulo IV do código civilista 
ao lado da locação de coisa e imobiliária.

Entretanto, a partir de 1943, com a publicação da CLT, o estabe-
lecimento dos critérios para reconhecimento do vínculo empregatício, 
passa a vigorar a proteção obreira e não mais como um serviço prestado. 
De tal maneira que é possível admitir que a legislação trabalhista sig-
nificou uma estratégia para manutenção e exploração capitalista sobre 
o trabalho alheio, na medida em que a venda da força de trabalho, pura 
e simples, significa meramente exploração do trabalho pelo capital. E, 
como o ordenamento jurídico trabalhista passa a ter ordem obrigacio-
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nal, para fins de preservar o ser humano e integrá-lo à sociedade, a sua 
aplicabilidade busca preservar um pouco de humanidade a essa relação 
de trabalho (SOUTO MAIOR, 2007).

Dessa forma, para que o direito do trabalho alcance todas as for-
mas de exploração 

[...] o primeiro e decisivo passo é o de identificar a relação de em-
prego quando uma pessoa vende a sua força de trabalho para a sa-
tisfação de um interesse pessoal (que pode ser representado pelo 
atendimento a mera comodidade) ou econômico de outrem, o qual, 
em razão de contrato, tácito ou expresso, submete aquela pessoa a 
uma prestação de serviços continuada (habitual), sendo que os ser-
viços prestados são direcionados pelas necessidades dos interesses 
em questão. (SOUTO MAIOR, 2007, p. 47).

Nesse sentido, o art. 3º da CLT disciplina que “[...] considera-
-se empregado toda a pessoa física que prestar serviços de natureza 
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salá-
rio” (BRASIL, 1943). Portanto, importante ser apresentado ao menos 
o conceito de cada um dos elementos caracterizadores da relação de 
emprego72.

A pessoalidade indica que o trabalho possui natureza persona-
líssima em relação ao empregado, que não poderá se fazer substituir 
por outro trabalhador. Cabe o registro que a pessoalidade se dá somente 
em relação ao empregado e não ao empregador73 (DELGADO, 2019). 

A não-eventualidade “[...] é o inverso da continuidade. Por 
continuidade deve-se entender o trabalho de forma habitual, com certa 
frequência, mesmo sem ser diário, e que se insere no contexto da neces-
sidade alheia” (SOUTO MAIOR, 2007, p. 49). Portanto, para ser con-
figurada relação de emprego, é necessário que tenha o trabalho caráter 
de permanência, continuado.

Por sua vez, a onerosidade como requisito à relação de emprego 
diz respeito à contraprestação recebida pelo trabalhador em razão de 
seu serviço prestado, manifestando-se pelo pagamento das parcelas di-

72 Os conceitos serão apresentados de forma breve, não sendo aprofundadas maiores diver-
gências doutrinárias ou aprofundamento teórico dentro de cada elemento formador da relação 
de emprego, tendo em vista o objetivo do presente artigo.
73 “No tocante ao empregador, ao contrário, prevalece aspecto oposto, já que vigorante no 
Direito do Trabalho a diretriz da despersonalização da figura do empregador. Em consequên-
cia, pode ocorrer, na relação empregatícia, a constante alteração subjetiva do contrato – desde 
que no polo empresarial –, mantendo-se em vigor as regras contratuais anteriores com relação 
ao mesmo empregado. É o que se prevê, a propósito, nos arts. 10, 448 e 448-A da CLT, que 
tratam da chamada sucessão trabalhista (DELGADO, 2019, p. 340). 
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rigidas a remunerar o empregado em função do contrato (DELGADO, 
2019). 

A subordinação, como poderá ser visto ao longo deste subcapí-
tulo, é o elemento central na discussão daqueles que negam o vínculo 
empregatício às relações de transporte, pois se trata do elemento que 
“[...] ganha maior proeminência na conformação do tipo legal da rela-
ção empregatícia” (DELGADO, 2019, p. 348), sendo central diferen-
ciador entre a relação de emprego e as outras formas de contratação.

A etimologia da palavra remete a estado de dependência ou obe-
diência em uma relação hierárquica de posição ou de valores, às ordens 
de terceiros, o que se traduz na “[...] situação em que se encontra o tra-
balhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de sua von-
tade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre 
a atividade que desempenhará” (NASCIMENTO e NASCIMENTO, 
2019, p. 103) 

Portanto, a subordinação jurídica é 

[...] elemento cardeal da relação de emprego, pode se manifestar 
em qualquer das seguintes dimensões: a clássica , por meio da in-
tensidade de ordens do tomador de serviços sobre a pessoa física 
que os presta; a objetiva , pela correspondência dos serviços deste 
aos objetivos perseguidos pelo tomador (harmonização do trabalho 
do obreiro aos fins do empreendimento); a estrutural, mediante a 
integração do trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do 
tomador de serviços, incorporando e se submetendo à sua cultura 
corporativa dominante [...]. (DELGADO, 2019, p. 354).

Subordinação consiste em estar submetido, sujeito ao poder de 
outro, às ordens de terceiro, em posição de dependência (DELGADO, 
2019). É a “[...] inserção estrutural do obreiro na dinâmica do toma-
dor de seus serviços” (DELGADO, 2006, p. 667). Essa subordinação, é 
bom ressaltar, “[...] não se caracteriza uma relação de poder entre pes-
soas, mas sobre a atividade exercida” (SOUTO MAIOR, 2007, p. 52), 
o que afasta uma visão subjetiva sobre o fenômeno da subordinação74.

Apresentados, de forma sintética, os elementos caracterizadores 
da relação de emprego oportuno consignar que não existe legislação 
própria aos motoristas de aplicativo e o tema é bastante controvertido; 
74 A compreensão prevalente entre poder de direção e subordinação afasta a interpretação 
subjetivista sobre o tema, de tal maneira que “[...] considera-se que a intenção da lei é se 
referir à ideia de subordinação quando utiliza o verbete dependência na definição celetista de 
empregado” (DELGADO, 2019, p. 358). Portanto, a expressão “dependência deste” deve ser 
interpretada como “mediante subordinação” (DELGADO, 2006). 
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a apreciação da matéria ainda é nova nos Tribunais nacionais, existindo 
decisões esparsas dos Tribunais Regionais do Trabalho e uma decisão 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que analisa o mérito da ques-
tão. 

Neste contexto, foi realizado um levantamento para identificação 
dos processos em nome da empresa UBER DO BRASIL LTDA. (CNPJ 
n. 17.895.646.0001-87) através da obtenção de consulta junto a cada 
Tribunal do Trabalho, objetivando a emissão de certidão eletrônica de 
ações trabalhistas (CEAT). Dos 24 Tribunais pelo Brasil foram obtidas 
as informações em 20 Regiões75. Assim, foram encontrados 78976 pro-
cessos onde a empresa de aplicativo figura no polo passivo na Justiça 
do Trabalho em todo o Brasil, como reclamada. 

Cabe lembrar que a empresa possui escritórios espalhados pelo 
Brasil, também conhecidos como Greenlight Hub ou centros de aten-
dimento e suporte (S., 2019), onde possui empregados celetistas e ter-
ceirizados, o que não permite assegurar que todas as ações identificadas 
versem sobre a questão do vínculo empregatício do motorista. Entre-
tanto, pelo volume de ações é bem provável que a grande maioria diga 
respeito a ações que envolvam a matéria.

Especificamente na Comarca de Porto Alegre foram identifica-
dos 22 processos envolvendo a empresa Uber, sendo que 19 dizem res-
peito à relação havida entre o motorista e a empresa. Desses, 14 estão 
em fase instrutória; logo, ainda não tiveram sentença proferida pelo juiz 
de primeiro grau. Dentre os que já foram julgados, dois reconheceram 
o vínculo empregatício e três foram improcedentes, afastando a relação 
empregatícia entre as partes.

Se for considerado que a empresa informa ter um milhão de 
“parceiros” no Brasil, entre motoristas e entregadores (UBER, 2020c), 
o percentual de trabalhadores que ingressam contra a empresa seria 
aproximadamente de 0,07%. De tal maneira que permite concluir que é 

75 Os Tribunais Regionais do Trabalho da 8ª (PA e AP), 9ª (PR) e 20ª (SE) não disponibilizam 
certidões pelo site. O TRT 23 (MT) emite certidão informando que existem ações ao CNPJ 
informado, sem informar o número de processos ou a quantidade de demandas.
76 Assim discriminados: 71 processos junto ao TRT1 (RJ), 181 processos junto ao TRT2 
(SP), 222 processos junto ao TRT3 (MG), 34 processos junto ao TRT4 (RS), 9 processos 
junto ao TRT5 (BA), 15 processos junto ao TRT6 (PE), 27 processos junto ao TRT7 (CE), 87 
processos junto ao TRT11 (RR e AM,; 12 processos junto ao TRT12 (SC), 3 processos junto 
ao TRT13 (PB), 69 processos junto ao TRT15 (Campinas), 3 processos junto ao TRT16 (MA), 
2 processos junto ao TRT17 (ES), 13 processos junto ao TRT18 (GO), 3 processos junto ao 
TRT19 (AL), 9 processos junto ao TRT21 (RN), 2 processos junto ao TRT22 (PI), 3 processos 
junto ao TRT24 (MS). 
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baixo o número de ações ajuizadas contra a empresa se comparado com 
o número de trabalhadores “parceiros” que a Uber tem.

O baixo número de ações ajuizadas justifica-se em virtude de 
os trabalhadores operarem de forma fragmentada, isolados, e acabam 
por não desenvolver consciência coletiva de classe. Como realmente 
acredita que está em ascensão profissional e que é dono de seu próprio 
negócio há uma dificuldade de reconhecer que está em um trabalho su-
bordinado, ocultado pela plataforma e pela propaganda veiculada pela 
empresa, e que tem direito a pleitear frente a empresa.

As estratégias de marketing da empresa contribuem para que 
seja passada a ideia de liberdade dos trabalhadores, de tal maneira que 
não percebam a possibilidade de lesão de direitos:

[...] sob a ótica do acesso à Justiça, é evidente que o marketing é 
uma forma de obscurecer e, portanto, desencorajar o motorista a 
lutar por seus direitos, pois logo no estágio inicial do processo de 
reconhecimento da violação do direito, o trabalhador é manipulado 
pela doutrina do empreendedorismo. (LEME, 2019, p. 63).

De maneira geral, em apertada síntese77, a Uber nega a existên-
cia do vínculo empregatício, alegando ser uma plataforma digital que 
faz a “intermediação entre as pessoas”, e, por decorrência lógica dessa 
premissa, os motoristas são seus clientes (ou seja: são os motoristas 
que remuneram a Uber e não a empresa que remunera os motoristas), 
trazendo benefícios para os profissionais e para a sociedade. 

Em sua defesa, a empresa fundamenta inexistir subordinação 
jurídica entre as partes, uma vez que o motorista poderia permanecer 
off-line por quanto tempo desejasse, e, ainda, ligar e desligar o aplica-
tivo quando bem entendesse, além de não haver direção, coordenação 
e fiscalização por parte da recorrente na prestação dos serviços, mas 
apenas e tão somente uma decisão de natureza comercial.

Analisando os cinco casos em que houve sentença na Comarca 
de Porto Alegre, todos fundamentaram com base nos requisitos da re-
lação de emprego, razão pela qual há de ser apontado, mesmo que de 
forma breve, a fundamentação dos magistrados, a começar por aqueles 
que julgaram improcedente a ação.

O Magistrado da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre,  ao pro-
ferir sentença (RIO GRANDE DO SUL, 2017a), entendeu que há uma 
77 Tendo como base as seguintes RT’s: 0021864-81.2017.5.04.0028 (RIO GRANDE DO 
SUL, 2017e) e 1000540-24.2019.5.02.0086 RT (SÃO PAULO, 2019). 
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relação de parceria comercial entre as partes, com autonomia do mo-
torista, tendo em vista que o valor recebido é dividido na proporção 
de 75% para o condutor do veículo e de 25% para a Uber, afastando 
também a remuneração por parte da empresa, pois, no entendimento, 
seriam pagos pelo usuário do serviço de transporte. Por conseguinte, a 
pessoalidade também restou afastada, por entender que o serviço pres-
tado é a esses usuários e não para a empresa.

A sentença proferida na 11ª Vara do Trabalho (RIO GRANDE 
DO SUL, 2017d) entendeu que a Uber não é proprietária do automóvel, 
o que afastaria a argumentação de que sua principal atividade seria o 
transporte de passageiros urbanos. Entende que atua no ramo de “[...] 
intermediação entre clientes passageiros e clientes motoristas, ambos 
cadastrados no aplicativo”, que seria de mobilidade urbana78. 

Já a decisão publicada pela 29ª Vara do Trabalho ponderou que 
o aparato legislativo não teria acompanhado as transformações tecno-
lógicas e que o serviço prestado pela Uber seria on-demand, através de 
aplicativo, onde a plataforma é utilizada para “[...] aproximar oferta e 
demanda do serviço de transporte”, assim propondo ao afastar a inci-
dência dos requisitos da relação de emprego:

Não se pode mais permanecer, unicamente, na dicotomia trabalho 
subordinado e autônomo, diante de um universo de novidades, que 
também podem representar oportunidades, assegurando um cresci-
mento econômico sustentável, inclusivo, impulsionado pelas novas 
tecnologias. É imperioso chegar a uma solução jurídica diversa do 
ponto de vista normativo e de qualificação da relação, com a ela-
boração de políticas públicas passíveis de minimizar o custo social 
derivante de tais fenômenos, favorecendo a alocação destes traba-
lhadores em novos setores, sob novas tipologias. (RIO GRANDE 
DO SUL, 2017b). 

Em sentido contrário, o Magistrado da 28ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre proferiu sentença (RIO GRANDE DO SUL, 2017d), re-
conhecendo o vínculo empregatício de motorista com a empresa Uber.

Considerou que, no caso concreto, apresentaram-se alguns fatos 
incontroversos, como: 1. o fato de o motorista se cadastrar mediante a 
78 “No que se refere à mobilidade urbana, a forma do seu uso é de amplo conhecimento da 
comunidade, inclusive jurídica. No entanto, apenas para melhor visualização da questão, em 
resumo, motorista e passageiro se cadastram em aplicativo; o passageiro aciona o aplicativo 
informando origem e destino; o aplicativo lança tais informações aos usuários motoristas, 
que aceitam ou não o acionamento. A utilização do aplicativo pelo usuário passageiro é livre, 
enquanto o usuário motorista paga para a utilização do serviço, em valor calculado percentu-
almente sobre cada corrida” (RIO GRANDE DO SUL, 2017c).
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prévia exigência de documentos específicos pela empresa; 2. exigência 
de manter um atendimento de qualidade aos passageiros; 3. o motorista 
receber avaliações e notas dos passageiros e essas servirem de parâme-
tro para a empresa; 4. por fim, de que os custos e despesas do transporte 
são arcados pelo motorista.

Entendeu haver subordinação pelo fato da
[...] exigência de documentos específicos, avaliações positivas, mé-
dia de avaliações mínimas, padrões e requisitos necessários para se 
cadastrar no aplicativo (plataforma UBER), exigência das caracte-
rísticas do veículo a ser utilizado, existência de conta individual, 
estipulação do valor das “corridas”, utilização de descontos e pro-
moções, imposição de regras de forma unilateral ao motorista, entre 
outros. (RIO GRANDE DO SUL, 2017d).

Disse estar presente o requisito da pessoalidade, tendo em vista 
que a conta do motorista era individual, não podendo ser utilizada por 
outros, sob pena de desligamento. A onerosidade, para o Magistrado, 
estaria comprovada por conta dos pagamentos repassados ao motorista 
pela empresa, tendo como base o trabalho realizado. Sobre a não even-
tualidade:

[...] a não eventualidade resta demonstrada que sob outra ótica que 
era possível à reclamada controlar a frequência do motorista através 
do aplicativo com uso de GPS e, além disso, não havendo trabalho, 
o motorista do aplicativo ficava sem receber qualquer valor, o que 
não lhe permitia receber renda compatível a fim de garantir sua pró-
pria sobrevivência. Imperioso levar em consideração as declarações 
do autor quando declinou que era cobrado por e-mail quando ficava 
muito tempo sem acionar o aplicativo, fato que restou confirmado 
pelos demais elementos de prova dos autos, por exemplo, docu-
mento emitidos pela própria plataforma. (RIO GRANDE DO SUL, 
2017d).

De tal maneira que o Magistrado verificou estarem presentes os 
requisitos da relação de emprego, assim como na sentença proferida 
pela 29ª Vara do Trabalho (RIO GRANDE DO SUL, 2017e). Ao lavrar 
a decisão, considerou que o argumento de que a Uber é uma empresa de 
tecnologia e plataforma digital não corresponde à realidade dos fatos na 
rotina dos trabalhos dos motoristas e que sua atividade econômica não 
existiria sem a figura dos motoristas79. Haveria também a pessoalidade, 
79 “Ou seja, a existência da plataforma digital, sem que houvesse a disponibilização da mão 
de obra do motorista, nada mais seria que um simples aplicativo de celular. Portanto, a recla-
mada depende diretamente dos motoristas para prestar indiretamente um serviço de transporte 
de passageiros, embora defenda posição contrária a tal entendimento. O usuário (passageiro), 
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pois o motorista é o único a poder atuar em seu cadastro.
Reconheceu a presença da subordinação jurídica, utilizando 

como argumento que o motorista não tem autonomia para fixar o preço 
do serviço prestado e que o trabalhador é também submetido a constan-
tes avaliações. Pondera estar presente a onerosidade e que o fato de o 
pagamento ser realizado por terceiro não modificaria a situação, fazen-
do analogia à gorjeta. Cabe ressaltar que outras decisões esparsas, fora 
da cidade de Porto Alegre e de abrangência do TRT4, também foram no 
sentido da existência do vínculo empregatício80. 

Como o TRT4 ainda não se manifestou sobre o tema, para breve 
análise dos julgados perante os Tribunais foi utilizado como parâmetro 
julgamentos do TRT3, TRT12, TRT15 e TST.

O TRT281 proferiu acórdão (SÃO PAULO, 2016) favorável à 
empresa Uber ao não reconhecer a relação empregatícia, em processo 
de relatoria da Desembargadora Sueli Tomé da Ponte. Na ocasião, as-
sentou que a relação entre aplicativo e motorista não tem habitualidade, 
pessoalidade e subordinação, que são os pressupostos para se configu-
rar vínculo empregatício. Entendeu que a plataforma é apenas para fa-
cilitar o contato entre motoristas e passageiros, o que não seria diferente 
do que uma cooperativa de táxi82. Argumentou que o motorista poderia 
ficar offline o tempo que desejasse, sem fiscalização e tampouco sofrer 
qualquer penalidade83.

quando utiliza o aplicativo Uber (plataforma digital), não busca a tecnologia, mas o transporte 
(que, por sua vez, é prestado pelo motorista de acordo a regulamentação disposta nos ‘Ter-
mos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital’ – contrato de ‘adesão’, como 
reconhecido pelo preposto da reclamada em audiência, não sendo permitido ao motorista a 
estipulação de critérios próprios quanto aos serviços prestados, tal como ocorre no trabalho 
autônomo propriamente dito). O serviço ofertado é o transporte de passageiros; o meio em 
que isso é operacionalizado, é via plataforma digital (tecnologia da informação). A reclamada, 
por conseguinte, deve ser entendida como uma empresa de transporte de passageiros” (RIO 
GRANDE DO SUL, 2017e). 
80 A título exemplificativo cita-se a RT 100540-24.2019.5.02.0086, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (SÃO PAULO, 2019) e a RT 0011359-34.2016.5.03.0112, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região (MINAS GERAIS, 2016)  
81 Com jurisdição no Estado de São Paulo.
82 “O sistema UBER, na verdade, vem a ser uma plataforma tecnológica, de modo a facilitar 
o contato entre o proprietário do veículo cadastrado e o cliente. Mal comparando com as 
cooperativas de táxi, a diferença é que os motoristas da empresa UBER têm a comodidade de 
não precisarem aguardar os passageiros nos pontos de encontro nas ruas, podendo aguardar os 
chamados em casa, ou em qualquer outro local, facilitando a prestação do serviço para ambas 
as partes” (SÃO PAULO, 2016). 
83 “O reclamante tem a liberdade de cumprir a sua própria rotina de trabalho, sem fiscali-
zação, podendo, inclusive, deixar de trabalhar a qualquer tempo, sem ter que comunicar a 
empresa Uber” (SÃO PAULO, 2016).
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Disse que os motoristas atuam em nome da Uber, que a empre-
sa estabelece o modo de produção e realização dos serviços, definindo 
preço, padrão de atendimento, forma de pagamento, mas, mesmo as-
sim, não haveria vínculo empregatício.

No mesmo sentido, o TRT1584 também reconheceu que o moto-
rista de aplicativo não teria vínculo empregatício por ausência da su-
bordinação jurídica (CAMPINAS, 2017). A decisão ressaltou que são 
vários os elementos que induzem a essa “segura conclusão”. Em pri-
meiro lugar, o próprio autor teria afirmado em seu depoimento pessoal 
“[...] que não recebeu nenhuma orientação quanto ao modo de trabalho, 
tendo tomado conhecimento apenas por vídeos disponíveis na internet”, 
aos quais assistiu “espontaneamente” para entender o modo de traba-
lho. Além disso, ele mesmo teria afirmado ter “liberdade para recusar 
viagens”.

A 5ª turma do TST, em decisão de fevereiro de 2020, afastou o 
vínculo de emprego de um trabalhador, com base no argumento de que 
o motorista teria autonomia no desempenho das atividades, a qual des-
caracterizaria a subordinação: 

[...] o reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar “of-
fline”, sem delimitação de tempo, circunstância que indica a ausên-
cia completa e voluntária da prestação dos serviços em exame, que 
só́ ocorre em ambiente virtual.
A ampla flexibilidade do trabalhador em determinar a rotina, os 
horários de trabalho, os locais em que deseja atuar e a quantidade 
de clientes que pretende atender por dia é incompatível com o re-
conhecimento da relação de emprego, que tem como pressuposto 
básico a subordinação. (CAMPINAS, 2017).

Para o Ministro, o trabalhador “[...] aderiu aos serviços de inter-
mediação digital” prestados pela Uber, utilizando-se do aplicativo que 
oferece a interface entre motoristas e passageiros.

Outro ponto que chama atenção na decisão do Ministro Breno 
Medeiros é que, para fundamentar a inexistência do vínculo emprega-
tício, levou em consideração o percentual recebido pelo motorista, en-
tendendo que o trabalhador recebia de 75% a 80% do valor pago pelo 
usuário, o que seria bastante para a caracterização de uma parceria: “O 
rateio do valor do serviço em alto percentual a uma das partes eviden-
cia vantagem remuneratória não condizente com o liame de emprego” 

84 Com jurisdição na Região de Campinas/SP. 
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(CAMPINAS, 2017). Traz jurisprudência de contratos de parceria nas 
atividades de manicure e cabelereira para, em analogia, justificar a ine-
xistência do vínculo empregatício.

Pouco antes dessa, em decisão controvertida, a Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em conflito de competência 
(BRASIL, 2019b), havia entendido que caberia à Justiça Estadual pro-
cessar e julgar ação envolvendo motorista de aplicativo e a empresa.

Ponderou o Ministro que a

[...] empresa UBER atua no mercado através de um aplicativo de 
celular responsável por fazer a aproximação entre os motoristas 
parceiros e seus clientes, os passageiros. Os motoristas de aplicati-
vo não mantêm relação hierárquica com a empresa UBER porque 
seus serviços são prestados de forma eventual, sem horários pré-es-
tabelecidos e não recebem salário fixo, o que descaracteriza o vín-
culo empregatício entre as partes. Afastada a relação de emprego, 
tem-se que o sistema de transporte privado individual, a partir de 
provedores de rede de compartilhamento, detém natureza de cunho 
civil. (BRASIL, 2019b).

Ainda, em outro trecho, estabelece o enquadramento da relação 
de economia do compartilhamento:

As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram 
criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir 
a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação 
de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada 
por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, 
os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedo-
res individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietá-
ria da plataforma. (BRASIL, 2019b). 

Essas decisões fazem afirmações genéricas que enquadram o tra-
balho por aplicativo como sendo, a priori, exercido por um prestador 
de serviços atuantes no segmento de economia compartilhada e não um 
empregado formal, acabando por reverberar a ideia do empreendedor 
de si mesmo para todo o grupo de trabalhadores que exercem esse tipo 
de atividade, sem qualquer proteção trabalhista. 

Logo, considerando as decisões já proferidas, tanto pelos TST 
e STJ, quanto pelos Tribunais Regionais do Trabalho, o entendimento 
majoritário que vem se formando é no sentido do não reconhecimento 
do vínculo de emprego entre motorista de aplicativo e a empresa Uber, 
em que pese a existência de decisões divergentes.
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De tal maneira que,

[...] as práticas institucionais têm contribuído muito para esse pro-
cesso de precariedade politicamente induzida, ao afirmarem um en-
quadramento de responsável individual para todos os motoristas de 
plataformas individuais [...] as práticas institucionais dos tribunais 
superiores têm revelado suas contribuições para esse processo de 
precariedade politicamente induzida quando afirmam um enqua-
dramento de responsável individual para todos os motoristas que 
atuam via plataforma digital. (BARBOSA, 2020, p. 100).

No âmbito internacional, cabe mencionar decisão de dezembro 
de 2020, da Suprema Corte do Estado de Nova Iorque, que entendeu 
que o motorista de aplicativo é empregado e não trabalhador autônomo, 
pois há controle da atividade por parte da empresa, garantindo, portan-
to, direito ao recebimento de seguro-desemprego:

[...] concluímos que evidências substanciais apoiam a conclusão do 
Conselho de que o Uber exerceu controle suficiente sobre os mo-
toristas para estabelecer uma relação de emprego. O Uber controla 
o acesso dos motoristas a seus clientes, calcula e coleta as tarifas 
e define a taxa de compensação dos motoristas. Os motoristas po-
dem escolher a rota para transportar os clientes, mas o Uber fornece 
um sistema de navegação, rastreia a localização dos motoristas no 
aplicativo durante a viagem e se reserva o direito de ajustar a tari-
fa se os motoristas fizerem uma rota ineficiente. O Uber também 
controla o veículo usado, impede certos comportamentos do moto-
rista e usa seu sistema de classificação para encorajar e promover 
os motoristas a se comportarem de uma forma que mantenha “um 
ambiente positivo” e “uma atmosfera divertida no carro”. (NEW 
YORK STATE, 2020). 

No mesmo sentido, a nona turma do Bundesarbeitgerichts, equi-
valente alemão do Tribunal Superior do Trabalho, quase no mesmo 
período da decisão americana, reconheceu o vínculo de emprego de 
trabalhador com uma plataforma de trabalho, não de transporte, mas 
que utiliza sistema análogo à Uber (CARELLI, 2020).

As duas decisões internacionais apontam pelo caminho do re-
conhecimento do vínculo empregatício entre trabalhador e empresa de 
aplicativo, ao contrário da tendência jurisprudencial dos tribunais do 
trabalho brasileiros, em que pese os exemplos citados, Estados Unidos 
e Alemanha serem considerados países de tendência neoliberal maior 
que o Brasil.

Além das decisões dos Tribunais, há quem entenda que a relação 
do trabalho prestado por meio da plataforma não se enquadra como 
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vínculo empregatício ou trabalho autônomo, na medida em que a subor-
dinação não estaria alinhada com o “fato empírico”, de tal maneira que

[...] não pode ser classificada como uma relação de emprego clás-
sica por possuir nível de autonomia inconciliável com o poder ge-
rencial do contratante em grau suficiente para a caracterização de 
subordinação plena assim como também não se confunde como 
trabalho autônomo, havendo, portanto, inadequação regulatória das 
definições dicotômicas de relação de trabalho para proporcionar 
uma proteção efetiva. (ZIPPERER, 2019, p. 25). 

A corrente justifica: 1. que o trabalho de plataforma digital não 
é subordinado e sim coordenado; 2. que os 20% recebidos pela plata-
forma é incompatível com uma relação de trabalho, pois inviabiliza o 
lucro pela entidade que seria a suposta empregadora; 3. não haveria a 
dependência econômica clássica, pois quem realiza o pagamento são 
os usuários do sistema, sendo esses que remuneram o trabalhador; 4. a 
empresa não seria proprietária dos meios de produção, tendo em vista 
que os trabalhadores utilizam suas próprias ferramentas; 5. essa moda-
lidade seria um modelo híbrido entre o autônomo e o clássico emprego 
(ZIPPERER, 2019).

A proposta propõe “romper com o antigo modelo para inserir 
um modelo totalmente novo” em vista à “mudança de paradigma” onde 
não haveria mais que se falar no modelo tradicional de empregador e 
tampouco nas relações decorrentes, como salário fixo ou estabilidade, 
na medida em que esse trabalho possibilita trabalhar para “[...] quem 
quiser, a hora que quiser, com incomparável mobilidade” (ZIPPERER, 
2019, p. 240-241)

Igualmente, considerando que a regulação das condições de 
trabalho em plataformas digitais vem sendo objeto de discussões no 
âmbito jurídico, há quem proponha a utilização de todo o arcabouço 
protetivo do direito ambiental do trabalho, como alternativa a aplicação 
da CLT, para que se limite jornada, haja valor mínimo de pagamento 
pelo trabalho realizado, que os custos de contratação de seguros, en-
fermidade e acidentes sejam custeados pela empresa, bem como que 
fiquem claros os critérios empregados pelos algoritmos para gerenciar 
as tarefas, na medida em que “[...] há uma necessidade urgente de que 
essas novas relações de trabalho sejam reguladas para garantir direitos 
mínimos aos trabalhadores” (SCHINESTSKCK, 2020, p. 92). 

Entretanto, o trabalho de plataforma não necessita de um novo 
diploma legal para regulá-lo, ou mesmo uma equiparação à para-subor-
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dinação. Aliás, essa não constitui uma terceira modalidade de contrato 
de trabalho e, sim, é fruto de uma interpretação restritiva do conceito 
de subordinação jurídica, de cunho político-econômico. A própria regu-
lamentação do trabalho para-subordinado no Direito italiano fez com 
que muitos trabalhadores, antes empregados e com direitos garantidos, 
passassem a ser enquadrados como para-subordinados, o que garantiu 
a privação de direitos desses obreiros ante as garantias mínimas dessa 
modalidade (ALVES, 2019).

Assim:

[...] a para-subordinação nada mais é que uma forma de precari-
zação do trabalho humano e uma forma de discriminação entre 
trabalhadores, pois, na essência, a prestação de serviços se dá pra-
ticamente da mesma forma e pelo mesmo motivo: a dependência 
econômica daquele que não detém os meios de produção. (ALVES, 
2019, p. 148).

A denominação para-subordinado não guarda qualquer relação 
com a realidade, o que gera uma proteção jurídica inferior ao trabalha-
dor subordinado, em tal medida que 

[...] o capital, que é quem controla a forma de correlação entre si 
e o trabalho, sabendo do parâmetro jurídico intermediário criado, 
no qual os direitos trabalhistas são menos evidentes, trata, então, 
de transferir todos os antigos empregados para a “nova” situação. 
Assim, do ponto de vista geral, em vez de se ampliar o leque social 
de incidência do Direito do Trabalho, caminha-se em direção con-
trária. (SOUTO MAIOR, 2008, p. 13).

Tampouco necessita de uma “tendência a novos critérios inter-
pretativos” ou “superação de antigos paradigmas” para uma “[...] re-
construção de critérios identificadores da subordinação e, por conse-
quência, do vínculo de emprego” (BRASIL, Natália, 2019, p. 179-180) 
ou até mesmo uma “[...] releitura dos elementos clássicos da relação de 
emprego” (BARBOSA JUNIOR, 2019, p. 123). O que se precisa é jus-
tamente a aplicação do conceito clássico de subordinação, não necessi-
tando de nenhuma manobra interpretativa para que se possa identificar 
o vínculo de emprego às plataformas de trabalho. Aliás, as divagações 
interpretativas são utilizadas para a sua não aplicação, para que seja o 
vínculo afastado na relação entre motoristas e plataforma.

Aproximações do trabalho de plataforma com o trabalho tercei-
rizado, com o contrato em tempo parcial, com o contrato intermitente 
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(BARBOSA JUNIOR, 2019) devem ser também afastadas, pois bus-
cam somente evitar o reconhecimento do trabalho direto e subordinado. 

É louvável a sugestão de “[...] alargamento do conceito de 
subordinação jurídica e sua adaptação às novas formas de trabalho” 
(ALVES, 2019, p. 148). Entretanto, não há como se concordar com o 
argumento de que essa realidade contemporânea não comportaria mais 
o conceito clássico de subordinação jurídica.

O que parece 

[...] é a utilização de neologismos para explicar situações muito an-
tigas. Percebe-se existir uma evolução nominativa, que nada mais é 
que a criação de nomes, digamos assim, mais chiques, para explicar 
o mesmo fenômeno, mas, ou com a intencionalidade de conferir 
um tom mais ameno à exploração do trabalho alheio para satisfação 
de necessidades pessoais, ou, simplesmente, para conferir a fanta-
sia de um maior “status” para o profissional respectivo. (SOUTO 
MAIOR, 2008, p. 6).

De tal maneira que uma melhora na nominação geralmente está 
associada a uma piora no que diz respeito à consagração de direitos, so-
bretudo de natureza social (SOUTO MAIOR, 2008). Nessa perspectiva, 
a aplicação da teoria da para-subordinação ou qualquer reinvenção in-
terpretativa do conceito de subordinação clássico visa unicamente fugir 
da configuração da relação de emprego85. Até mesmo o alargamento do 
seu conceito pode acabar por legitimar a sua não aplicação, pois passí-
vel de contradição e desvirtuamento de seus claros requisitos.

A subordinação é mais do que um estado de sujeição ou integra-
ção à estrutura empresarial86; é o trabalho sob dependência alheia, de tal 
maneira que o reconhecimento do vínculo empregatício é a “[...] proteção 
jurídica daquele que serve (com seu trabalho somente) ao implemento 
das relações de produção capitalista” (SOUTO MAIOR, 2008, p. 20).

No caso do motorista de aplicativo é evidente a subordinação, 
pois o trabalhador, ao aderir aos termos do contrato apresentado pela 
empresa, acaba por se submeter a todas as diretrizes da Uber, inclusive 

85 “[...] o parassubordinado, coerentemente com a sua nomenclatura, não se equipara ao su-
bordinado, possuindo, por isso mesmo, direitos trabalhistas menores, atraindo o grave proble-
ma da indefinição quanto aos seus direitos. Assim, tais direitos nem são direitos, são dádivas 
que a jurisprudência lhes concede, mas que, ao mesmo tempo, pode não conceder porque não 
está juridicamente obrigada a fazê-lo. A parassubordinação, desse modo, exerce uma função 
de evitar, cirando um obstáculo teórico, que o Direito do Trabalho atinja por completo os 
novos modos que o capital encontra para explorar o trabalho (SOUTO MAIOR, 2008, p. 14).
86 Subordinação integrativa ou subordinação estrutural. 
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a constantes avaliações dos usuários que implicam controle de sua ati-
vidade, até mesmo sendo passível de sofrer sanções disciplinares caso 
incorra em comportamento inadequado sob o prisma da empresa.

Inclusive, já foi constatada, em depoimento prestado por uma 
ex-gerente de marketing da empresa em inquérito do Ministério Públi-
co do Trabalho, a necessidade de treinamento por parte dos motoristas: 

[...] os interessados tinham que comparecer na sede da Uber para 
receber treinamento de cerca de duas ou três horas, oportunidade na 
qual eram repassadas informações relativas à forma de utilização 
do aplicativo, à forma como os motoristas poderiam se comportar e 
como deveriam se vestir; que aqueles motoristas que recebiam ava-
liação baixa eram convocados para refazer o treinamento sob pena 
de serem excluídos do aplicativo [...]. (MINAS GERAIS, 2016).

E também que “[...] havia orientação da Uber em relação ao 
comportamento dos motoristas no sentido de que deveriam abrir a porta 
para o cliente, disponibilizar água e balas, comportar-se com educação 
etc. [...]” (MINAS GERAIS, 2016).

O próprio site da empresa apresenta um “Código de Conduta”, 
que impõe normas aos motoristas87, onde os profissionais são avalia-
dos a cada trabalho. Segundo a empresa, o “[...] objetivo do sistema de 
avaliação é garantir que os usuários e motoristas parceiros que usam a 
Uber sejam sempre respeitosos” (UBER, 2020a), o que leva à aferição 
da média das notas recebidas:

A avaliação dos motoristas parceiros é a média das últimas 500 via-
gens avaliadas ou a média de todas as viagens avaliadas se o núme-
ro total de viagens for inferior a 500. A avaliação dos usuários é a 
média de todas as viagens avaliadas. A avaliação dos entregadores 
parceiros é a média das últimas 100 avaliações dos usuários, restau-
rantes e outros estabelecimentos parceiros do Uber Eats, ou a média 
de todas as avaliações se o número total delas estiver entre 10 e 99.
Para manter uma boa avaliação média, recomendamos tratar todas 
as pessoas com respeito e educação. Nossos motoristas e entregado-
res parceiros normalmente prestam um atendimento excelente aos 
usuários do app da Uber e do Uber Eats, e a maioria desses usuários 
é educada e respeitosa. Assim, a maior parte das viagens e entregas 
ocorre sem problemas. Porém, sabemos que algumas vezes aconte-
cem contratempos. Por isso, levamos em consideração uma média 
das suas avaliações. (UBER, 2018).

87 “Ele deve ser seguido por todos que se cadastram para ter uma conta da Uber, incluindo 
passageiros, motoristas e entregadores parceiros, usuários do Uber Eats e da JUMP, restauran-
tes e outros estabelecimentos” (UBER, 2020a). 
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Determina, de forma expressa, diretrizes comportamentais e 
de segurança aos motoristas cadastrados, bem como exige um padrão 
mínimo veicular para aprovação ao trabalho e para sua manutenção 
(UBER, 2020a). 

Reconhece que tem uma equipe que “trabalha sempre para me-
lhorar nossos padrões” (UBER, 2020a), de tal maneira que, ao admitir 
que o padrão de trabalho é o “padrão Uber”, acaba por consentir que os 
trabalhadores são subordinados a suas próprias diretrizes. 

A empresa também proíbe o trabalho fora do aplicativo:

São proibidos embarques organizados fora do app. A lei proíbe a 
solicitação de viagens fora da nossa plataforma durante o uso dos 
apps da Uber. Por isso, recomendamos que você nunca solicite nem 
aceite pagamentos fora do sistema da Uber. (UBER, 2020a).

Após apresentar as diretrizes de seu Código de Conduta dispõe 
que a não observância pode levar à perda do acesso88. Caso viole “[...] 
o acordo contratual que aceitou durante o cadastro” (UBER, 2018) aca-
bará sofrendo uma investigação pela equipe da empresa.

Existe inclusive coleta dados do GPS para avaliar a forma como 
o motorista dirige:

Além disso, os dados de localização vão ser coletados do motorista 
parceiro durante a viagem e relacionados à sua conta, mesmo que 
você̂ não tenha ativado a coleta de dados de localização pela Uber.
Usar dados dos aparelhos dos motoristas para IDENTIFICAR 
COMPORTAMENTOS DE DIREÇÃO PERIGOSA, COMO VE-
LOCIDADE ACIMA DO LIMITE OU FRENAGENS E ACELE-
RAÇÕES BRUSCAS, e conscientizá-lós a esse respeito. (UBER, 
2020a, grifo nosso).

O que deixa evidente que 

[...] já́ não é mais necessário o controle dentro da fábrica, tampouco 
a subordinação a agentes específicos ou a uma jornada rígida. Mui-
to mais eficaz e repressor é o controle difuso, realizado por todos e 
por ninguém. Neste novo paradigma, os controladores, agora, estão 

88 “Podemos, a nosso critério, desativar sua conta durante essa análise e sempre que houver 
indicações de possíveis violações ao nosso Código de Conduta. Você pode perder o acesso às 
suas contas da Uber se não seguir qualquer uma de nossas diretrizes. Isso pode incluir certas 
ações fora do app, se determinarmos que elas são uma ameaça à segurança da comunidade 
da Uber, aos nossos colaboradores ou terceirizados, ou prejudicam a marca, a reputação ou 
os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se 
recusar a cooperar, poderá perder o acesso aos apps da Uber” (UBER, 2020a).
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espalhados pela multidão de usuários e, ao mesmo tempo, se es-
condem em algoritmos que definem se o motorista deve ou não ser 
punido, deve ou não ser “descartado”. (MINAS GERAIS, 2016).

Além disso, é o aplicativo que indica quem o motorista vai trans-
portar, onde buscá-lo, onde levá-lo e todo o caminho a ser percorrido, 
mitigando a autonomia do próprio trabalhador.  Todo esse controle por 
parte da empresa deixa claro que a narrativa de marketing da empresa 
de que o trabalhador tem flexibilidade, autonomia e independência é 
apenas retórica, para esconder o elemento da subordinação presente na 
relação entre as partes em todos os seus níveis.

A pessoalidade está presente quando a empresa exige que o tra-
balho seja realizado pelo próprio motorista, inclusive ao vedar que uti-
lize mais de uma conta em seu nome ou em nome de terceiros.

Quanto à onerosidade, cabe observar que é a empresa que, além 
de gerenciar o valor que será cobrado do usuário do sistema89, desconta 
percentual que varia entre 25% e 30% do motorista, o que denomina 
taxa de serviço, podendo assim ser exemplificada: preço base + (valor 
do KM X KM percorrido) + (valor do tempo x tempo da viagem) = 
ganho do motorista90 (UBER, 2020 a). E o pagamento fica atrelado ao 
sistema da empresa que, após descontar o seu percentual, transfere o 
crédito correspondente ao trabalhador, com o recibo ao usuário forne-
cido em nome da própria empresa, sem qualquer alusão ao motorista.

Aqui cabe destacar que o motorista tem que trabalhar com veícu-
lo de sua propriedade, arcar com todos os custos do negócio, a exemplo 
de combustível, manutenção, depreciação, de tal maneira que o recebi-
mento de percentual inferior pela empresa não vem afastar o critério da 
remuneração, considerando que é o obreiro que fornece grande parte 
dos meios de produção.

Portanto, o que se pode perceber é que a simples interpretação 
dos requisitos da relação de emprego basta para que o vínculo emprega-
89 “[...] a Uber reserva-se o direito de estabelecer, remover e/ou revisar o Preço relativo a 
todos os serviços ou bens obtidos por meio do uso dos Serviços a qualquer momento, a critério 
exclusivo da Uber. Ademais, você reconhece e concorda que o Preço aplicável em certas áreas 
geográficas poderão (i) incluir cobranças, tarifas, taxas, impostos e/ou contribuições gover-
namentais devidas em seu nome, inclusive, tarifas de pedágios ou cobranças de aeroportos, 
conforme a rota tomada pelo Prestador Terceiro, o local de origem e/ou destino da viagem ou, 
e legislação aplicável e, (ii) aumentar substancialmente quando a oferta de serviços por parte 
dos Prestadores Terceiros for menor do que a demanda por referidos serviços [...]” (UBER, 
2020a). 
90 O que a empresa deixa de explicar é o que efetivamente seria o “preço base” e tampouco 
como funcionam seus critérios de preço dinâmico, somente informando que varia conforme 
a demanda do dia e horário.
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tício possa ser reconhecido em relação ao motorista e à empresa, assim 
como vem sendo configurado pela jurisprudência, ainda minoritária.

Em paralelo, tramita o Projeto de Lei nº 5.069/201991 que tra-
ta “[...] sobre a relação de emprego entre empresas e empregados que 
exercem atividades através da plataforma de aplicativos de transporte 
terrestre” (BRASIL, 2019b). 

O projeto vista incluir na CLT, junto à sessão que trata do mo-
torista profissional empregado (SEÇÃO IV-A), a equiparação a empre-
gador às empresas operadoras de plataforma de aplicativo92, passando 
a considerar empregado “[...] o profissional que exercer atividade de 
motorista, de forma pessoal, onerosa, habitual e de subordinação, atra-
vés de empresas operadoras da plataforma de aplicativos de transporte 
terrestre, excetuado aquele que exerça sua atividade de forma eventual” 
(art. 235-J) (BRASIL, 2019b). 

A proposta foi apresentada pelo Deputado Federal Gervásio 
Agripino Maia, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Estado de São 
Paulo. Justificou, além da valorização dos trabalhadores de plataforma 
de aplicativos, a necessidade de se reconhecer o vínculo empregatício 
desses profissionais quando “[...] ficar reconhecidos os requisitos da 
impessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação93” (BRA-
SIL, 2019b).

Em sentido oposto, tramita Projeto de Lei nº 3.748/202094 (BRA-
SIL, 2020a), de autoria da Deputada Tabata Amaral, do Partido De-
mocrático Trabalhista (PDT), que propõe a tipificação do que chama 
“trabalho sob demanda”, estabelecendo, expressamente, que, para esses 
trabalhadores, não se aplicam as disposições da CLT95. 

91 Em consulta no mês de agosto de 2020 assim consta a situação do projeto de Lei: Aguar-
dando Parecer do Relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio 
e Serviços (CDEICS).
92 “Art. 235-I. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de em-
prego, as empresas operadoras da plataforma de aplicativo de transporte terrestre” (BRASIL, 
2019b). 
93 Cabe observar que a justificativa legislativa faz referência ao requisito da impessoalidade 
como determinante da relação de emprego. Entretanto, é evidente o erro material do legis-
lador, tendo em vista que a pessoalidade, ou seja, o oposto do impessoal, é que fundante ao 
vínculo empregatício. 
94 O Projeto foi apresentado no dia 10.07.2020, razão pela qual, até o momento de finaliza-
ção desta dissertação, em dezembro de 2020, o projeto não havia apresentado movimentação 
significativa. 
95 “Art. 1º [...] Parágrafo único: Aos trabalhadores em regime de trabalho sob demanda não 
se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decre-
to-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943” (BRASIL, 2019b).
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Conceitua como trabalho sob demanda “[...] aquele em que os 
clientes contratam a prestação de serviços diretamente com a platafor-
ma de serviços sob demanda, que, por sua vez, apresenta proposta para 
execução dos serviços para um ou mais trabalhadores” (art. 2º) (BRA-
SIL, 2019b).

Além disso, traz previsão para atividade, como a remuneração, 
das formas de cadastramento e formas de avaliação, condições de traba-
lho e proteção social. O diploma também preceitua valor por hora, que 
não poderia ser inferior ao piso da categoria ou ao salário-mínimo – e 
incorpora à remuneração total um pagamento proporcional de férias e 
décimo-terceiro. Estende à categoria seguro-desemprego e salário-ma-
ternidade, além de obrigações às empresas.

Ao afastar a incidência da CLT fica evidente que o Projeto de 
Lei busca a criação de um terceiro gênero, para além do autônomo e do 
empregado, denominado como trabalho sob demanda, que nada mais é 
do que o trabalho para-subordinado.

O equívoco que se comete, ao querer tipificar tanto o reconheci-
mento expresso do vínculo empregatício quanto a criação de um gênero 
próprio, é que bastaria a interpretação dos requisitos clássicos da rela-
ção de emprego, constantes na CLT desde a sua edição, em 1943, para 
configuração da relação de emprego.

Ao trabalho realizado pelo motorista de táxi profissional que não 
é detentor da permissão “da placa” temos a mesma lógica. Quando foi 
criada uma figura jurídica o ato se deu para afastar o vínculo de empre-
go, embora na maioria das vezes presentes todos os requisitos.

Em ambos os aspectos legislativos é deixar de se reconhecer a 
relação de emprego pura e simples, onde, por trás de digressões con-
ceituais tipificadoras de novos institutos, a relação de emprego e os 
elementos do art. 3º encontram-se presentes.

O que faz parecer que 
[...] todas essas leis servem, de um modo ou de outro, a interesses 
determinados, facilitando a exploração do trabalho humano sem a 
contrapartida do direito social. Desconfiguram, expressamente, a 
relação de emprego, em hipóteses fáticas em que a relação de em-
prego está presente. (SOUTO MAIOR, 2007, p. 55).

Há, por certo, que se buscar a aplicação dos elementos clássicos 
configuradores da relação de emprego, sob pena de interpretações equi-
vocadas que motivam, sem necessidade, devaneios legislativos com o 
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intuito de criar novas figuras normativas sob o argumento de querer 
abranger “novas formas de trabalho”. 

Tal ordem leva a uma desproteção social ante a não preservação 
dos direitos básicos consagrados desde o surgimento das leis trabalhis-
tas. A simples aplicação do art. 3º seria bastante para o reconhecimento 
do vínculo entre motorista tanto em face da empresa de aplicativo quan-
to do detentor da permissão do táxi convencional.

Incorrer na formulação de novas hipóteses e figuras jurídicas 
acaba por levar ao desfazimento da própria eficácia celetista, pois des-
configura o conceito de empregado o que serve somente para afastar a 
aplicação dos direitos já garantidos.

4 Considerações finais
O presente capítulo apresentou as expressões dos motoristas da 

empresa e o quanto os valores do marketing utilizado pela Uber estão 
presentes na fala dos motoristas que exercem a atividade acreditando 
serem empreendedores, o que decorre da lógica de captura da subjetivi-
dade que os coloca em constante concorrência no mercado de trabalho 
e os impede de reconhecer que há uma relação empregatícia entre quem 
trabalha e quem contrata.

De maneira que a empresa cada vez mais investe em ações que 
dificultam a real compreensão dos indivíduos em seu lugar no proces-
so produtivo, pois toda a lógica é voltada para inebriar a estrutura de 
emprego. Isolados em um trabalho autônomo e concorrencial os moto-
ristas têm dificuldade de se organizarem coletivamente e discutirem as 
condições atinentes à atividade profissional e desenvolverem, em con-
junto, a consciência de classe.

Por sua vez, a jurisprudência vem se consolidando pelo não re-
conhecimento do vínculo de emprego entre os motoristas e as empresas 
por aplicativo, em que pese presentes os requisitos da relação de empre-
go, em especial a pessoalidade e a subordinação. 

Em relação à normatização ainda não há qualquer lei específica 
para a categoria, em que pese haver projetos em todos os sentidos: pelo 
reconhecimento da relação de emprego, pela negativa do vínculo, bem 
como pela criação de uma nova figura jurídica específica para a cate-
goria.

Em relação aos processos contra a empresa foram identifica-
das 789 ações no Brasil todo e, se considerado que a Uber informa ter 
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um milhão de “parceiros” no Brasil, entre motoristas e entregadores 
(UBER, 2020c), o percentual de trabalhadores que ingressam contra a 
empresa seria aproximadamente de 0,07%. Percentual muito baixo que 
reflete a ausência de consciência coletiva dos profissionais e como os 
valores do empreendedorismo acabam por culminar no reconhecimento 
de direito e na procura da justiça para satisfação quando negados pela 
Uber.

Das 22 demandas identificadas na Comarca de Porto Alegre en-
volvendo a empresa, 19 discutem a relação de emprego entre motorista 
e cinco já foram julgados em primeiro grau, sendo que o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 4ª Região ainda não publicou nenhum acórdão 
até a finalização do presente artigo.

Desses já julgados, três sentenças afastaram o vínculo de empre-
go e duas no sentido do reconhecimento da relação direta entre moto-
rista e a empresa Uber. Todos fundamentaram com base na análise dos 
requisitos da relação de emprego. Em todas as ações a empresa nega a 
presença do vínculo, o que é acompanhado pelas decisões proferidas 
até então pelo TST e o STJ, quando instados a se manifestar.

O que há, se analisados puramente os requisitos da relação de 
emprego, é a necessidade de uma simples análise e aplicação desses 
sob o olhar da relação entre motorista e empresa, nenhuma nova figura 
jurídica ou critérios “modernizadores” de interpretação do texto legal.

Há sujeição dos trabalhadores aos parâmetros e critérios esta-
belecidos pelo algoritmo, em uma relação de dependência dos traba-
lhadores a esse. Para trabalhar o profissional deve aderir aos termos da 
empresa, submetendo-se a avaliações regulares, controle do tempo à 
disposição na plataforma e sendo beneficiado pela sua assiduidade, ou 
sofrendo sanções disciplinares quando a empresa, unilateralmente em 
sem qualquer contraditório, entender que a conduta do profissional é 
inadequada para operar pelo aplicativo.
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