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"A Comissão organizadora deste livro honrou-me com o convite para fazer a 

apresentação desta coletânea que resultou de uma outra atividade de resistência 

ocorrida na Universidade Federal do Mato Grosso. Resistência por ter sido 

realizada exatamente em tempos que estão entre os mais dolorosos de nossa 

história brasileira e mundial: os dias pandêmicos e que ainda parecem distantes 

de seu ocaso. Atividade de resistência da universidade pública em face da 

tragédia vivida no país e que vitimou mais de 616 (seiscentos e dezesseis) mil 

pessoas, a larga maioria pertencente à classe trabalhadora. Tragédia que 

combinou à medida a econômica (anterior à pandemia Covid19 e que teve na 

pandemia crise para os grandes capitais oportunidades de crescimento dos 

lucros) e a crise sanitária (no Brasil, com proporções de genocídio) propagada 

pelo Governo do Presidente Bolsonaro. Atividade de Resistência por continuar a 

produzir ciência, antídotos aos irracionalismos e negacionismo, expressões do 

fazer político conservador, mas também reacionário."  

(Sara Granemann) 
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PANDEMIA: A CIÊNCIA RESISTE! 
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A Comissão organizadora deste livro honrou-me com o convite para fazer a 

apresentação desta coletânea que resultou de uma outra atividade de resistência 

ocorrida na Universidade Federal do Mato Grosso. Resistência por ter sido realizada 

exatamente em tempos que estão entre os mais dolorosos de nossa história 

brasileira e mundial: os dias pandêmicos e que ainda parecem distantes de seu 

ocaso. 

Atividade de resistência da universidade pública em face da tragédia vivida no 

país e que vitimou cerca de 620 (seiscentos e vinte) mil pessoas, a larga maioria 

pertencente à classe trabalhadora. Tragédia que combinou à medida a crise 

econômica (anterior à pandemia Covid-19 e que teve na pandemia – para os grandes 

capitais – oportunidades de crescimento dos lucros) e a crise sanitária (no Brasil, 

com proporções de genocídio) propagada pelo Governo do Presidente Bolsonaro. 

Atividade de Resistência por continuar a produzir ciência, antídotos ao irracionalismo 

e ao negacionismo, expressões do fazer político-ideológico não somente 

conservador, mas também reacionário. 

O Seminário, evento original que agora materializa-se como livro, foi iniciativa 

de docentes de múltiplos departamentos, tais como: Antropologia, Filosofia, Serviço 

Social e Sociologia e Ciência e Política, todos abrigados no Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso (Campus Cuiabá). 

Às quintas-feiras, no período noturno – embora esteja gravado e disponível 

nas redes sociais para que se possa assistir em qualquer tempo – a universidade 

pública e sua(eu)s docentes, técnica(o)s, graduanda(o)s, mestranda(o)s, 

doutoranda(o)s partilhavam conhecimentos de diferentes pesquisas com a 

sociedade mato-grossense. Em dias de isolamento social, buscavam superar os 

limites do confinamento ao difundirem conhecimentos nas redes sociais para muito 

além do comumente território geográfico no qual a universidade está inserida. 

https://doi.org/10.36592/9786581110512-00
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Um esforço de larga duração, levou ciência aos domicílios brasileiros 

justamente no momento em que estavam sob ataque – sim, a expressão não é um 

exagero – dos difusores da anticiência e da desinformação. Este foi um feito e, tenho 

certeza, na batalha das ideias – independente da matriz teórica, da temática e do 

estágio das pesquisas e da maturação do conhecimento apresentado – injetou 

esperança e saberes enquanto as vacinas não nos alcançavam. 

Os dois volumes impressos trazem, ambos, o mesmo título e que também foi, 

anteriormente, como já assinalado, o título do Seminário: Humanidades em tempos 

de trabalho remoto. 

 O livro I (um) – este que apresento – é composto por 16 (dezesseis) textos e 

expressa com riqueza e de modo significativo os interesses de um conjunto de 

trabalhadores e estudantes que, independente de seu contrato de trabalho ou de 

bolsa para estudos, são pesquisadores. Os textos, diria eu, podem ser aproximados 

em dois grandes blocos conexos e articulados porque contribuem para o desvelar da 

mesma realidade social em um mesmo tempo histórico, mesmo que a ordem 

didático-formal da apresentação dos textos no livro siga outra lógica que não a 

resultante de minha compreensão aqui registrada. 

Um primeiro bloco dedica-se à reflexão crítica dos arranjos econômico-

políticos e ideo-culturais, de um ponto de vista mais estendido, ao que se poderia 

denominar o Estado como momento social do exercício de poder e como ele se 

relaciona nestes arranjos com as classes, frações de classe e divisão de poderes no 

seu exercício – quase sempre como ato coercitivo – e na produção de aportes ao 

pensamento conservador e ao reacionário. Pensamento conservador e reacionário 

dirigido contra várias conquistas humanas civilizatórias que, nesta parte do planeta 

se nunca puderam ter o direito à liberdade, tornaram-se ainda mais atacadas com a 

ascensão do Bolsonarismo.  

Nesta toada, importa muito conhecer as incidências de tais pensamentos 

expressões do atraso civilizatório sobre uma das expressões organizadas da classe 

trabalhadora para si, pela via dos contra movimentos dos sindicatos.   

Em dias recentes, cada vez mais perseguidas e mesmo interditadas – seja por 

assassinatos  ou por outras cruéis formas de violência – nas suas possibilidades de 

vida e liberdade (aqui recomenda-se os textos que denunciam a formação de uma 
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violenta “cultura de retrocesso” nos âmbitos da  família, LGBTQI+ e gênero) – torna-

se evidente o quanto pode-se cancelar os marcos civilizatórios. De meu ponto de 

vista – cabem aqui os seguintes textos: 

● A reconfiguração do bloco do poder no Brasil: tendências e contradições de 

uma tragédia histórica de Ruteléia Cândida de Souza Silva que “analisa as 

tendências e contradições presentes na reconfiguração do bloco do poder, 

aprofundadas pela ascensão do neofascismo e do ultraneoliberalismo no Brasil.” 

● O público e o privado de autoria de Roberto de Barros Freire, em cujo texto 

“trabalha os conceitos de público e privado, como eles foram apropriados e 

esgarçados pelo pensamento político.” 

● Neoliberalismo x neodesenvolvimentismo: ruptura ou continuísmo? da lavra 

de Juliana do Couto Ghisolfi, estuda a “predominância das políticas sociais e 

econômicas neoliberais, (n)os governos do PT (2003-2016) (que) anunciaram o 

rompimento com o Neoliberalismo, através do Novo Desenvolvimentismo.” 

● Crise política, extrema-direita e sindicalismo no Brasil contemporâneo 

de Leonardo Moreira dos Santos e de Raquel de Brito Sousa; autor e autora, 

indicam que o texto “propõe uma análise sobre o avanço da extrema direita e os 

desafios para a luta sindical no Brasil (...)”. 

● Conservadorismo reacionário e opressões de gênero na realidade brasileira, 

de autoria de Ivna de Oliveira Nunes e Ana Samilly Alexandre Moreira é um texto 

comprometido em problematizar (...) a “disseminação de discursos machistas, 

patriarcais e racistas, adensadas pelo fundamentalismo religioso tem 

constituído a forma ideopolítica conservadora de desmontes das políticas e das 

lutas sociais no contexto atual no Brasil.”  

● Direitos lgbti+ no Brasil e na Colômbia: notas sobre familismo na disputa do 

ordenamento jurídico escrito por Bruna Andrade Irineu e Brendhon Andrade 

Oliveira o texto está amparado na pesquisa “Participação Social e Políticas 

Públicas LGBTI: mapeamento crítico feminista das experiências no Brasil, 

Argentina, Colômbia e Uruguai (2002-2017)”. 

Neste mesmo bloco, podem ainda figurar os artigos que debatem o Estado e o 

bloco de Poder, na particularidade do Estado no Mato Grosso (nas secretarias de 

governos e no judiciário). São os textos: 



 

14 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

● Secretariado em MT: múltiplo e singular da docente Alair Silveira, que 

debate: “Governar significa estabelecer prioridades e, também, delicadas 

articulações partidárias para construção de gabinetes governativos.” 

● Pelos bastidores do judiciário: nos limites prático-jurídicos das audiências de 

custódia em Mato Grosso de Clark Mangabeira que com seu artigo pretende 

“lançar luzes sobre a construção da identidade criminal a partir das práticas 

discursivas dos procedimentos concernentes a uma audiência de custódia 

específica.” 

Um segundo bloco de textos indaga-se – com o mesmo compromisso de 

conhecimento e de denúncia – sobre os retrocessos presentes no poder e na 

economia e no pensamento conservador na apreensão dos fenômenos sociais e 

nas políticas sociais que viabilizam direitos sociais e políticos e humanos, desde 

o Fundo Público, a ‘Questão Social’ e as respostas das Políticas Sociais 

(universidade, território, assistência, migrações) e as reflexões relativas ao 

trabalho dos Assistentes Sociais. Trabalho que não se furta ao debate nem em 

frentes já consolidadas nem em frentes de intervenção constituídas para 

responder demandas resultantes da crise sanitária brasileira da pandemia Covid 

-19. 

● Oportunizar ou privatizar: um debate sobre a jornada acadêmica de 

estudantes em tempos de desmonte do ensino superior de Gustavo Domingos 

Coelho Botelho, apresenta e problematiza o impacto sobre as condições de 

estudo e de vida dos estudantes sob as “políticas neoliberais de desmonte do 

ensino superior (... e) a importância da assistência estudantil nesse cenário”. 

● O território na política social e os despejos na pandemia: reflexões a partir da 

extensão universitária de responsabilidade de Betina Ahlert. A autora aponta: “o 

território no campo das políticas sociais e da vida da população (...) tem sido alvo 

de despejos na pandemia de Covid-19 (e estes)... despejos rompem com 

estratégias de sobrevivência construídas a partir do território.” 

● Prelúdio a um debate: reflexões sobre o fundo público no brasil da 

austeridade elaborado por Yan Carlos Nogueira. Seu texto objetiva “contribuir 

para uma interpretação crítica do fundo público na cena contemporânea.” 

● A economia é sulista, mas a massa é nordestina proposto por Lucineia Soares 

da Silva. “O artigo busca compreender como a fundação de Sapezal foi 

estratégica para o avanço do agronegócio no cerrado mato-grossense.”  
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● Judicialização do BPC em Mato Grosso: entre o direito socioassistencial e a 

concessão, da lavra de Edinilza de Oliveira Toledo e Liliane Capilé Charbel Novais. 

“Este artigo apresenta uma análise sobre os motivos que materializam a 

judicialização do BPC em Mato Grosso no período de 2016 a 2019.”  

● Competência profissional na execução de políticas sociais e compromissos 

de classe na pandemia, de autoria de Lélica Elis Pereira de Lacerda. “Neste artigo 

exercitamos o conceito de competência profissional desenvolvido em nossa tese 

aplicado a executores de políticas sociais no contexto de pandemia.  

●  O social e a atuação no serviço de cuidado no domicílio: reflexões sobre o 

exercício profissional, de Izabel Cristina Dias Lira e Janaína Carvalho Barros. 

“Este artigo analisa o exercício profissional das Assistentes Sociais no Serviço 

de Cuidado no Domicílio realizado pelos CRAS e CREAS de Cuiabá/MT, 

identificando nessa análise as demandas, condições e relações de trabalho, 

atribuições e competências desses profissionais.”  

● Assessoria como competência profissional do serviço social no instituto 

nacional do seguro social das autoras Aparecida de Castro Soares, Magali Neves 

e Taciane Couto Gonçalves. “No artigo são apresentadas algumas reflexões 

sobre o significado da assessoria desenvolvida pelo Serviço Social.” 

Concorde-se ou não com um ou outro argumento ou texto, aqui vale a 

conhecida máxima: à ciência, ao conhecimento e ao seu avanço interessa-lhes 

a democracia; a sua ausência, ao contrário, cancela a possibilidade de conhecer 

porque conhecer é um ato incontornável de liberdade. 

 

Vida longa ao debate, à ciência, à democracia. 

Vida longa às universidades públicas brasileiras e às suas e aos seus 

pesquisadora(e)s!  

 

 
      Torino, (Itália), inverno de 2021/22. 

Sara Granemann – ESS/UFRJ1 
 

 

 

                                                     
1 Bolsista do Programa Capes-PrInt pelo PPGSS/UFRJ na Università degli Studi di Torino (UNITO). 
sgranemann@tutanota.com  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1. A RECONFIGURAÇÃO DO BLOCO DO PODER NO BRASIL: TENDÊNCIAS E 

CONTRADIÇÕES DE UMA TRAGÉDIA HISTÓRICA  

 

THE RECONFIGURATION OF THE POWER BLOCK IN BRAZIL: TRENDS AND 

CONTRADICTIONS OF A HISTORICAL TRAGEDY 

 

Ruteléia Cândida de Souza Silva1 

 
 
https://doi.org/10.36592/9786581110512-01  

         
 
RESUMO 
 
Este ensaio analisa as tendências e contradições presentes na reconfiguração do 
bloco do poder, aprofundadas pela ascensão do neofascismo e do ultraliberalismo 
no Brasil. Parte de um estudo bibliográfico e documental, que coloca em discussão 
os elementos políticos, econômicos, sociais e ideológicos que conformam o projeto 
de Nação do atual bloco do poder, bem como a condução que este bloco tem 
dispensado à Pandemia da COVID-19. As análises são realizadas a partir de 
contribuições teóricas produzidas no campo do marxismo, e apontam para os efeitos 
da combinação perversa entre neofascismo e ultraliberalismo em um país dilacerado 
pela crise econômica, social e sanitária, cuja intervenção se revela muito aquém das 
necessidades sociais e de saúde pública da população. 
Palavras-Chave: Bloco no poder. Neofascismo. Ultraliberalismo. Pandemia da 
COVID-19. 
 
ABSTRACT 
 
This essay analyzes the trends and contradictions present in the reconfiguration of 
the power bloc, deepened by the rise of neo-fascism and ultraliberalism in Brazil. It 
starts from a bibliographical and documentary study, which discusses the political, 
economic, social and ideological elements that make up the Nation project of the 
current power bloc, as well as the direction that this bloc has given to the COVID-19 
Pandemic. The analyzes are based on theoretical contributions produced in the field 
of Marxism, and point to the effects of the perverse combination between neo-
fascism and ultraliberalism in a country torn apart by the economic, social and health 
crisis, whose intervention is far below social and public health of the population. 
Keywords: Block of power. Neo-Fascism. Ultraliberalism. COVID-19 Pandemic. 
 
 
                                                     
1 Docente do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da 
Universidade Federal de Mato Grosso. Graduação em Serviço Social, Mestrado e Doutorado em 
Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: rute.as@gmail.com.  Plataforma 
lattes: http://lattes.cnpq.br/4393932625470768; e ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1833-9040.  
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1 BREVE APRESENTAÇÃO  

 

Pierre Dardot e Christian Laval (2016, p. 9), quando escreveram A nova razão 

do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, alertaram que: “[...] não devemos 

ignorar as mutações subjetivas provocadas pelo neoliberalismo [...] e que podem 

desembocar em movimentos reacionários e neofascistas [...]”. Isso porque, diante de 

sua incapacidade de se manter no poder, a fração burguesa dominante, vinculada ao 

capital financeiro transnacional, quando se vê entrelaçada na crise capitalista, tem 

recorrido ao neofascismo como arma de autodefesa.  

No entanto, o “[...] neofascismo não é a repetição do fascismo dos anos 1930: 

é um fenômeno novo, com características do século XXI [...]” (LÖWY, 2020, s.p). É um 

movimento que agrega componentes da natureza da atual crise mundial, da retórica 

anticorrupção e de posturas anti-imigração, xenófobas, sexistas, racistas, 

islamofóbicas, violadoras de direitos humanos, moralistas, autoritárias, 

nacionalistas, todas disseminadoras do ódio, do moralismo e do conservadorismo 

cristão. 

E esse movimento tem sido responsável por alçar ao poder forças de extrema 

direita nas democracias liberais Mundo afora, deste novo século XXI. Neste 

momento, da Europa às Américas, lideranças políticas da extrema direita alcançaram 

vitórias políticas nos pleitos eleitorais de seus países e passaram a impor a 

neofascistização de seus Governos. A exemplo dos governos de Donald Trump, nos 

Estados Unidos; Jair Bolsonaro, no Brasil; Vladimir Putin, na Rússia; Narendra 

Damodardas Modi, primeiro-ministro da Índia; Shinzō Abe, ex-primeiro-ministro do 

Japão; e Viktor Mihály Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Além de os “[...] 

neonazistas no parlamento alemão, neofascistas no italiano, o Brexit conduzido pela 

xenofobia alimentada por tabloides, ascensão do nacionalismo branco na 

Escandinávia, regimes autoritários tomando forma na Turquia e no Leste Europeu 

[...]” (BROWN, 2019, p. 9). 

Estabelecendo diversas conexões pelo Mundo, esses movimentos contam 

com manipuladores políticos2 e peritos em mídia social, que aperfeiçoam e moldam 

                                                     
2 Como o estrategista americano, Steve Bannon; o guru bolsonarista, Olavo de Carvalho, e Alexandr 
Dugin, conselheiro do líder russo, Vladimir Putin.  



 

Ruteléia Cândida de Souza Silva | 19 

 

a mensagem a ser disseminada. Desrespeitando as Instituições e as Ciências, as 

mensagens transmitidas abraçam as teorias da conspiração e o negacionismo, e 

radicalizam a oposição à democracia liberal e ao socialismo, enquanto “[o] ódio e a 

belicosidade racistas, anti-islâmicos e antissemitas crescem nas ruas e na internet 

[...]”. Revestidos de um discurso que conjuga “[...] retidão moral com uma conduta 

amoral e não civilizada quase celebradora [...]”, endossam o autoritarismo e 

externalizam a “[...] desinibição social e agressão pública sem precedentes [...]” 

(BROWN, 2019, p. 10).  

Na especificidade da extrema direita do século XXI, os discursos de ódio, as 

polarizações, as posturas negacionistas são apropriadas em nome de uma agenda 

política e ideológica que nega consensos científicos, nega direitos humanos e 

manipula os fatos e as versões ao seu bel-prazer. Além de conjugar essas 

expressões a elementos já familiares ao neoliberalismo e ao agigantamento da 

acumulação financeira, como a vertiginosa valorização do capital fictício, via a 

emissão crescente de títulos da dívida pública, de ações negociadas no mercado 

secundário e de derivativos de todos os tipos (CHESNAIS, 2016); o crescente 

pagamento do serviço da dívida pública; e o aprofundamento da expropriação dos 

direitos sociais da classe trabalhadora (BOSCHETTI, 2018), associados à 

demonização do Estado social, ataque às diversidades e a imposição da moralidade 

tradicional. 

No Brasil, a extrema direita, valendo-se da agenda econômica liberal e do 

aprofundamento da polarização de classes, sem precedentes na História, conquistou 

o poder a partir da legitimidade política alcançada nas eleições em 2018, com a 

vitória de Jair Messias Bolsonaro. Considerada a principal expressão latino-

americana da extrema direita, Bolsonaro impõe um Governo militarizado e reforça o 

discurso ideológico que cultua os anos de chumbo da Ditadura Militar brasileira, de 

modo a forjar a constituição autoritária de uma ditadura civil-militar, em que pese, 

no contexto atual, as agravadas condições de dependência e as resultantes da pior 

crise econômica do país e da Pandemia da COVID-193. 

                                                     
3  A COVID-19 ou o novo coronavírus é uma doença infecciosa causada por um novo agente do 
Coronavírus 2 que causa graves infecções respiratórias. Descoberta em dezembro de 2019, após 
casos registrados na China, tem como nome oficial Sars-CoV-2, que significa: severe acute 
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Essa é uma realidade permeada por particularidades que serão aprofundadas 

ao longo deste ensaio, e entre essas as gestadas no campo político e ideológico, com 

a devida referência à dinâmica e à crise do capital no Brasil; ao processo de 

expropriação; à destruição dos direitos sociais e das poucas e insuficientes políticas 

públicas, sobretudo, durante a Pandemia; ao ódio às diferenças; à propagação 

intencional e reiterada da mentira; e à naturalização e banalização do ódio e da 

violência. 

 

2 O GOVERNO BOLSONARO E A FACE DO NEOFASCISMO BRASILEIRO 

 

É quase inacreditável que ao final da segunda década deste novo século, o 

Brasil reproduza – ainda que com nuances próprias do momento histórico – os 

mesmos erros de um passado tão recente. E não se tem dúvida de que o cenário 

político, que tem sido imposto ao Brasil no pós-2018, flerta com o período mais 

sombrio da História brasileira. Com o slogan: Brasil acima de tudo e Deus acima de 

todos, antes mesmo da ascensão de Bolsonaro ao poder, se estabeleceu a 

articulação entre um conservadorismo moral, de base religiosa cristã (importante 

base de apoio que une setores evangélicos e católicos), e uma racionalidade fardada 

em defesa de um patriotismo radicalizado, importante para a viabilização eleitoral de 

um programa econômico liberal radical; e a disseminação de um pânico identitário – 

termo formulado pelo crítico marxista francês Daniel Bensaïd (2009) –, responsável 

por fomentar manifestações nacionalistas e/ou religiosas intolerantes, 

disseminadoras de conflitos étnicos, confessionais e identitários; e o ódio expresso 

ao pensamento e ao conhecimento científico. Além de propagar a negação 

deliberada da verdade dos fatos e a capacidade de mentir, de forma organizada, para 

mudar esses fatos, até que esta mentira se transforme, forçosamente, em verdade.   

Em análise realizada no Blog da Boitempo, Löwy (2020, s.p, grifos do autor) 

afirma que Bolsonaro: “[...] não é nem Hitler nem Mussolini, e não tem nem mesmo 

como referência a versão brasileira do fascismo nos anos 1930, o integralismo de 

Plínio Salgado [...]”. Isso porque, enquanto o fascismo clássico era marcado pela 

                                                     
respiratory syndrome coronavirus 2, em tradução livre: Síndrome Respiratória Aguda Grave do 
Coronavírus 2.  
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intervenção massiva do Estado na economia, o neofascismo que norteia “[...] 

Bolsonaro é totalmente identificado com o neoliberalismo, e tem por objetivo impor 

uma política socioeconômica favorável à oligarquia, sem nenhuma das pretensões 

‘sociais’ do fascismo antigo”. 

E prossegue: embora tenha assumido uma retórica ultranacionalista e 

patrioteira, Bolsonaro se mantém totalmente subserviente ao imperialismo norte-

americano no plano econômico, diplomático, político e militar, chegando até a 

mimetizar os discursos e posturas do ex-presidente americano Donald Trump. No 

entanto, por outro lado:  

 

O que Bolsonaro tem em comum com o fascismo clássico é o autoritarismo, a 

preferência por formas ditatoriais de governo, o culto do Chefe (‘Mito’) Salvador 

da Pátria, o ódio à esquerda e ao movimento operário. Mas não consegue 

organizar um partido de massas, nem tropas de choque uniformizadas. 

Tampouco tem condições, por enquanto, de estabelecer uma ditadura fascista, 

um Estado totalitário, fechando o Parlamento e colocando fora da lei sindicatos 

e partidos de oposição (LÖWY, 2020, s.p, grifos do autor). 

 

Antes mesmo da campanha eleitoral de 2018, os bolsonaristas, alinhados 

ideologicamente com a guerra impetrada contra o marxismo cultural e a conspiração 

comunista liderada por intelectuais e artistas de esquerda, passam a perseguir: “[...] 

todas as formas e expressões do pensamento crítico e inventam a divisão da 

sociedade entre o bom povo, que os apoia, e os diabólicos, que os contestam [...]” 

(CHAUÍ, 2019, s.p), e a defender a limpeza ideológica, social e política da sociedade 

brasileira. Seguindo os passos de seus consiglieri (conselheiros) alimentam o ódio 

por cientistas, intelectuais e artistas. Autodidatas, formados a partir de manuais, 

esses conselheiros:  

 

desprovidos de conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, empregam a 

palavra ‘comunista’ sem qualquer sentido preciso: comunista significa todo 

pensamento e toda ação que questionem o status quo e o senso-comum (por 

exemplo: que a terra é plana; que não há evolução das espécies; que a defesa do 

meio ambiente é mentirosa; que a teoria da relatividade não tem fundamento, 
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etc.). São esses conselheiros que oferecem aos governantes os argumentos 

racistas, homofóbicos, machistas, religiosos, etc., isto é, transformam medos, 

ressentimentos e ódios sociais silenciosos em discurso do poder e justificativa 

para práticas de censura e de extermínio (CHAUÍ, 2019, s.p, grifos da autora). 

 

É sob esta ideologia que a extrema direita brasileira tem se apropriado da 

rede virtual para bombardear a sociedade, diariamente, com mensagens e filosofias 

que dão sustentação para suas ideias e ao governo Bolsonaro. Em grande parte, são 

mensagens sensacionalistas, que demonizam a intervenção do Estado, as políticas 

sociais, o espaço público, os partidos e a política. Além de conclamarem medidas em 

defesa da ditadura militar-civil, da liberdade do mercado e de figuras que 

personificam a moral, os valores tradicionais e conservadores da família. 

Para alcançar seus objetivos, alguns veículos da mídia tradicional e as novas 

tecnologias de informação e comunicação, principalmente, Facebook, Twitter, Blogs, 

Youtube, Instagram e WhatsApp e páginas pessoais são utilizadas para disseminar, 

massivamente, mensagens e filosofias alinhadas ao seu campo ideológico e 

contrárias aos opositores comunistas/socialistas de esquerda e discriminatórias de 

pobres, negros, mulheres e da população LGBTQIAPN+4. Do mesmo modo que, por 

meio de seus formadores de opinião, assumem um humanismo abstrato que se 

apresenta pela mediação de valores e tradição religiosa com a defesa de um 

governante forte. 

O que não deixa dúvida é de que, em sua estratégia de intimidação, Bolsonaro 

tem contado com distintos profissionais da violência e mecanismos avançados de 

propagação de suas ideologias que vão desde a deep web aos meios de difusão, 

coordenados e impulsionados por gabinetes do ódio, que disseminam suas 

mensagens via WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, entre outros. Como também 

por Think Tanks5 nacionais e estrangeiras, emissoras de televisão, como a Record, 

                                                     
4  Sigla que contempla pessoas que são Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersexo, 
Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli, Não-binárias e mais. 
5 Entre as Think Tanks mais conhecidas, no cenário atual, está a norte-americana Atlas Economic 
Research Foundation, organização sem fins lucrativos conhecida como Atlas Network (Rede Atlas), 
cuja atuação ganha notoriedade em diversos países da América Latina, por meio do apoio e patrocínio 
a outras instituições, como a Fundación Pensar, de Buenos Aires, incorporada pelo PRO, partido do 
atual presidente argentino, Maurício Macri; o Eléutera Foundation, em Honduras; a Cedice Libertad, na 
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de Edir Macedo; o SBT, de Silvio Santos; a CNN, de Douglas Tavolaro, ligado à cúpula 

da Igreja Universal; e a Rede TV, de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.  

 E essa estratégia tem sido crucial para disseminação das ideias tão caras 

para o neofascismo. É preciso considerar a impressionante capilaridade desses 

meios de difusão das mensagens bolsonaristas, incluindo, a rede de templos das 

correntes pentecostais e neopentecostais, que alcançam os mais recônditos rincões 

do país. Através dessas têm sido possível adensar a cruzada da guerra contra o 

marxismo cultural. Apesar dos desvarios de Bolsonaro, essas redes 

comunicacionais continuam ampliando, cada vez mais, o apoio irrestrito ao seu 

projeto de poder e dominação.  

Por meio dessas estratégias, essa linha de ideias tem conseguido mobilizar 

partidos, movimentos e políticos profissionais que se situam no campo da extrema 

direita e, também, do já conhecido Centrão6 e que, portanto, se vinculam ao ideário 

conservador burguês, em uma crítica contundente à esquerda, que conta com o 

apoio de um grupo constituído pelo poder militar/policial e por defensores do 

patriotismo e dos ideais liberais-conservadores. Enquanto parte expressiva da 

extrema direita mundial se contrapõe à globalização neoliberal, em nome de um 

protecionismo do nacionalismo econômico, o governo Bolsonaro propõe um 

programa econômico ultraliberal, com muito mais privatizações e maior liberdade 

para o capital, em especial, o capital financeiro.  

O resultado é claro: as iniciativas e declarações de Bolsonaro comprovam a 

forte presença do movimento neofascista no cenário político, com o uso abundante 

e recorrente de fake news e de comunicações criminosas em massa, além do 

aparelhamento dos órgãos de Estado como marcas desse governo. Ainda fazem 

parte do enredo bolsonarista, as constantes ameaças de ruptura do Estado de Direito 

Democrático pelo clã familiar – manifestadamente expressas nos atos em apoio à 

                                                     
Venezuela; e aqui no Brasil, patrocinando organizações como o Movimento Brasil Livre (MBL), o 
Instituto Liberal e o Instituto Millenium. 
6 Ainda que exista desde a Assembleia Constituinte de 1988, a configuração atual do Centrão ganha 
destaque a partir de 2014, sob o comando do Deputado Eduardo Cunha, do Movimento Democrático 
Brasileiro do Rio de Janeiro (MDB-RJ). Normalmente, é associado à “velha política” e à atuação 
visando ganhos, independentemente de ideologias e do interesse público. No mandato atual, conta 
com parlamentares do Partido Progressista (PP), Republicanos, Solidariedade e Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), e, em alguns momentos, com parlamentares do Partido Social Democrático (PSD), 
MDB, Democratas, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Social Cristão, Avante e Patriota. 
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instauração de uma ditadura cívico-militar, da reedição do Ato Institucional nº 5 (AI-

5), ao fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal de Federal (STF) –, em uma 

clara tentativa de implantar um regime de terror político no país, sob a condução da 

família Bolsonaro. E nunca é demais lembrar que Bolsonaro é chamado de mito por 

seus seguidores. 

Essas medidas autocráticas contam com a guarida de todos os seus 

ministros, além de órgãos estratégicos estatais, que se voltam a regular alguns 

núcleos políticos de decisão, como a Câmara dos Deputados, na pessoa de seu 

presidente, Arthur Lira; o Banco Central; os partidos do Centrão; a Procuradoria Geral 

do Ministério Público Federal; militares do Exército e dos Estados. O modus operandi 

do bolsonarismo é marcado pela ameaça constante de possíveis ações das forças 

armadas, com apoio das mídias sociais, com o objetivo de ampliar as prerrogativas 

do Executivo, em detrimento do Legislativo e do Judiciário.  

Algumas ações do Exército – como o arquivamento do processo contra o 

general Eduardo Pazuello, depois de participar de ato em favor do presidente da 

República, Jair Bolsonaro, em 23 de maio de 2021, no Rio de Janeiro; e das Polícias 

Militares nos Estados, a exemplo da ação da Polícia Militar de Pernambuco durante 

as manifestações realizadas em todo o país contrárias ao presidente, no dia 29 de 

maio de 20217 – indicam que existem forças coercitivas dispostas a levar adiante as 

ameaças deste Governo.  

No âmbito da economia, com Paulo Guedes à frente do Ministério, a 

programática ultraliberal iniciada no Golpe de 2016 tem se consolidado. Contando 

com o aval do mercado, em especial, o financeiro, Guedes tem sido responsável por 

colocar em prática um draconiano plano de ajustes fiscais, que entre as principais 

medidas, procura desvincular todos os gastos sociais do orçamento; intensificar a 

contrarreforma trabalhista; estabelecer as garantias de livre mercado, como as 

definidas na Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019); 

incentivar as privatizações; e reduzir os direitos sociais, como a contrarreforma da 

Previdência, expressa na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.   

                                                     
7 A ação dos militares vitimou Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, e Jonas Correia de França, de 29 
anos, que perderam parte da visão, após serem atingidos com balas de borracha nos olhos; e a 
vereadora Liana Cirne do Partido dos Trabalhadores, agredida com spray de pimenta no rosto ao 
tentar dialogar com os policiais sobre o excesso do uso da força policial durante o protesto. 
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No entanto, os resultados não provocaram a decolagem econômica, inúmeras 

vezes anunciada por Guedes. Um exemplo é o resultado do Produto Interno Bruto 

(PIB) de 2019, que caiu para 1,1%, contra os 1,3% de 2018, sem deixar de mencionar 

o recuo de 4,1% em 2020, em grande parte ocasionado pela Pandemia da COVID-19. 

E o resultado não poderia ser outro: antes mesmo da Pandemia, a economia já 

apresentava um desempenho pífio, mesmo após a Lei de Liberdade Econômica, o 

incentivo às privatizações e à destruição da Previdência pública. Além de expor os 

seus piores resultados:  

 

− o aumento da desigualdade social, evidenciada mais fortemente pelo número 

de desempregados que, embora ao longo do ano de 2019 tenha registrado uma 

pequena queda na taxa de desemprego de 11,8%, em 2018, para 11,0%, atingiu 

13,5% em 2020, e já alcançou 14,7% no primeiro trimestre de 2021, recorde da 

série histórica, iniciada em 2012; 

− o aumento da falta de alimentos e o número de pessoas em condição de 

miséria8 já se torna realidade para 14,5 milhões de famílias brasileiras em abril 

2021, número superior da série histórica do Ministério da Cidadania, iniciada em 

agosto de 2012. 

Como parte dessa estratégia, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Meio 

Ambiente Ricardo Salles e os aliados do Congresso avançam no passar da 

boiada no Meio Ambiente, operando a favor dos interesses de desmatadores, de 

grileiros e alguns representantes do agronegócio brasileiro. E mesmo diante das 

inúmeras evidências de corrupção na pasta e de registros no aumento do 

desmatamento, Ricardo Salles continua inabalável e contando com todo o apoio 

do Governo e clã da família Bolsonaro, que defendem a militarização e a 

precarização dos órgãos ambientais, a exemplo da defesa reiterada de 

privatização de áreas ambientais e extinção do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

 

O efeito Bolsonaro no Meio Ambiente tem registrado recordes de devastação, 

com aumento contínuo das taxas de desmatamento. Em abril de 2021, a medição do 

                                                     
8 De acordo com o Governo Federal, é considerada em situação de miséria quando a renda per capita 
é de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais) mensais. 
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Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER), do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), aponta o desmatamento de uma área de 

580,55 km² na Amazônia, o que é equivalente a 58 mil campos de futebol, 

representando um crescimento de 42% do desmatamento na Região em abril, em 

relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram detectados alertas em uma 

área de 407 km².  

Esse cenário tem gerado uma crise ambiental internacional e o desgaste da 

imagem do país no Mundo, com queda expressiva nos investimentos, por parte de 

investidores estrangeiros, que no ano de 2020 representou fuga de R$ 88,9 bilhões 

da Bolsa de Valores brasileira, o dobro do volume registrado em 2019, segundo dados 

disponibilizados pelo Banco Central. Entretanto, apesar desses dados, Bolsonaro e 

Salles articulam a aprovação de uma série de Projetos de Lei na Câmara de 

Deputados que representam graves ameaças socioambientais ao Brasil (Quadro 01):  

 

Quadro 01: Projetos de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados que 
representam graves ameaças socioambientais ao Brasil 
 
 

Projeto de Lei Autoria Escopo 

Projeto de Lei nº 191  
de 06 de fevereiro de 

2020 
Executivo Federal 

Propõe a liberação de 
mineração em terras 
indígenas. 

Projeto de Lei nº 2.633 
de 14 de maio de 2020 

Deputado Federal José Silva 
Soares,  

(Solidariedade de Minas Gerais) 

Conhecida como Lei da 
grilagem, propõe um novo 
marco para regularização 
fundiária. 

Projeto de Lei nº 5.518  
de 15 de dezembro de 

2020 
Diversos Deputados Federais 

Propõe maior celeridade ao 
processo licitatório, 
flexibilidade aos contratos 
e atratividade ao modelo de 
negócio das concessões 
florestais. 

Projeto de Lei nº 3729 
de 08 de junho de 2004 

 
Diversos Deputados Federais 

Propõe mudanças nos 
processos de 
licenciamento ambiental. 

Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento de dados no site da Câmara dos Deputados 
(2021). 
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 A Política de Educação também sofre com narrativas que expressam um 

projeto de Nação, materializado na ideologia do Brasil acima de tudo e na guerra 

contra o marxismo cultural (LEHER, 2020), com o objetivo de refuncionalizar as 

Universidades, ajustando-as ao padrão de acumulação ultraneoliberal e capitalista 

dependente, por meio do Future-se (GIOLO; LEHER; SGUISSARDI, 2020). No entanto, 

o núcleo dirigente do Governo sabe que esse projeto de Nação: 

 

somente será viável silenciando as Universidades federais e os Institutos de 

Pesquisa. Com instituições públicas autônomas, comprometidas com a ética na 

produção do conhecimento, dedicadas à produção de conhecimento original, 

validado pelo campo científico, não será possível submeter a ciência brasileira 

aos dogmas que sustentam as bases culturais e ‘científicas’ do projeto em curso 

no país (LEHER, 2020, s.p, grifos do autor).  

 

Não à toa que o presidente Bolsonaro e seu Ministro da Educação à época, 

Abraham Weintraub, tentaram impor, no período da Pandemia, reitores biônicos, de 

livre nomeação pelo presidente e aprofundaram a desconstrução do aparato de 

Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, as Universidades Federais brasileiras têm 

sofrido fortes ataques, como aqueles derivados da Emenda Constitucional n° 

95/2016 (BRASIL, 2016); a tentativa de desconstrução da autonomia e mecanismos 

de gestão democrática das Universidades que, por meio da Medida Provisória nº 979, 

de 09 de junho de 2020, autorizava a designação de Reitores e vices pro-tempore 

pelo Ministério da Educação (MEC) durante a Pandemia (BRASIL, 2020a); suspensão 

de mais de 10 mil Bolsas de Pesquisa por meio da Portaria da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nº 34, de 09 de março de 

2020 (CAPES, 2020), o que atingiu mais fortemente os cursos vinculados às Ciências 

Humanas e Sociais; e a substituição das aulas na Graduação presenciais por meios 

digitais, conforme proposto na Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, que 

efetivou o ensino remoto emergencial (BRASIL, 2020b). E mesmo com a exoneração 

de Weintraub e a nomeação de Milton Ribeiro como novo Ministro da Educação, 

nenhuma mudança significativa foi registrada, sendo mantidos os ataques 

econômicos, políticos e ideológicos sobre a política de Educação.   
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Acompanham essas medidas a violência e a perseguição contra os povos 

tradicionais, especialmente, os indígenas, como o inquérito divulgado recentemente, 

aberto na Polícia Federal a pedido da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), com base 

na Lei de Segurança Nacional, contra duas importantes lideranças indígenas: Sônia 

Guajajara e Almir Suruí, coordenador da Associação Metareilá, em Rondônia.  

 No entanto, o posicionamento assumido pelo governo Bolsonaro tem 

chamado atenção até da Revista Britânica liberal The economist, em matéria 

publicada em 03 de junho de 2021 e assinada pela correspondente Sarah Maslin, em 

edição especial sobre o Brasil, sob o título Brazil’s dismal decade, cuja tradução é A 

década sombria do Brasil. Considerada uma das mais conceituadas publicações do 

Mundo, a revista traz na capa uma ilustração do Cristo Redentor com uma máscara 

de oxigênio e na reportagem Time to go (É hora de ir embora), alerta para dados 

assustadores do país, marcados pela estagnação econômica, polarização política, 

degradação ambiental e regressão social. A Revista descreve, ainda, que Bolsonaro 

tem a intenção de destruir as instituições, não as reformar, além de destruir as 

tentativas de estabelecer uma exploração sustentável da Amazônia e qualquer 

possibilidade de renovação política, como prometido na campanha eleitoral 

(MASLIN, 2021). 

 Ao mencionar o apoio militar ao governo Bolsonaro, a reportagem faz menção 

ao alinhamento dos generais que, ao invés de conseguirem avançar a agenda do 

Exército, têm conseguido manchar suas reputações. Cita a situação do general 

Eduardo Pazuello que, à frente do Ministério da Saúde, parecia uma boca de fumo de 

hidroxicloroquina. E ainda chama a atenção da postura do presidente, que mina o 

seu próprio Governo, enquanto seus seguidores substituem funcionários de carreira 

e seus decretos têm forçado o acionamento dos mecanismos de freios e contrapesos 

em suas diversas esferas e instituições (MASLIN, 2021). 

Entretanto, quanto mais o país se afunda na crise econômica, política, 

ideológica e social, mais se proclama a imensa glória da Nação Acima de Tudo 

(LOWY, 2019) e mais se procura disseminar seu caráter ideológico e cultural; seu 

alinhamento econômico liberal; a institucionalização da mentira, da manipulação, do 

negacionismo, do ódio e da violência como práticas necessárias à normalidade 

política. 
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3 “E DAÍ? NÃO SOU COVEIRO”: TRAGÉDIA E FARSA BOLSONARISTA NA PANDEMIA 

 

Em meio ao avanço dessa influência ideológica, a Pandemia da COVID-19 tem 

causado impactos econômicos e sociais imediatos e irreversíveis para a sociedade 

brasileira, que escancaram os cortes nos gastos sociais, as expropriações de direitos 

trabalhistas, os ataques à Previdência Social e a falta de investimento na Saúde e em 

Saneamento. Com a Pandemia não se consegue esconder que nos Hospitais faltam 

leitos, equipamentos de Saúde e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

tampouco que as equipes estão reduzidas, mal remuneradas e expostas ao descaso 

(SILVA; BARROS, 2020).  

No entanto, no Brasil, sob a batuta do governo negacionista de Jair Bolsonaro, 

a Pandemia tem sido reduzida à gripezinha, resfriadinho e a questionamentos e 

afirmações, como: E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Tem idiota que a gente 

vê nas redes sociais, na imprensa, [dizendo] 'vai comprar vacina'. Só se for na casa 

da tua mãe. O fato é que o Brasil chega a quase meio milhão de vítimas fatais do 

novo coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com o clã Bolsonaro e 

seus seguidores radicalizando a banalização do conhecimento, minimizando, a 

qualquer custo, os efeitos da Pandemia. Mediante a propagação institucionalizada 

de mentiras, esse Governo tem disseminado a desinformação, de modo a forjar, a 

qualquer custo, a verdade pregada por seu negacionismo científico. 

Desde o início da Pandemia, as primeiras estratégias do Governo não foram 

destinadas à melhoria da Proteção Social e de Saúde, mas destinadas a favorecer o 

setor financeiro, como registrado em abril de 2020, durante a tramitação da Projeto 

de Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra, quando foram adotadas medidas 

como o aporte de R$ 1,2 trilhão em lastro para a oferta de crédito; a desvinculação 

de recursos de áreas sociais durante a Pandemia; a legalização da emissão de títulos 

da dívida pública para pagamento dos juros dessa dívida. Enquanto propunha um 

auxílio emergencial no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para a classe 

trabalhadora, que somente foram recompostos para R$ 600,00 (seiscentos reais)9, 

quando o Congresso Nacional propôs alterar o valor inicial para R$ 500,00 

                                                     
9 Podendo chegar a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por parcela para às mães chefes de família. 
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(quinhentos reais)10; a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho com 

redução salarial; e a facilidade para empregadores interromperem os contratos de 

trabalho.  

O fim do auxílio emergencial pago em seis parcelas, até dezembro de 2020, 

gerou a queda abrupta do poder aquisitivo de milhões de trabalhadores e 

trabalhadoras entre janeiro e março de 2021, que dependiam, exclusivamente, desse 

valor para sobreviver. Em abril, foi retomado o pagamento de quatro parcelas com 

valor entre R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 375,00 (trezentos e setenta e 

cinco reais), a depender da família11.  Entretanto, com o fim previsto para julho, e 

diante da necessidade de angariar apoio popular, o governo Bolsonaro estuda 

prorrogar esse auxílio até o dia 31 de dezembro, com aumento no valor das parcelas, 

podendo chegar a R$ 500,00 (quinhentos reais) para os beneficiários em geral e a R$ 

1.000,00 (um mil reais) por parcela para às mães chefes de família. 

Na contramão da Ciência, o clã Bolsonaro e seus seguidores insistem em 

inviabilizar as medidas de distanciamento físico e social, objetivando disseminar a 

comentada imunidade de rebanho, a mesma inspirada na teoria do darwinismo 

social12 e que propõe a contaminação em massa. E quando se considera o perfil 

social dos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços considerados essenciais – 

serviços de limpeza urbana; setor de alimentos; transporte; prestadores de serviços, 

como eletricistas, pedreiros, entregadores e entregadoras –  e dos serviços de Saúde 

e de Assistência Social – profissionais de apoio e corpo técnico –, grande parte 

residente em periferias das grandes cidades, compartilhando sua residência com 

pessoas idosas, grávidas e pessoas com comorbidade.  

Dessa forma, alcançar a imunidade de rebanho a partir da contaminação em 

massa, significaria que trabalhadores e trabalhadoras dos serviços essenciais e de 

Saúde, juntamente com seus familiares, seriam fortemente atingidos pela COVID-19, 

                                                     
10 Permeado por denúncias de fraude e de exclusão injustificada de beneficiários, dos 108 milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras que solicitaram o auxílio emergencial, somente 68 milhões receberam, 
o que representou 44% dos domicílios brasileiros. 
11  Para quem mora sozinho: R$ 150,00; famílias com mais de uma pessoa e não chefiadas por 
mulheres: R$ 250,00; famílias chefiadas por mulheres: R$ 375,00. 
12  A teoria do darwinismo social pressupõe a existência de uma hierarquia de raças, culturas e 
naturezas humanas. Sob essa teria, reduzir a população se constitui em uma medida eugênica, 
cabendo ao Estado definir os que podem sucumbir em nome do futuro.  
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inclusive, em número de óbitos. O que, na leitura do Governo, além de se constituir 

em uma saída menos onerosa da Pandemia, também seria uma medida 

saudavelmente eugênica e em prol do ajuste fiscal. Então, ao invés de vacinas, a 

estratégia bolsonarista defende o fim do uso de máscaras e demais medidas não-

farmacológicas e reforça o discurso em defesa da aglomeração e do uso de 

medicamentos, que já tiveram a sua ineficácia comprovada no tratamento da COVID-

19, como a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina.   

Em março de 2021, o Senado deu início à Comissão Parlamentar de Inquérito, 

conhecida como CPI da COVID-19, visando esclarecer se há responsabilização do 

Governo Federal diante das medidas de enfrentamento da pior crise sanitária da 

História no país, como se a falta de vacinas para imunizar a população e quase meio 

milhão de vítimas fatais não fossem suficientes. Os episódios recentes evidenciam 

que os números da Pandemia no Brasil se agigantam: são mais 487.476 óbitos e 

17.413.996 casos, com média móvel de 1.997 óbitos, em 13 de junho de 2021, em 

comparação aos últimos sete dias. E mesmo diante da expressiva subnotificação, da 

ínfima testagem e das testagens inseguras, o Brasil ocupa o terceiro lugar no número 

de casos, atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos (EUA), e o segundo lugar no 

número de mortes, atrás apenas dos EUA.  

Em grande parte, esses resultados decorrem da forma de enfrentamento 

adotada pelo Governo brasileiro, guiada pela combinação perversa entre 

neofascismo e ultraliberalismo e por meio de posturas medíocres, negacionistas, que 

vilipendiam o sofrimento das famílias acometidas e vitimadas pela doença, não 

reconhecendo a sua gravidade e efeitos sobre a classe trabalhadora. Além de se 

contrapor à Ciência e às medidas de sanitárias, em defesa do uso de medicamentos 

comprovadamente sem eficácia no tratamento da COVID-19. E “[se] Bolsonaro 

conseguisse impor sua orientação, o resultado seria dez milhões de brasileiros 

mortos. Isto se chama, na linguagem penal internacional, genocídio. Por um crime 

equivalente, vários dignitários nazistas foram condenados à forca pelo Tribunal de 

Nuremberg" (LÖWY, 2020, s.p, grifos nosso). 

O fato é que por escolhas pessoais, familiares, políticas e ideológicas de Jair 

Bolsonaro, o Basil se tornou um pária mundial. Se o caminho escolhido fosse o 

alinhamento à Ciência, não se teria sepultado quase quinhentos mil brasileiros; 
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tampouco o país estaria vivenciando um período marcado pela pior crise alimentar e 

a maior taxa de desemprego da História (próximo aos 15%).  

 

4 NÃO HÁ COMO SUSTENTAR A FARSA POR MUITO TEMPO ... 

 

Os discursos e atos de Bolsonaro e de seu governo têm explicitado as 

nervuras centrais da correlação de forças entre as classes e suas frações no Brasil, 

assim como as mediações entre capitalismo dependente, autocracia burguesa, crise 

estrutural, neofascismo e reconfiguração do Estado. Em aliança com seus 

apoiadores incondicionais, o presidente da República – juntamente com seu clã 

familiar e ministros – tem acionado as armas do obscurantismo, do negacionismo, 

e da religião mercantilizada – como a de setores pentecostais e neopentecostais, 

dirigidos por Silas Malafaia e Edir Macedo – como estratégia para criar novos 

espaços de legitimação, que se transformam em meios de comunicação em massa, 

como canais de televisão e/ou redes sociais. Dessa forma, ao invés de um contexto 

democrático, o que se cria é um cenário midiático que, em nome de uma nova política, 

oculta o aparato coercitivo e o ultraliberalismo das frações burguesas.  

Com discurso voltado para sua base militante neofascista, Bolsonaro 

confronta todas as instituições da República, por meio de ameaças, diretas e veladas, 

de ruptura por meio de um autogolpe de Estado, com apoio das Forças Armadas. No 

entanto, a Pandemia do novo coronavírus inseriu novos contornos a esse Governo: 

expôs a total incompetência de Bolsonaro e de seu governo para gerir a crise 

sanitária, econômica e social do país, em especial, para comprar vacinas; garantir a 

aquisição de insumos e equipamentos de Saúde, bem como para contratar recursos 

humanos para atuarem na linha de frente da Pandemia; implementar uma 

coordenação nacional, como previsto no Sistema Único de Saúde (SUS); estabelecer 

mecanismos de proteção social para socorrer parcela significativa da população que 

se encontra desempregada e em condição de desalento.   

Ao invés disso, esse governo vem atuando quase o tempo todo conspirando, 

boicotando e sabotando todas as iniciativas de combate à Pandemia. O resultado é 

o recorde do número de contaminados e mortos; as medidas desenvolvidas por 

Estados e Municípios sem qualquer coordenação do Ministério da Saúde; uma CPI 
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no Senado Federal; e a acusação de Bolsonaro e de seu governo pela prática de 

genocídio junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia. 

Repleto de negacionistas compulsivos, o governo Bolsonaro, em um Mundo 

paralisado pela Pandemia – com cientistas de todo Mundo buscando encontrar 

alternativas para quebrar a corrente de transmissão do novo coronavírus –, 

dissemina o autoritarismo, procurando impor o seu tratamento precoce da Pandemia 

e a recusa de medidas sanitárias mínimas, indispensáveis para tentar limitar a 

propagação do vírus.  

Afinal, Bolsonaro considera que a Pandemia contaminará 70% da população 

brasileira (imunidade de rebanho). E, portanto, não há o que fazer. Se idosos e 

pessoas com comorbidades virem a falecer, é o preço a pagar, já que o Brasil não 

pode parar!. No entanto, o país está há quinze meses na Pandemia e Bolsonaro não 

conseguiu salvar nem vidas, nem a economia. O resultado tem sido a indignação de 

setores organizados da sociedade, principalmente, contra as medidas de 

enfrentamento à crise econômica, sanitária e social e às ameaças golpistas. 

Eclodiram protestos vindos de trabalhadores e trabalhadoras precarizados, 

entregadores por aplicativo, mães em luta contra a violência policial, mortes e 

extermínios nas favelas do Rio de Janeiro. 

E os fatos mais recentes falam por si só: panelaços; atos fora Bolsonaro e a 

favor da ampla imunização; manifestos diversos; e até mesmo a CPI da COVID-19 já 

evidencia um basta aos descalabros neofascistas de Bolsonaro e seus seguidores. 

Faltando pouco mais de um ano para as eleições presidenciais de 2022, forças 

antifascistas passaram da defesa para o ataque.  

A Pandemia colocou em cena duas posições e comportamentos antagônicos 

que cindiram a sociedade entre bolsonaristas e não-bolsonaristas; entre 

negacionistas e os seguidores da Ciência; entre o Estado civil-militarizado e o Estado 

de Direito; entre o ódio e a tolerância. Não sem motivos que o enfrentamento 

imediato do neofascismo, em defesa da vida precisa ser prioridade, principalmente, 

daqueles comprometidos com a transformação social e as lutas da classe 

trabalhadora. 
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RESUMO 
 
O texto trabalha os conceitos de público e privado, como eles foram apropriados e 
esgarçados pelo pensamento político. Recupera a noção de República obscurecida 
devido ao uso e abuso do termo, onde se apreende o mesmo mais pelo seu uso, do 
que pelo seu significado profundo e fundamental. Salienta a confusão entre o público 
e o estatal, a não percepção do que se contrapõe ao público é o clandestino; o privado 
se contrapõe ao estatal. Por fim, revela as consequências de uma reflexão mais 
ideológica do que filosófica, onde a república é encarada mais como um fenômeno 
de Estado, quando ela é antes um produto da participação cívica da sociedade civil.  
Palavras-Chave: Público. Privado. República. 
 
ABSTRACT 
 
The text explores the concepts of public and private, how they were appropriated and 
frayed by political thought. It recovers the notion of Republic obscured due to the use 
and abuse of the term, where it is apprehended more by its use than by its deep and 
fundamental meaning. Highlighting the confusion between the public and the state-
owned, the non-perception of what opposes the public is clandestine; the private is 
opposed to the state-owned. Lastly, it reveals the consequences of an ideological 
rather than a philosophical reflection, where the republic is seen more as a State 
phenomenon, when it is rather a product of the civic participation of civil society. 
Keywords: Public. Private. Republic. 
 
 

 Há um lugar-comum que afirma: o público se contrapõe ao privado. Tal 

máxima é assumida como verdadeira pela quase totalidade das pessoas, seja do 

senso comum, seja do meio educacional, seja do meio intelectual ou do meio político. 

Como público se entende tudo aquilo pertencente ao Estado e como privado aquilo 

pertencente à sociedade civil, ao cidadão comum. Essa visão encontra-se tão 

                                                     
1 Professor do Departamento de Filosofia/UFMT, graduação em filosofia (USP), mestrado e doutorado 
em Educação (UFMT), e doutorado em Ética e Filosofia Política (USP). E-mail: rdefreire@uol.com.br 
Lates:  http://lattes.cnpq.br/6937203818091322  
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arraigada na sociedade que parece loucura querer argumentar que ela não apenas é 

falsa, pior ainda, dela decorre uma série de incorreções teóricas e práticas que levam 

a equívocos sobre o papel tanto do Estado como dos cidadãos. 

 Entretanto, quando se aproxima dessa questão embasada numa reflexão 

sobre a República 2  e suas decorrências, percebe-se que o problema pode ser 

deslocado, ou melhor, ressignificado e reestruturado. Essa distinção entre público e 

privado aparece e decorre de uma visão política criada pelo regime republicano3. 

Distinção não significa necessariamente uma contraposição, mas áreas 

diferenciadas da atuação social que se complementam com o objetivo de satisfazer 

uma coletividade.  

 Dentro do republicanismo, o privado é aquilo que está afeito e dentro do 

âmbito da particularidade dos indivíduos, o que de forma alguma exclui sua função 

pública, uma vez que as particularidades se entrecruzam na existência social e se 

imbricam na construção da sociedade; eis uma das peculiaridades que o 

republicanismo nos brindou. A propriedade privada não é um lugar onde se pode 

exercer um domínio ilimitado, mas o contorno de uma extensão sob o cuidado de 

particulares. Antes de ser uma ampliação da liberdade, é uma limitação, uma 

privação4.  

 O público é aquilo que está afeito e dentro do âmbito da comunidade cívica 

dos cidadãos, o que é comum, que expande e potencializa as particularidades numa 

totalidade maior, podendo ser uma cidade, uma nação ou um país. É mais do que a 

                                                     
2 A noção de República aqui utilizada tem dívidas com muito pensadores, de onde foi retirada a síntese 
que serviu de fio condutor da reflexão sobre o público e privado. Em particular deve-se salientar o livro 
A República de Renato Janine Ribeiro, Origens do Republicanismo Moderno de Newton Bignotto, 
Pensar a República Org.: Newton Bignotto, Comunidade e Democracia: a experiência da Itália Moderna 
de Robert Putnam e Em Busca Del Humanismo Cívico Florentino: ensayos sobre el cambio del 
pensamiento Medieval Moderno de Hans Baron. Naturalmente nenhum deles é responsável pelas 
questões aqui colocadas, muito menos são obrigados a concordar com as mesmas. 
3 Segue-se aqui a designação de Renato Janine Ribeiro que fala em regime político quando se refere 
a República, tanto no texto A República como no texto A Sociedade Contra o Social. Optou-se pela 
utilização do termo regime ao invés de entrar numa discussão sobre a distinção entre formas de 
governo e formas de Estado, se a República é uma forma de governo ou uma forma de Estado. O termo 
regime pode designar a forma de governo como de Estado interpretado como aquilo que dá à cidade 
seu caráter, determinando o fim que a cidade em questão persegue ou aquilo que considera o 
supremo, e simultaneamente o tipo de homem que governa a cidade. Essa questão importante sobre 
as distinções entre governo e Estado não cabem nesse momento. 
4 Sobre essa questão é interessante a leitura de A Condição Humana de Hannah Arendt, em particular 
o Cap. II – As esferas pública e privada. Nesse capítulo ela nos coloca diante dos problemas que 
acarretam a saída da vida privada para a entrada na vida pública. 
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soma das individualidades, pois daí se teria apenas uma multidão ou uma extensão 

territorial: não é uma mera soma aritmética, mas uma fusão que resulta em força 

moral e cultural, que forma uma identidade nacional. 

 Nesse contexto, o público só existe quando se institui a República e as 

pessoas adquirem a cidadania. Isso acarreta que se assume a responsabilidade 

coletiva pelas decisões que afetam a coletividade, deixando de ser um monopólio do 

governante. O Estado recebe as incumbências delegadas pela sociedade civil que 

compartilha o ônus da sua manutenção, do seu desenvolvimento e destino. Portanto, 

se constitui duas esferas de atuação, distintas, mas complementares, ficando parte 

dos deveres na mão do Estado e parte na mão das pessoas privadas. Aqui sim 

podemos observar uma primeira contraposição, aquela existente entre o privado e o 

estatal; há coisas administradas por particulares e há coisas administradas pelo 

Estado, que muitas vezes podem entrar em confronto. O quê, o como, a quantidade e 

a intensidade da esfera dessas atuações dependem da capacidade pública da 

sociedade; quanto mais forte e estruturada a sociedade civil, menor a necessidade e 

a atuação do Estado e mais limitada sua coação sobre o cidadão. 

 Numa República o privado deve ter (caso contrário será expropriado) uma 

função pública, atendendo não apenas as necessidades individuais do proprietário, 

mas igualmente a coletividade que lhe garante a privacidade e dela dependente para 

aumentar ou manter seus bens. O comércio, o sistema financeiro, as terras, as 

residências, a indústria, a educação, a saúde, enfim, tudo tem uma função e atuação 

pública e está submetido ao cumprimento de seus deveres sociais. Não se pode criar 

um prostíbulo numa moradia que se encontra em área residencial, assim como não 

se pode criar uma pocilga, ou uma indústria asfáltica, poluente, ou armazenar 

material radioativo ou tóxico, simplesmente porque se é proprietário do imóvel onde 

abrigará essas coisas. Ser proprietário numa república significa que a posse está 

limitada ao interesse público, privada da onipotência do proprietário. O comércio, por 

exemplo, é uma atividade pública por excelência e igualmente encontra-se limitado 

aos interesses da coletividade e não apenas do proprietário do empreendimento: ele 

é obrigado a fornecer mercadorias de boa qualidade, que não estejam estragadas, 

caso contrário será punido pela sociedade; punido não apenas pela perda da 

freguesia, o que é uma decorrência comercial entre a oferta e a procura, mas pelas 
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leis que protegem os direitos de cidadania do consumidor, ressarcindo a pessoa 

prejudica pela aquisição de uma mercadoria estragada. 

 Enfim, não há atividade, numa República, que não esteja afeita às interjeições 

do público, por mais privada que ela seja. Além disso, a qualquer momento, em 

função do público, pode-se expropriar uma propriedade em nome dos interesses 

maiores da sociedade, seja para construir uma estrada, uma avenida ou uma rua, ou 

para passar linhas de transmissão de energia, para construir represas para 

hidroelétricas ou captação de água para o abastecimento de cidades, para retirar 

minérios ou outras matérias primas necessárias ao desenvolvimento 

socioeconômico, ou ainda porque a mesma não esteja cumprindo sua função social 

a contento, ou sendo utilizada em prejuízo da coletividade.  

 De uma forma geral, se acredita que apenas aquelas funções que a 

modernidade se acostumou a ver sendo exercida pelo Estado são coisas públicas, 

como a justiça, a segurança, a defesa através das forças armadas, a legislação ou o 

executivo. Aliás, acredita-se que o Estado é público por excelência. Mas, isso é 

verdadeiro apenas na hipótese de o Estado estar sob um regime republicano. 

Naturalmente, republicano aqui deve ser entendido no seu sentido forte, o Estado 

está sujeito às deliberações da sociedade civil. Via de regra, se coloca que a 

República se contrapõe à monarquia, o que parece se justificar historicamente, na 

medida em que boa parte das sociedades que se libertavam das monarquias 

absolutistas e despóticas, proclamavam a República. No entanto, nem o título de 

República na frente do nome de um país transforma-o numa república autêntica, nem 

o nome de Reino na frente do país transforma-o num despotismo. Num estado 

despótico desaparece o público: nos regimes socialistas existentes, por exemplo, 

desaparece por completo a vida pública, não apenas pela ausência da opinião 

pública opinativa e deliberativa, mas porque há a submissão da sociedade aos 

interesses maiores do Estado, enquanto numa República, é o Estado que deve estar 

submetido aos interesses maiores da sociedade, ou seja, do público.  

 O equívoco de se considerar que tudo que é estatal é público por princípio, 

está em não se perceber que se o Estado for despótico, ele utilizará os recursos 

públicos de acordo com os seus interesses privados, dos seus governantes, muitas 

vezes, para não dizer sempre, em detrimento da sociedade. De certo modo, é o que 
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ocorre em boa parte dos Estados latino-americanos, que têm uma forte herança 

cultural absolutista, onde se observa um constante uso privado e despótico do 

Estado. A natureza do sistema republicano está exatamente em tentar colocar freios 

no Estado, um órgão de coação e controle, que quando não se encontra sobre 

estreitos limites social e público, tende a tirania dos cidadãos, transformando-os em 

súditos. A visão de que o Estado é um bem, ou mesmo um fator de segurança para 

as pessoas ou para o país, esbarra numa realidade histórica de árduos combates das 

sociedades para se libertar de sua opressão e tirania, assim como na luta constante 

de fazer com que seus interesses próprios não se sobreponham sobre os interesses 

da sociedade civil. A República é a tentativa mais elaborada, pelo menos até o 

momento, de tentar torná-lo num organismo público a serviço da coletividade; ela 

transforma não apenas o Estado, mas o mundo privado em organismo público, o que 

não evita a luta constante entre o privado e o estatal, ambos querendo aumentar seus 

domínios e seus controles, ou não se submeter aos controles externos.  

 Há pessoas que bradam que são favoráveis à educação pública, à saúde 

pública, ao serviço público de uma forma geral, se contrapondo a que iniciativa 

privada assuma essas funções, pois as mesmas acabam submetidas apenas à 

lógica do lucro imediato que os particulares aferem ao realizarem essas atividades. 

Ainda que possa ser verdadeiro que a iniciativa privada esteja submetida às 

necessidades do lucro, de fato, o que estão reivindicando é a estatização desses 

serviços. Entretanto, sejam administradas pelo Estado, sejam administradas pelos 

particulares essas atividades permanecem públicas numa República. Estar sobre a 

mão do Estado não garante nem qualidade nem integridade nos serviços; pode-se 

supor que uma sociedade que não consegue exercer um controle de qualidade sobre 

os particulares, terá dificuldades em conseguir exercer sobre o Estado. E mais, 

quanto mais incumbência se dá ao Estado, mais custoso ele se torna à sociedade, 

sem garantia dos serviços que serão prestados. Além disso, não há uma 

incompatibilidade de princípio entre lucro e bons serviços, pois se pode visar lucros 

prestando-se bons serviços: o lucro não é nem moral, nem imoral, mas amoral. O 

valor ético dele depende apenas do uso que se faça dos instrumentos para obtê-lo5.  

                                                     
5 Hans Baron é muito elucidativo sobre essa questão ao nos colocar diante do pensamento dos 
primeiros republicanos modernos: “As riquezas verdadeiramente consideráveis provem das 
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 Por outro lado, é interessante notar a existência de uma mística do público na 

atualidade. Parece que ao se colocar esse adjetivo após algum substantivo (por 

exemplo, educação) automaticamente adquire uma áurea de dignidade, nobreza e 

abnegação. Fala-se em políticas públicas (e existe política privada?) como se fosse 

possível existir alguma política privada; existem normas privadas, ou regras, mas a 

política é sem dúvida um fenômeno eminentemente público, afeito ao público e só 

em sua publicidade se realiza. Discute-se a saúde pública querendo se referir às 

políticas do Estado para com a saúde. Enfim, na maior parte das vezes em que o 

termo público aparece nos discursos da sociedade, o termo correto a ser utilizado 

seria estatal, já que numa república todas as atividades, como colocado, são 

eminentemente públicas, ou então não é uma res publica, distinguindo-se apenas se 

ela está sendo realizada no âmbito do Estado ou no âmbito privado. Um funcionário 

que trabalha para o Estado é um funcionário do estado, assim como o funcionário de 

uma empresa particular é um funcionário da iniciativa privada, mas ambos são 

públicos, ambos precisam realizar bons serviços, e não se contrapõem, antes se 

complementam pelo bem social. O fato disso nem sempre ocorrer não invalida o 

princípio. 

 É provável que esse fenômeno ocorra em território nacional, entre outros 

motivos, porque se importa categorias e conceitos filosóficos, políticos e 

sociológicos alienados seja da sua prática fundadora, seja da teoria que os 

engendrou. Apropriando-se deles através de uma compreensão superficial, usando-

                                                     
ganâncias obtidas mediante o comércio, atividade que, no fim das contas, é mercenária, e como 
considera muitas pessoas, não de todo honesta. Sua resposta é que, pese o todo, a riqueza deve ser 
valorizada altamente, dado que um mercador rico resulta mais útil para República e, todavia, mais 
para sua família. A riqueza traz consigo, com frequência, amizade, elogios e dignidades, que podem 
ser muito úteis à pátria. Nem sempre é possível pagar, dispondo só dos fundos públicos, os salários 
daqueles que defendem a independência do país. Nem as repúblicas podem incrementar sua glória e 
seu poderio sem recorrer a gastos enormes. Em consequência devem ser capazes de recorrer a boa 
vontade dos cidadãos ricos”. (Baron, 1993, p. 235). E um pouco mais a frente complementa a ideia: 
“Há uma cena na obra de Xenofonte que o interlocutor principal, antes de abordar o tema do manejo 
de um fazer privado, é questionado por Sócrates sobre se deseja verdadeiramente converter-se em 
um homem rico e levar uma vida de problemas. O personagem responde que existem três motivos 
pelos quais deseja ser rico: ser capaz de honrar aos deuses sem fixar custos, ajudar aos seus amigos 
em momentos de necessidade e ser capaz de encarregar-me de que a cidade não lhe falte adorno 
algum que o dinheiro pode comprar. Sócrates exclama: essas são aspirações nobres, 
verdadeiramente dignas de um homem de meios, e aqueles que se arrolam para sustentar suas 
propriedades e que ainda sobre o suficiente para o ornato da cidade e auxiliar aos amigos podem ser 
considerados, de fato, homens grandes e poderosos”. (Baron, 1993, p. 236). Tradução do autor. 
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os de forma ambígua e contraditória, entendendo-os não pelo seu significado 

original e profundo, mas pelo uso contínuo dos discursos políticos, cria-se hábitos 

mentais que desviam dos problemas reais a serem enfrentados, tornando o trabalho 

reflexivo e crítico sobre o fenômeno político nacional mais árduo e mais árido. Antes 

de combater posições políticas e teóricas fundamentadas em princípios morais e 

éticos, é preciso combater ideologias tão frouxamente sedimentadas, que os 

discursos e práticas se alteram a todo momento, ao calor das novidades e modas 

que chegam ao mercado globalizado de ideias, do qual somos consumidores 

contumazes e sem crítica sobre o real valor das mercadorias. 

 Exemplo típico disso foi a bandeira do que se intitulou “neoliberalismo” que 

reinou pela década passada. De repente, tudo que era do Estado era ruim e tudo que 

era privado era bom (entendendo-se por bom ser eficiente). O “peso” do Estado é que 

estava oprimindo a sociedade e quanto menos ele interferisse na dinâmica social 

melhor seria o país, principalmente porque ele parecia se caracterizar pela 

ineficiência. Pode-se perguntar: então, por que não o extinguir? Como o mundo 

estava privatizando as empresas estatais, o Brasil também deveria fazer o mesmo 

para seguir o curso da história e não se afastar ainda mais das nações de ponta. 

Contra essa posição levantaram-se as vozes que defendem as posições 

inversamente contrárias, que consideram o privado como opressor e que lutam pela 

estatização dos serviços necessários ao público, para que estejam sob controle e 

gestão do Estado. Resultado dessas contraposições: aumentou o “peso” (custo) do 

Estado sem uma contrapartida de melhores serviços, porque nunca existiu uma 

posição genuinamente liberal no país, e o setor que o Estado mais interferiu na 

sociedade foi exatamente sobre a economia, regulamentando detalhes da sua 

atuação, enquanto seus opositores, fortemente apoiados e cristalizados nos 

servidores estatais (e não públicos), mantiveram seus privilégios, ampliando os 

custos do Estado, e fazendo tão somente uma crítica sobre um neoliberalismo, se 

não inexistente, no mínimo corrompido, mas com certeza pouco entendido e menos 

ainda conhecido.  

 Ou seja, nem os intitulados neoliberais nacionais sabem onde está o peso do 

Estado, nem os estatistas percebem que suas lutas “populares” visam antes de tudo 

manutenção de privilégios, não de direitos. O peso do Estado não está na carga 
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tributária, mas na não retribuição pelo preço pago; não está por manter empresas 

ineficientes sobre seu controle, mas por ser ineficiente em tudo, inclusive sobre suas 

empresas. Assim como, os estatistas não percebem que o problema maior não é a 

opressão do privado sobre o público, mas a não existência de uma sociedade civil 

capaz de impor controle seja sobre o Estado, seja sobre o privado, e que sua luta 

apenas fortalece um Estado que prima pelo descontrole próprio e social, e que finda 

extorquindo a sociedade civil.  

 Disso colocado pode-se concluir algumas coisas relevantes e significativas. 

Em primeiro lugar o desconhecimento do que seja público. De fato, há apropriações 

privadas do termo que lhe dão significações distintas dependendo do discurso ou do 

momento. Não há um debate sobre essa temática, mas duelos entre as posições para 

fazer prevalecer suas posições políticas ou teóricas; antes do que buscar a verdade 

ou a compreensão, luta-se para vencer uma batalha a qualquer preço, normalmente, 

tentando validar suas posições pela invalidação da posição contrária. O público é um 

ilustre desconhecido, no mais das vezes tratado como uma plateia obrigada a 

assistir espetáculos de polêmicas incompreensíveis para pessoas que não percebem 

as diferenças entre posições que tem uma prática comum: a luta pelo poder político. 

Talvez fosse interessante frisar que numa relação de contrariedade, ambas as 

posições não podem ser verdadeiras; se uma é verdadeira, a outra necessariamente 

é falsa. Mas, pode ocorrer de ambas serem falsas, que nem a posição nem a 

oposição, ou melhor, nem estatistas ou privatistas estejam com a razão. 

 Em segundo lugar a não percepção do óbvio: que o privado se contrapõe ao 

estatal, e o que se contrapõe ao público é o clandestino. Numa república a esfera 

privada e estatal se tornam públicas, sujeita ao debate e deliberação da sociedade 

civil. O que foge ao seu controle é a clandestinidade, aquilo que é feito secretamente, 

como crimes, complôs, golpes, segredos de Estado e coisas do gênero. De uma forma 

geral são as ações que visam apenas benefícios próprios em detrimento da 

sociedade ou de alguns dos seus indivíduos ou grupos. O fato de não se poder 

manifestar publicamente essas intenções ou gestos é um critério mais do que 

suficiente para revelar a sua injustiça: não decorrem da falta de liberdade, mas do 

seu abuso que resultará na supressão da liberdade do outro. O que mais ameaça 

uma república não é a privacidade, mas a vida clandestina e secreta de seus 
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integrantes. Disso não se deduz automaticamente que se deva aumentar o controle 

sobre os cidadãos, pois os instrumentos de controles também podem agir 

clandestinamente (e de forma geral agem, como os serviços de inteligência), mas 

antes de autocontrole, de consciência da cidadania que vê e age (e cobra) no sentido 

da publicidade das ações, e se prevenindo contra as ações clandestinas, que sempre 

ocorrem, salvo o caso de encontrarmos uma sociedade onde todos os indivíduos 

fossem perfeitos e honestos.  

 Em terceiro lugar, o que fortalece uma república autêntica não é nem o 

fortalecimento da privacidade nem o fortalecimento do Estado, pois ambos podem 

ameaçar o público e a coisa comum. Para o desenvolvimento de uma república 

torna-se necessário o fortalecimento da sociedade civil e a garantia dos direitos civis 

tanto quanto dos políticos6. Para tanto é preciso todo um trabalho educacional (o 

que não significa necessariamente escolar) da sociedade, para que ela não apenas 

tome consciência de sua liberdade e responsabilidade sobre os destinos comum, 

mas para que aprenda a agir mais do que delegar, aprenda a participar de forma 

consistente e sábia. Desde Atenas, a primeira preocupação de uma cidade, que tem 

na participação dos seus cidadãos seu destino, foi com a educação dos seus 

cidadãos, pois a sociabilidade participativa e comprometida não é algo inato a 

humanidade, mas algo que se adquire pela aquisição de um tipo específico de cultura 

e participando das atividades cívicas (o que não significa necessariamente participar 

dos desfiles de 7 setembro)7. Nesse sentido que se deve denunciar as posições 

majoritárias e atuantes na sociedade brasileira que, antes de tudo, estimulam e lutam 

para fazer dos partidos políticos os únicos recursos da representação e participação 

na sociedade civil, e na aquisição do poder do Estado por parte dos partidos como a 

única forma de alterar a situação de desigualdade social e demais anomalias em solo 

nacional. Na verdade, os partidos políticos, por mais progressista que se intitulem, 

                                                     
6 A esse respeito é muito interessante e instrutivo o texto Brasileiro: um cidadão? de José Murilo de 
Carvalho no livro Pontos e Bordados: escritos de história política, no qual o autor mostra que apesar 
dos direitos políticos, faltam-nos conquistar os direitos civis.  
7  A falta de participação da sociedade civil na coisa pública, assim como a ausência de uma 
consciência política e da necessidade do exercício da opinião pública são reflexos diretos do baixo 
índice educacional do país. Desde a antiguidade até os contemporâneos está colocado pelos teóricos 
do republicanismo, como um fator fundamental para o desenvolvimento do regime republicano, o 
implemento da educação, pois a cidadania não é inata, nem decorre da vida familiar, mas é preciso a 
formação do espírito cívico que se obtém através de processos educacionais.  
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são parte interessada pelo não fortalecimento da sociedade civil, pois a mesma 

colocaria em risco seu poder de influência sobre o Estado e suas benesses. Isso não 

é uma crítica ética, como se houvesse uma maldade inata neles, como se agissem 

de má fé, mas uma constatação epistemológica e política, visando a superação de 

uma visão equivocada da realidade e da solução dos problemas contemporâneos. 

Não se deseja punições, mas esclarecimentos.  

 Em quarto lugar, a necessidade premente de recuperar o sentido autêntico da 

República (res publica). Sem esse entendimento mais profundo das consequências 

de se aceitar o regime republicano, o Estado pode continuar na sua luta constante 

pela ampliação de seu poder e força sobre os cidadãos, assim como o mundo privado 

pode se sobrepor ao comum e impor seus interesses como sendo coletivos. Tanto a 

privatização do Estado como a estatização do privado são riscos sérios que se corre 

numa sociedade que não se consegue constituir enquanto um ente com direitos civis, 

uma sociedade que não assume suas responsabilidades pelo seu destino e delega 

tal função, seja a um Estado salvador8, seja a um particular supostamente visionário. 

Uma república exige uma certa abnegação dos interesses privados para se dedicar 

ao coletivo, assim como uma vigilância constante e ininterrupta sobre o organismo 

estatal nas suas diversas esferas (executivo, legislativo e judiciário) que parece 

realizar o trabalho “sujo” que os particulares não se dispõem a obrar.  

 Colocada essas questões, pode parecer ao fim que se elaborou uma visão 

moralista ou idealista da República. Ainda que moralidade e idealismo não são 

alienígenas à República, pois ela está imbuída do espírito cívico que traz embutidos 

princípios morais (o sentimento de dever e abnegação) e uma idealidade da 

humanidade (a começar pela possibilidade de uma certa racionalidade ou 

                                                     
8 Uma passagem de Ortega y Gasset no livro Rebelião das Massas é bastante elucidativa: “Imagine-
se que sobrevém na vida pública de um país qualquer dificuldade, conflito ou problema: o homem-
massa tenderá a exigir que imediatamente o assuma o Estado, que se encarregue diretamente de 
resolvê-lo com seus gigantescos e incontrastáveis meios.” (Ortega y Gasset, 1971, p. 143). E mais a 
frente ainda continua: “Este é o maior perigo que hoje ameaça a civilização: a estratificação da vida, 
o intervencionismo do Estado, a absorção de toda espontaneidade social pelo Estado, a anulação da 
espontaneidade histórica que nutre e sustenta e impele os destinos humanos. Quando a massa sente 
uma desventura, ou simplesmente algum forte apetite, é uma grande tentação para ela essa 
permanente e segura possibilidade de conseguir tudo – sem esforço, luta, dúvida ou risco – apenas 
ao premir a mola e fazer funcionar a portentosa máquina. A espontaneidade social ficará violentada 
uma vez e outra pela interferência do Estado; nenhuma nova semente frutificará. A sociedade terá que 
viver para o Estado; o homem para a máquina do governo”. (Ortega y Gasset, 1971, p. 144). 
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razoabilidade entre as pessoas e seus interesses), não se pode pretender dar uma 

lição moral à sociedade civil organizada e, principalmente, desorganizada. Tal atitude 

só poderia ser dada por alguém que estivesse acima dos interesses que reinam 

nessa sociedade civil, o que não é o caso. Todavia, o interesse não foi analisar ou 

salientar os limites numa sociedade atrasada econômica e politicamente com 

relação às sociedades do intitulado Primeiro Mundo, o que supostamente 

justificariam os desvios que o regime republicano sofre no país. Uma realidade 

econômica tortuosa e doentia não legitima as atitudes políticas; não é a pobreza de 

parcela significativa da população e a ganância do poder econômico que justificam 

as atitudes sociopolíticas que se assume como uma decorrência automática, 

trazendo consequências sobre o exercício da cidadania e da vida republicana. Mas, 

exatamente o inverso é que ocorre, as atitudes tomadas em nome da realidade 

econômica aparentemente determinante que acarretam proposições visando se 

adequar a ela, não a transformar9. É pela falta de cidadania e participação política da 

sociedade civil que os problemas econômicos e sociais se ampliam, ou pelo menos 

não se amenizam. 

 Para as questões sociais e políticas não basta um diagnóstico, nem existe um 

médico capaz de curar, pois não há patologias que com uma cirurgia ou uma aspirina 

se possa extirpar. E pretender assumir esse papel iria no sentido contrário da própria 

avaliação realizada até o momento sobre as questões públicas e privadas, que 

procura mostrar a necessidade do desenvolvimento da sociedade civil e que a 

mesma é um processo, não uma obra de salvadores milagrosos. Não há uma doença 

a ser tratada, mas escolhas realizadas por pessoas e entendimentos diversificados 

que estão envolvidas no jogo de interesses sociais. Portanto, isso que se esboçou é 

uma carta jogada na quadra onde se realiza a partida social e política, se colocando 

                                                     
9 A esse respeito é salutar o estudo de Robert Putnam no texto Comunidade e Democracia, revelando 
que o desenvolvimento econômico é precedido do desenvolvimento da comunidade cívica, e não o 
inverso. Onde se encontra maior participação social, consciência de distinção entre bens públicos e 
privados, assim como uma visão republicana acentuada, mais fácil é o desenvolvimento econômico 
e mais fácil é a realização das modificações necessárias para o desenvolvimento social. Onde há 
baixo desenvolvimento cívico, maior é a competição entre os indivíduos e os grupos, maior é a 
apropriação privada dos bens públicos, mais difícil é a implementação de políticas reformistas, e 
raramente ocorre desenvolvimento econômico, e se ocorre, é de forma muito mais lenta.  
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como denunciante de um blefe que se realiza entre os jogadores, inclusive o próprio 

denunciante.  

 Como membro comum da plateia é que foram colocadas essas observações. 

Não é um estudo científico de caso, muito menos um grito de indignação pelas 

ocorrências. Se há uma pretensão é a defesa de uma posição política, amparada 

numa certa filosofia que se deseja construir, mas que pelo seu caráter embrionário 

não é possível ser algo propositivo. Naturalmente, pode-se interpretar e atribuir um 

certo desejo nostálgico pelas Repúblicas primitivas e puras no que foi exposto, ou a 

defesa de um puritanismo republicano. Uma vez colocadas em palavras e tornadas 

públicas as ideias, podem ser desviadas de suas intenções: o público tem a 

soberania, mesmo que nem sempre ou raramente perceba isso, atribuindo o seu 

poder aos outros ou a outras coisas, como as palavras esboçadas, pois que os 

sentidos não podem ser estabelecidos só pelo autor. Entretanto, não há nenhuma 

apologia do republicanismo, mesmo porque a questão não é sobre o melhor regime 

político, mas dos problemas que acarreta não se compreender as próprias escolhas 

políticas realizadas, através da apropriação indevida de categorias políticas 

deslocadas tanto do seu fundamento teórico como de sua prática fundante.  
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RESUMO  
 
Governar significa estabelecer prioridades e, também, delicadas articulações 
partidárias para construção de gabinetes governativos. Muitas vezes relegadas a 
segundo plano, as composições secretariais refletem-se nas bases de sustentação 
parlamentar do Executivo nas Casas Legislativas. Esse artigo tem por propósito o 
esquadrinhamento dos secretários da Capital de Mato Grosso durante o período 
compreendido entre Janeiro/1983 e Julho/2019, alcançando 13 administrações 
municipais e 15 estaduais (consideradas as gestões dos vices alçados à condição 
de primeiros-mandatários). Amparado especialmente em Amorim Neto, A. Gramsci, 
R. Meneguello, C. Offe e M. Weber, a análise não somente demonstrou a prevalência 
de relações pessoais e partidárias privilegiadas para a composição das pastas 
secretariais, senão que expôs o descompromisso com o conhecimento especializado 
materializado na multifuncionalidade de muitos secretários. 
Palavras-Chave: Política Institucional. Secretariado. Relações de Poder. 
 
 
RESUMEN 
 
Gobernar significa establecer prioridades y, además, delicadas articulaciones 
partidarias para la construcción de gabinetes gubernamentales. Muchas veces 
relegadas a un segundo plano, las composiciones de las secretarias de Intendencias 
y Gobiernos Estatales reflejan en las bases de sustentación parlamentar del Ejecutivo 
en las Casas Legislativas. Ese artículo tiene por propósito el desmembramiento de 
los secretarios del Estado y Capital de Mato Grosso durante el período comprendido 
de enero de 1983 a julio de 2019, alcanzando 13 administraciones municipales y 15 
estaduales (considerando los vice-alzados a la condición de primeros mandatarios). 
Amparado especialmente en Amorim Neto, A. Gramsci, R. Meneguello, C. Offe e M. 
Weber, el análisis no solo demostró el predominio de relaciones personales y 
partidistas privilegiadas para la composición de los sectores secretariales, sino que 
también expuso la falta de compromiso con el conocimiento especializado 
materializado en la multifuncionalidad de muchos secretarios. 
Palabras Clave: Política Institucional. Secretariado. Relaciones de Poder. 
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I - Breve Introdução 

 

 Muitos são os critérios que podem ser utilizados para avaliação das gestões 

executivas em quaisquer das três esferas executivas: capacidade responsiva; 

expansão ou contração democrática; harmonia ou confronto com os Poderes 

Legislativo e Judiciário; compromisso com pauta social ou com demandas 

empresariais; boa ou má articulação partidária; competência para inversão de 

prioridades etc. Muitas vezes atribuída, exclusivamente, às qualidades do primeiro-

mandatário, a avaliação das administrações executivas secundariza a composição 

das pastas ministeriais/secretariais, eclipsando a relevância daqueles que ocupam, 

estrategicamente, espaço nas instâncias decisórias. 

 A recorrência com que secretários municipais passam a dirigir secretarias 

estaduais (ou vice-versa), seja na mesma área ou em áreas distintas, em 

administrações executivas de diferentes partidos políticos, demanda seu 

conhecimento mais apurado. E este foi o objetivo dessa pesquisa.  

 Tendo como referência temporal, a princípio, a redemocratização brasileira, 

esse recorte precisou recuar no tempo, de maneira a garantir a integralidade das 

administrações – da Capital e do estado de MT – no período compreendido entre 

janeiro de 1983 e Julho de 2019 (mesmo que, neste caso, sem completar ambas as 

administrações).  

 Em que pese as enormes dificuldades para levantar a nominata dos 

secretariados e suas respectivas alterações no decorrer das administrações2 (com o 

devido registro da data de nomeação e de exoneração), ao cabo do extenso 

levantamento e o necessário cruzamento por secretaria e por secretário, foi possível 

identificar não somente o perfil dos secretários que ao longo de 36 anos mantiveram-

se ocupando cargos de relevância, seja na esfera estadual ou municipal. Nesse 

particular, destacam-se aqueles que, independente da formação acadêmica, 

assumiram diversas secretarias para as quais não têm a devida competência técnica. 

                                                     
2 O levantamento foi feito em várias fontes, sendo a maioria delas incompletas: Diário Oficial do Estado 
de MT; Gazeta Municipal; Ouvidoria Municipal; Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso; 
Livros da Casa Civil do Estado de Mato Grosso; Jornais Locais e Regionais; e Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso. 
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 A análise dos secretariados, por sua vez, também expôs, por outras vias, 

traços dos primeiros-mandatários, não apenas no que diz respeito à 

estabilidade/instabilidade das principais pastas, senão que a (ir)responsabilidade 

com que nomearam homens e/ou mulheres sem conhecimento técnico adequado 

para a direção de determinadas áreas de conhecimento especializado.  

  

II - Estado e Mercado 

 

O Estado, embora não seja um capitalista global ideal, não depende da ação 

dos grupos de interesse do capital para agir favoravelmente aos seus interesses 

(OFFE, 1984). Desde a organização jurídica (Constituição) até os valores socialmente 

partilhados, os interesses capitalistas não são somente preservados, mas, 

especialmente, privilegiados. Trata-se, como bem sintetizou Bourdieu (2014; p. 30), 

complementando a clássica definição de Weber: “O Estado é o monopólio da 

violência física e simbólica legítima”. 

 Embora a totalidade dos atos do Estado não seja de valorização do capital (em 

razão da ação coletiva da sociedade civil), tanto a atuação estatal quanto a 

empresarial convergem para o reforçamento de uma perspectiva societária pautada 

pela ascensão e consolidação dos interesses do capital. Nesse sentido, valem-se da 

convergência de instrumentos - que Offe (1984a) chama de “filtros” - para 

transformar, no imaginário social, interesses particulares em interesses coletivos. 

 Tem o Estado, portanto, um conjunto de instrumentos pseudamente neutros e 

técnicos para revestir suas políticas legislativas e executivas em políticas 

aparentemente voltadas ao atendimento do interesse geral. Em síntese, 

 

O Estado [...] não é um ente abstrato nem tampouco uma instituição passiva, 

cujos movimentos apenas reagem à força das pressões que sofre. Mais 

complexo do que um Poder que detém o “poder de imperium irresistível”, o Estado 

ao mesmo tempo em que cumpre papel superestrutural, também depende da 

legitimidade social que lhe garante a manutenção do próprio poder (SILVEIRA, 

2017, p. 305). 
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 Sob a lógica monológica do capital (OFFE; WIESENTHAL 1984), os interesses 

mais explicitamente empresariais revestem-se de uma pré-justificação estrutural, 

segundo a qual o êxito empresarial é, também, o êxito coletivo. Assim, quando o 

Estado se cerca de empresários ou seus prepostos ou é por eles diretamente dirigido, 

realiza-se a metamorfose simbólica (objetivamente impossível) entre o interesse do 

capital e o interesse público. 

 Desta maneira, a condição objetiva e subjetivamente privilegiada (LINDBLOM, 

1981) permite ao empresariado ocupar espaços decisórios como personalização do 

compromisso com o interesse público e, ao Estado, os recursos para justificar muitas 

das suas políticas privatistas. 

 A centralidade do embate – em sociedades capitalistas – não se reduz ao 

reconhecimento ou não da associação entre o capital e o Estado, mas à compreensão 

quanto ao alcance desta associação e suas consequências para o interesse público. 

Como bem alertou Kurz (1997), há um equívoco na contraposição entre capital e 

Estado, posto que em sociedades de mercado, ambos são mutuamente 

interdependentes. Interdependência assentada sobre cinco níveis: 1) – jurídico; 2) – 

problemas sociais e ecológicos; 3) – agregados infraestruturais; 4) – Estado como 

produtor de mercadorias e, 5) – política de subsídios e protecionismo.  

 A judicialização das relações relaciona-se, também, à emergência de 

problemas sociais e ecológicos, forçando o Estado absorver os custos das empresas 

nacionais, e, também, das internacionais que atuam no país. Aos investimentos 

tradicionais em infraestrutura (rodovias, energia, comunicação, educação etc.) é 

acrescida a demanda pelos financiamentos públicos para pesquisas científicas 

dedicadas à produção industrial cientifizada de mercadorias. Como corroborou 

Mazzucato (2014, p. 156) 

 

[...] o Estado desempenha um papel fundamental, assumindo o desenvolvimento 

das tecnologias de alto risco, fazendo os investimentos iniciais maiores, mais 

arriscados e depois sustentando-os até que os atores do setor privado, em um 

estágio muito mais adiantado, apareçam [...] 
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O quinto nível diz respeito à privatização, progressiva e impressionante, dos 

recursos públicos através de políticas de incentivos fiscais e/ou renúncia fiscal. Vê-

se, assim, que o discurso anti-Estado ou do Estado mínimo não encontra efetividade 

nas demandas do capital sobre o Estado, da mesma forma que não encontra 

coerência quando se verifica a insistência com que alguns empresários “dedicam-

se” a ocupar cargos públicos, seja através de processos eleitorais, seja através de 

indicações para cargos de confiança, em espaços decisórios estratégicos.  

 Sobre esse aspecto registre-se que há algum tempo atrás, o empresariado 

brasileiro atuava mais intensamente nos bastidores, via financiamento eleitoral, 

indicação de prepostos para cargos de confiança e utilização de canais informais 

(privilegiados) de acesso ao Poder Público (BOSCHI, 1979). A partir da 

redemocratização e, especialmente, do processo constituinte (DREIFUSS, 1989), o 

empresariado brasileiro passou a ter atuação mais direta através de disputas 

eleitorais e cargos de confiança. 

 

III – Partidos Políticos 

 

 A experiência latino-americana de representação política tem sido pródiga na 

formatação de partidos marcados pelo regionalismo dos caudilhos. Como afirma 

Baquero (2000, p. 55), na América Latina as agremiações partidárias emergem dos 

caudilhos, que eram pouco mais que agrupamentos das oligarquias, não obstante a 

presença de rótulos ideológicos associados com os tópicos do papel da Igreja e do 

federalismo.  

No Brasil, essa origem, associada à frágil organização da sociedade civil e aos 

limitados espasmos históricos de vivência democrática, criaram as condições 

favoráveis para a existência de partidos políticos com baixa densidade social 

orgânica e forte centralidade nas lideranças regionais. A força dessas lideranças, 

inclusive, tem sido apontada como um dos elementos de comprometimento para a 

consolidação de partidos programaticamente unitários em nível nacional. 

Em tais condições, a capacidade de os partidos firmarem-se como 

intermediadores preferenciais das relações entre sociedade civil e Estado, assim 

como veículos eleitorais de projetos de sociedade, sofre limitações. Afinal, se a 
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maioria dos partidos se constituiu em espaço privativo de determinadas lideranças 

regionais e, por outro lado, a sociedade civil não goza de sólido lastro em 

organizações coletivas e mobilização social, o resultado que parece emergir dessa 

combinação é a existência de representação política restrita às funções de exercício 

do poder institucional. Trata-se da aparente superioridade das funções governativa 

e interativa sobre a função de representação e articulação de interesses, conforme 

definição utilizada por Meneguello (1998, p. 27-28). 

A experiência introduzida pela criação do Partido dos Trabalhadores (PT) 

como um partido de base orgânico representou um corte em relação à formatação 

tradicional, se constituindo em um intelectual orgânico capaz de cumprir a vontade 

coletiva organizada (GRAMSCI, 2011). 

No contexto de redemocratização e das profundas transformações que 

sacudiram o mundo – a derrocada do Muro de Berlim e a chamada globalização do 

capital; a vitalidade da cultura pós-moderna; a reestruturação produtiva e a 

hegemonia do projeto neoliberal – os partidos não passaram incólumes. Como a 

visão de mundo, de homem e de sociedade estrutura o projeto societário, tais 

transformações produziram ajustes ou rupturas quanto aos projetos partidários. 

No caso do PT, acrescente-se que o processo de pemedebização (NOBRE, 

2013) dentro do Congresso Nacional foi a face mais visível da adequação do Partido 

às estruturas partidárias tradicionais. 

Os partidos políticos, mais do que organizações criadas para a disputa 

eleitoral e o exercício do poder estatal, carregam e buscam conquistar hegemonia 

para o projeto de sociedade que defendem. Para tanto, precisam transformar-se em 

interlocutores preferenciais da sociedade civil, pois a confiança extraída dessa 

condição de intermediação política garante a retribuição eleitoral perseguida pelos 

partidos. 

Os projetos societários que, ao final, orientam a vida programática dos 

partidos, revelam um projeto de totalidade política, econômica e social, no qual são 

estabelecidos os papéis que competem a cada um dos principais sujeitos sociais: 

Estado, sociedade civil e capital/mercado. Consequentemente, o número de partidos 

existentes não corresponde ao número de projetos societários, posto que muitas 

siglas partidárias comungam o mesmo projeto. Desnudar essa realidade traz, 
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contudo, duplo prejuízo para a maioria dos partidos: de um lado permite aos eleitores 

nortear suas escolhas eleitorais a partir de projetos societários claros e objetivos; de 

outro, expõe a miríade de siglas que unidas pelo mesmo projeto, demarcam 

diferenças pessoais e/ou pontuais relativas à pequena política (GRAMSCI, 2011), de 

maneira a capturar a atenção do eleitor. Assim, para se manterem competitivas, 

agremiações políticas criam e recriam diferenças periféricas para alimentar disputas 

eleitorais, de forma a garantir capital político para participar dos processos 

institucionais.  

Como o capital político é diretamente proporcional à quantidade de votos 

obtida nos pleitos, a demarcação de espaços de influência eleitoral e a 

retroalimentação das diferenças partidárias, de forma a garantir a fidelidade do 

eleitor, é parte da vida cotidiana dos partidos. Afinal, como destacou Meneguello 

(1998, p. 74), a presença dos partidos no âmbito do Poder Executivo segue, 

sobretudo, uma orientação partidário-parlamentar, pela qual as coalizões 

governamentais traduzem a força das organizações segundo o peso no Congresso.  

Nesse sentido, a percepção social dos partidos políticos passa a ser 

concentrada na superfície das disputas, centrada no recurso ao personalismo e ao 

marketing político que relegam ao esquecimento as questões da grande política 

(GRAMSCI, 2011). Como consequência, a percepção social da política institucional 

passa a ir ao encontro da definição weberiana (1991) sobre partidos de patronagem, 

ou seja, a distribuição de cargos e o loteamento do poder.  

Consequentemente, a desconsideração do projeto societário e a concentração 

nas qualidades pessoais dos candidatos promovem tanto a pessoalização 

institucional da política – nos moldes do populismo e do neopopulismo – quanto 

desloca a atenção dos eleitores-cidadãos, comprometendo sua capacidade de 

decisão sobre a grande política e fiscalização da atuação governativa e/ou 

parlamentar. 

 

IV – Ocupação do espaço decisório: articulações de interesse político  

 

A efetivação da política institucional transita pelos espaços decisórios dos 

gabinetes executivos e parlamentares, assim como de salas de reuniões 
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corporativas. Avessa à rebeldia da política das ruas, a política dos gabinetes e das 

salas corporativas necessita de unidade programática e de várias frentes de 

convergência prática. 

 Na medida em que governar é estabelecer prioridades políticas - apresentadas 

como expressão de interesses gerais do conjunto da sociedade -, as relações que 

envolvem – e comprometem – governantes, parlamentares, partidos políticos e 

empresários são complexas e perpassadas por delicadas articulações que embora 

unificadas pela convergência programática, são atravessadas por disputas 

particulares de grupos e de indivíduos. 

 Como o Estado comporta sociedade política e sociedade civil (GRAMSCI, 

2011), as relações de patronagem (WEBER, 1991) perpassam de maneira especial a 

sociedade política. Isto é, se os pleitos eleitorais permitem à sociedade civil definir 

os resultados que determinam a proporção de força política de cada partido, é na 

esfera da sociedade política que as disputas intrapartidárias se revelam de 

patronagem.  

 Das forças políticas que saem fortalecidas dos pleitos eleitorais formam-se 

os fundamentos para as coalizões governativas, assim como o poder de barganha 

partidário para compor ministérios e secretarias, além da indicação de outros cargos 

de menor envergadura. 

 Consequentemente, os resultados das experiências governativas decorrem de 

uma combinação de fatores que envolvem forças políticas civis organizadas, forças 

político-partidárias, capacidade hegemônica do projeto societário e condições 

conjunturais de âmbito local, regional, nacional e internacional. 

 De acordo com Meneguello (1998, p. 36), as negociações partidárias para 

ocupação de cargos públicos fazem parte da “função governativa e pode traduzir 

graus significativos de organização no sistema partidário”, permitindo-lhes 

influenciar as políticas de governo. Sua capacidade de barganha, entretanto, é 

proporcional ao seu tamanho parlamentar, e subordina-se ao compartilhamento 

programático do projeto societário.  

 Dessa conditio sine qua non conforma-se o peso partidário na composição 

dos ministérios e dos secretariados, o qual assume forma objetiva no perfil das 
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pastas ocupadas pelos partidos, consideradas a relevância das pastas e a 

recorrência com que são destinadas a determinados partidos (MENEGUELLO, 1998). 

 Como alerta Freitas (2016, p. 31), “quando coalizões se formam, elas 

aumentam o número de cadeiras que o Executivo controla no Legislativo” visando 

assegurar a aprovação de projetos de seu interesse. Afinal, como observa 

Mainwaring (2001), em sistemas multipartidários bastante fragmentados como o 

brasileiro, as dificuldades para a conformação de maiorias partidárias através dos 

pleitos eleitorais exigem do Executivo capacidade de formar base de sustentação 

parlamentar a partir de forças pluripartidárias, o que torna mais vulnerável o alcance 

dos acordos e sua potencialidade de satisfação partidária. 

 Tem-se, assim, que a composição do primeiro escalão constitui a ponte 

através da qual o Executivo articula a aprovação dos projetos que considera 

relevantes. Desta maneira, se ao chefe do Executivo cabe a prerrogativa de nomear 

e/ou exonerar profissionais em cargos de confiança, obriga-se o Executivo a 

“partilhar” tal prerrogativa através de acordos capazes de assegurar base de 

sustentação parlamentar que lhe garanta êxito nas votações legislativas. 

 Obviamente, a proporção desse partilhamento é tanto maior quanto menor for 

a representatividade do partido do chefe do Executivo na composição proporcional 

das bancadas partidárias. Registre-se que esse cálculo institucional deriva de uma 

cultura política centralizada sobre a sacralidade da política institucional em 

detrimento da política das ruas. Como bem destacou Tapia (2009), a igualdade na 

vida política foi capturada pela modernidade e transformada em uma igualdade que 

não alcança a plenitude. Nas palavras de Tapia (2009, p. 63): 

 

[…] La forma moderna de introducción del principio de igualdad – formulada ya 

como síntesis histórica de una época no como su primera forma de aparición – 

consiste en plantear el principio de igualdad ante la ley y no, necesariamente, en 

el proceso de producción de la ley (Grifos meus). 

 

 Consequentemente, no processo de conformação dos titulares do processo 

decisório, os recursos para preservar parcelas importantes de poder por parte dos 

chefes do Executivo atendem tanto pela alternativa de aconselhar-se com 
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assessores de sua estreita confiança, quanto à possibilidade de negar aos 

secretários e ministros a autoridade para nomear os titulares dos escalões inferiores 

de suas pastas, reduzindo assim, a possibilidade de virem [...] organizar as 

burocracias que chefiam de acordo com suas preferências (AMORIM NETO, 2006, p. 

31).  

Porém, independente dos instrumentos determinantes para a escolha do 

primeiro escalão, já no século XVI sentenciava Maquiavel (1999, p. 135): 

 

Para um príncipe não é de pouca importância a escolha dos ministros, os quais 

são bons ou não, de acordo com a prudência daquele. E a primeira conjetura que 

se faz, em relação às qualidades de inteligência de um príncipe, consiste na 

observação dos homens que ele tem em volta de si. Quando estes são 

competentes e leais, pode-se considerá-lo sábio, pois soube dar reconhecimento 

às qualidades daqueles e conservá-los fiéis. Quando assim não são, porém, 

pode-se avaliar sempre mal o senhor, pois cometeu o primeiro erro nessa 

escolha. 

  

IV.1 – Secretariado de Cuiabá e Mato Grosso: janeiro/1983 a julho/2019 

 

 As análises de Weber (1991) sobre a burocracia têm o mérito de colocar em 

destaque tanto a racionalidade que caracteriza o Estado Moderno quanto sua 

relevância como instrumento progressivo da democracia de massas. Afinal, como 

um conjunto de procedimentos racionais, técnicos e universais, a burocracia 

extrapola a competência procedimental para firmar-se sobre o princípio da 

impessoalidade, contribuindo para igualdade necessária aos pressupostos 

democráticos.   

 Desta maneira, mais do que um corpo de servidores disponíveis para executar 

as ordens provenientes daqueles que exercem o poder de dominação legal, assevera 

Weber (1991, p. 145):  

 

A administração burocrática [...] é, segundo toda a experiência, a forma mais 

racional de exercício da dominação, porque nela se alcança tecnicamente o 

máximo de rendimento em virtude da precisão, continuidade, disciplina, rigor e 
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confiabilidade – isto é, calculabilidade [...] - intensidade e extensibilidade dos 

serviços, e aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies de tarefas.  

 

 A dominação burocrática/legal ideal é, segundo Weber (1991), aquela 

estruturada sobre uma miríade de pré-condições que vão do pressuposto de pessoas 

livres para seguir somente as obrigações atinentes ao cargo até a exigência de 

qualificação profissional por parte dos funcionários que compõem o corpo 

burocrático, os quais sujeitam-se ao tratamento isonômico disciplinar e ao controle 

de serviço mediante contrapartida remuneratória apropriada.  

 Como a superioridade da administração burocrática assenta-se sobre o 

conhecimento profissional, a conformação de uma burocracia estatal competente 

demanda critérios de qualificação profissional como condição para excelência 

administrativa. Debatem-se, portanto, conflitos entre duas naturezas contraditórias:  

aquela que orienta a ocupação dos cargos de confiança e aquela que deve nortear a 

burocracia técnica, de carreira. 

 Definidos como policymarkers dos espaços administrativos do Estado, o alto 

escalão deve ter a competência de decidir com responsabilidade política, 

constituindo uma espécie híbrida de profissional que é responsável tanto pela gestão 

eficiente quanto por atender aos objetivos políticos da agenda governamental 

(OLIVIERI Apud D’ARAÚJO, 2009, p. 17). 

 Estudos realizados por Lopez e Praça (2015) sobre os cargos de confiança em 

nível federal indicam que a relação entre conhecimento técnico e qualificações de 

ordem política não se revelaram tão desproporcional. O desafio, contudo, está em 

avaliar a correspondência entre a área de formação e a área de atuação. 

 Avançando para a análise dos dados relativos à Capital e ao estado de Mato 

Grosso, identificamos que dos 1.585 secretários municipais e estaduais 

pesquisados, pouco menos da metade exerceu cargo de confiança em mais de uma 

oportunidade e sob administrações diversas. A partir desse universo mais restrito, 

optou-se por checar a correspondência entre a área de formação e a atuação 

secretarial. 

 Dessa maneira, dos 771 secretários pesquisados quanto à formação e à 

eventual atuação política-eleitoral, grande e penoso foi o esforço para conseguir as 
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informações necessárias. Como os ‘Ato do Governador/Prefeito’ não trazem 

qualquer informação quanto a esse dado, a busca foi feita através de matérias 

jornalistas e/ou eventuais dados curriculares disponibilizados na internet. Do esforço 

depreendido, restaram 150 (19,45%) sem qualquer informação sobre a escolaridade 

ou profissão. 

 

  

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 Cabe esclarecer que na medida em que alguns têm mais de uma formação 

acadêmica, a opção foi priorizar aquela formação mais diretamente relacionada à 

pasta ocupada. Resultou daí que a área do Direito se consagrou preponderante, 

seguida pela Engenharia (de várias especialidades) e pela Medicina. Ocorre, 

entretanto, que as secretarias, tanto municipais quanto estaduais, demandam 

profissionais especializados de múltiplas áreas de conhecimento. 

SECRETARIADO MUNICIPAL E ESTADUAL 
1983/2019 - Gráfico I

1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X 11X 12X 14X 15X 17X



 
Alair Silveira  | 63 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Entre Engenheiros e Médicos, entretanto, comparecem os Empresários, 

mesmo ante o fato de que a profissão somente foi considerada quando a formação 

acadêmica não foi localizada. Ou seja, a atividade empresarial transcende o número 

acima apresentado. Assim, considerados todos aqueles que exercem atividade 

empresarial, são 128 secretários-empresários. Registre-se que, valendo-nos de 

pesquisa realizada nos anos 2000 3 , nada menos que 90 desses secretários são 

empresários com atuação destacada na direção das suas respectivas entidades de 

classe. Dado que explicita a pseudo convergência de interesses entre a 

representação empresarial e a representação do interesse público. 

 Acrescente-se a esse aspecto, aqueles secretários que exerceram e/ou 

disputaram cargos eletivos. Particularmente vereadores, prefeitos e deputados 

estaduais frequentam com relativa regularidade o secretariado. Totalizando quase 

15%, esses secretários ilustram bem o espectro de motivações partidárias nos 

processos de patronagem, na medida em que junto à ocupação dos espaços de poder 

                                                     
3 Em 2006 foi concluída pesquisa realizada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) 
sobre as empresas de empresários com cargo diretivo nas seguintes entidades de classe: 
AEDIMAT/AEDIC; AMAREM/SIMAREM/SINDIREPA; ASMAT; ACC; CDL; FAMATO; FCDL; FECOMÉRCIO; 
FIEMT; MTU; SIGEMT; SINCALCO; SINCOTEC; SINDESV-MT/SINDESP-MT; SINDICATO RURAL; 
SINDIMEC; SINDIOMAT; SINDMAT; SINDMATS/SINFAC; SINDPETRÓLEO; SINDUSCON e SINDUSMAD, 
no período relativo aos anos de 1985 a 2000. Naquela ocasião também foram pesquisadas eventuais 
empresas em nome de políticos eleitos no período de 1983 a 2004, tanto no Poder Executivo quanto 
no Legislativo municipal e estadual. 

PRINCIPAL ÁREA DE FORMAÇÃO/ATUAÇÃO SECRETARIADO 
MUNICIPAL E ESTADUAL 1983/2019 - Gráfico II
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decisório e à acomodação de apadrinhados políticos com salários não desprezíveis4, 

a ocupação de cargos no primeiro escalão oportuniza visibilidade política, 

particularmente quando as pastas ocupadas têm grande demanda social. Essa 

visibilidade – a depender do desempenho da própria gestão – abre boas perspectivas 

eleitorais. Além dessas ‘oportunidades’, o Estado também serve de “espaço de 

acolhimento” para candidatos que não têm êxito nas urnas. 

 O atual Secretário Adjunto de Estado de Relações Políticas da Casa Civil, 

Carlos Brito de Lima, é ilustrativo. Funcionário Público com Ensino Superior 

Incompleto, Carlos Brito foi Vereador por Cuiabá em duas Legislaturas (1993/1996 e 

1997/2000); Deputado Estadual em outras duas Legislaturas (1999/2002 e 

2003/2006); Suplente de Deputado Estadual em 2006 e Candidato (não eleito) à 

Prefeitura de Cuiabá em 2012. Nessa trajetória política, transitou por quatro partidos 

políticos: PSDB, PPS, PDT e PSD. Mas foi a partir do Governo de Blairo Maggi (PPS e 

PR), porém, que o ex-Parlamentar deu início à sua trajetória como secretário 

“multifuncional” e não se afastou mais desse espaço decisório, independente do 

primeiro-mandatário e da instância governativa.  Consequentemente, já compôs o 

staff dos governadores Blairo Maggi (2003/2006 e 2007/2010), Silval Barbosa/PMDB 

(2010 e 2011/2014), Pedro Taques/PSDB (2015/2018) e Mauro Mendes/DEM 

(2019/2022), além de passagem pelas gestões dos Prefeitos Chico Galindo/PTB 

(2010/2012) e Mauro Mendes/PSB (2013/2016). 

 Multifuncional, Carlos Brito já foi Chefe da Casa Civil; Secretário de Justiça e 

Segurança Pública; Diretor de Infraestrutura da AGECOPA; Secretário Interino de 

Comunicação; Secretário de Esportes, Cidadania e Juventude; Presidente do MT 

Saúde; Assessor Especial e Secretário Adjunto de Ação Governamental, além da 

Secretaria que ocupa atualmente. 

 Exposto o exemplo, avancemos na análise da relação entre formação 

acadêmica e a atuação secretarial, conforme gráfico abaixo: 

                                                     
4 De acordo com documento oferecido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, datado de 
15/11/2019, o Subsídio Mensal Exclusivo para DGA-1, em 2010, correspondia a R$ 13.582,76 e, em 
2018, a R$ 18.250,90. No caso de DGA-2, em 2010, era de R$ 7.500,00 e, em 2018, R$ 9.375,00. 
Secretários Municipais, em 2017, recebiam R$ 12.916,00 mensais; e os Secretários Adjuntos o 
Subsídio de R$ 5.632,40. Comparativamente, o Salário Mínimo em 2010, 2017 e 2018 era, 
respectivamente: R$ 510,00, R$ 937,00 e 954,00. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 De antemão é necessário esclarecer que a condição de “Parcial” captura 

aquela situação – bastante comum – em que o secretário pode ocupar algumas 

secretarias adequadas à sua formação, mas, ocupa, também, secretarias ou 

autarquias que estão em desacordo ao princípio do conhecimento técnico aqui sob 

análise.  

 Coerente com a análise desenvolvida até aqui, Empresários foram 

classificados como “Parciais”, na medida em que apesar do reconhecimento de 

possível conhecimento técnico advindo da experiência profissional, esse 

conhecimento não é desprovido da lógica privada que o constitui como empresário, 

em detrimento do interesse público. Além dessa categoria particular, nomeações de 

Contador para Secretaria de Justiça e Direitos Humanos; Advogado para Assistência 

Social ou Comunicação Social; Tenente-Coronel para Segurança e Justiça etc. 

 A categoria “Provável” absorveu Servidores Públicos e Professores cuja área 

de formação não foi identificada. Registre-se aqui a exceção a um Servidor Público 

que tem somente o Ensino Médio, mas que esteve à frente de secretarias em oito 

oportunidades, dentre as quais Agricultura e Abastecimento; Serviços Urbanos; 

Infraestrutura; e Governo. Somente essa última seria possível reconhecer – a partir 

dos critérios aqui utilizados – competência técnica para conduzi-la, na medida em 

que se poderia reconhecer possível experiência e sagacidade política extraída da vida 

cotidiana. Também foram classificados na categoria de “Provável” aqueles cuja 

RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO ACADÊMICA/TÉCNICA E 
SECRETARIA/AUTARQUIA

1983/2019 - Gráfico III
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formação não é diretamente relacionada à área de atuação, mas é possível 

compatibilizá-la. 

 A categoria de “Inadequada” agrupa aqueles secretários cuja formação está 

claramente em contraposição ao objeto da Secretaria para a qual foi nomeado. São 

os casos de: Administrador de Empresas para Infraestrutura ou Educação; Advogado 

para Meio Ambiente ou Agricultura Familiar; Policial para Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano; Assessor Político para Saúde; Empresário para Gestão de 

Pessoas e Proteção ao Patrimônio (público); Historiador para Fazenda ou 

Regularização Fundiária, além de Químico para Casa Civil, entre tantos outros. 

 Conclui-se, assim, que o número de secretários cuja formação é incompatível 

com a secretaria é substancialmente maior quando considerados aqueles que estão 

na categoria de “Parcial”, assim como aqueles de quem não foi possível obter 

informação sobre a escolaridade. 

 Deslocando o eixo para os primeiros-mandatários, Blairo Maggi (2003/2010) 

totaliza 72 nomeações inadequadas, e Silval Barbosa (2010-2011/2014) outras 68. 

Se observarmos que este último foi vice-governador de Blairo Maggi no segundo 

mandato, tem-se ainda melhor dimensão da (ir)responsabilidade de ambos nesse 

quesito. Em terceiro lugar, comparece Carlos Bezerra (1987/1990) com outras 42.  

Dante de Oliveira, que foi Prefeito (1986/1994) e Governador (1995/2002) por 

duas vezes, totalizou 38, seguido de perto por Emanuel Pinheiro, atual Prefeito de 

Cuiabá (portanto, à época do levantamento, com dois anos e meio de mandato) com 

37; e pelo também ex-Prefeito Wilson Santos, em um mandato e meio (2005/2010), 

com 34. Seu vice-Prefeito, Francisco Gallindo (2010/212), somou outras 33. Os 

demais Prefeitos e Governadores efetuaram 30 ou menos nomeações inadequadas.  

 Oportunamente, cabe registrar iniciativa de Blairo Maggi no final do primeiro 

mandato (Lei Complementar n. 264, de 28/12/2006), a partir da qual promoveu a 

reestruturação organizacional do Executivo Estadual. Por meio dessa reestruturação 

foi instituído o chamado “Núcleo de Administração Sistêmica”, que permitiu a criação 

de 12 cargos de Secretário-Executivo (DGA-2). Sob a justificativa de “racionalizar a 

execução das atividades sistêmicas e demais atividades de apoio, para a 

consequente melhoria da qualidade dos serviços oferecidos às atividades 

finalísticas”, essa reestruturação produziu o aumento de cargos de confiança e sua 
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fragmentação “especializada”. Consequentemente, foram criados cargos como 

“Secretário Adjunto Executivo da Secretaria do Núcleo de Administração” ou 

“Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Núcleo de Educação”. Antes disso 

já havia iniciado um movimento de “especialização” que permitira criar cargos DGA-

2 para a mesma Secretaria, como, por exemplo, “Secretário Adjunto de Gestão 

Administrativa-Financeira da Secretaria de Educação”.  

Essa reestruturação transformou – e ampliou - aquela estrutura simplificada, 

baseada em uma hierarquia objetiva e econômica, fundada sobre os cargos de 

Secretário e seu vice. Esse, inicialmente, era nomeado Coordenador Geral, depois 

passou a ser chamado de SubSecretário e, no segundo mandato de Dante de Oliveira 

à frente do Governo de MT, passou a ser denominado Secretário Adjunto.  

Dessa maneira, as transformações introduzidas por Blairo Maggi expõem a 

relação comum à maioria dos empresários: satanizam o Estado, (des)qualificam-no 

como perdulário, ineficiente e oneroso e, ao mesmo tempo, utilizam-se da sua 

estrutura para criar meios para garantir os recursos necessários à patronagem e às 

políticas de benefício ao capital privado, especialmente através de subsídios, 

renúncia e incentivos fiscais. 

 

IV.2 – Secretariado: referência governamental de estabilidade? 

 

 O desafio de associar uma imagem de estabilidade política ao Governo 

relaciona-se, também, à longevidade do secretariado. Mudanças frequentes no 

primeiro escalão revelam instabilidade e disputas internas (muitas delas de natureza 

interpartidária) que expõem mais do que a substituição de nomes. Afinal, 

independente se em sistemas presidencialistas ou parlamentaristas, a estabilidade 

do staff governativo, além de contribuir para a imagem pública e capital político do 

Chefe do Executivo, também assegura ao próprio secretariado estabilidade para 

propor políticas de médio e longo prazo para as respectivas pastas. Como sintetizou 

Amorim Neto (2006; p. 74), gabinetes mais duráveis têm a vantagem de permitir a 

formulação e execução de políticas governamentais com maior eficiência.  

 Utilizando-se como referência somente a quantidade de substituições dos 

secretários e/ou Presidentes de Autarquias realizadas durante o mandato, alguns 
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governadores despontam no ranking. Recorrendo ao recorte de, no mínimo, três 

substituições em uma mesma pasta, Carlos Bezerra (1987/1990) se destaca como o 

Governador que substituiu três vezes em 11 secretarias e/ou autarquias, durante os 

quatro anos em que esteve à frente do Poder Executivo. Ele foi acompanhado por 

Júlio Campos (1983/1986), em 10 pastas; Dante de Oliveira (1995/1999) e Silval 

Barbosa (2011/2014), em 09 pastas. 

Carlos Bezerra (1987/1990) destoa, também, pela alta rotatividade do seu 

staff, já que promoveu sete substituições somente na secretaria de Comunicação 

Social; seis substituições na Casa Civil e outras seis na SANEMAT. Essas 

substituições podem resultar de motivações diversas, tais como ajustes internos, 

reestruturação, renomeação, recondução, substituição etc.  

 Quando se considera, entretanto, as áreas de Saúde e de Educação, é Jayme 

Campos (1990/1994) que se sobressai ao promover sete substituições em cada uma 

delas durante seus quatro anos de Governo. 

Como é possível dimensionar no gráfico abaixo, a grande maioria dos 

primeiros-mandatários não se caracteriza pela estabilidade na composição do 

secretariado. Essa instabilidade parece refletir os custos políticos dos acordos 

suprapartidários de coalizão governativa orientados pela lógica de patronagem. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 A realidade municipal não difere da estadual, embora nenhum prefeito tenha 

feito uso de sete substituições em uma mesma pasta. O fez, porém, seis vezes. À 

frente da Prefeitura de Cuiabá durante o curto período de 2010/2012, Francisco 

Galindo promoveu seis substituições tanto na área de Esporte (considerando-se as 

várias nomenclaturas que a pasta foi assumindo), quanto na de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 As pastas que sofreram mais substituições, considerando-se todas as 

administrações estaduais foram: Assuntos Fundiários; Educação; Casa Civil e Saúde; 

seguido por Fazenda e Comunicação Social. Em alguns governos essas 

substituições foram sete, seis, cinco vezes, embora a média seja quatro em cada 

mandato. 

 No caso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, as áreas mais atingidas por 

substituições foram: Comunicação Social (incluindo-se o período em que a pasta 

esteve junto com a Secretaria de Governo); Saúde; e Planejamento e Coordenação 

(ou Planejamento, Orçamento e Gestão). A Comunicação Social foi objeto de 

substituições (quatro ou cinco vezes) por prefeitos; seguida pela pasta de Saúde, 
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durante o mandato. Por fim, a direção da Secretaria de Planejamento foi objeto de 

quatro substituições por três prefeitos. 

 Importa observar que a baixa durabilidade em algumas pastas pode estar, 

também, relacionada aos problemas de formação profissional adequada à área de 

atuação, embora, como veremos abaixo, essa não é uma preocupação preponderante 

para a maioria dos gestores. 

 

IV.3 – Perfil Secretariados  

 

 De acordo com Weber (1968, p. 57), política expressa a aspiração ao poder – 

seja porque o considere instrumento a serviço da consecução de outros fins, ideais 

ou egoístas, seja porque deseje o poder “pelo poder”, para gozar do sentimento de 

prestígio que ele confere. 

 Ocupar espaços decisórios, exercer a prerrogativa de nomear e/ou exonerar 

subalternos, reforçar ou neutralizar a representatividade de secretários, demarcar os 

limites do partilhamento, enfim, o Poder tem um poder de sedução incrível para 

aqueles que partilham da concepção de política definida por Weber. Àqueles que, na 

espiral de poder identificada por La Boétie (1999), exercem seu quinhão de poder para 

garantir a reprodução e legitimação do poder a quem servem e do qual se servem, 

participar dessa estrutura assegura, também, prestígio e potencial capital político. 

 Segundo Lopez e Praça (2015, p. 35-36) são três os fatores que interferem no 

processo de escolha e que podem definir indicações exitosas: a) Redes de 

conhecimento, as quais decorrem de conhecimento mútuo e de amizade construídas 

em carreiras profissionais ou em ambientes partidários; b) Regionalismo, relevante 

no cálculo para a divisão dos espaços de poder nos governos; e c) Centralização 

decisória, a qual implica em quem nomeia para o quê e como a demanda é recebida 

e processada. 

 Mesclados, os diferentes fatores tanto podem conduzir à cristalização de 

determinados nomes como alternativas seguras, independente da formação e da 

área, quanto à experimentação de novas possibilidades. 

 Da análise do período e dos secretariados em tela, algumas recorrências 

foram consolidando perfis capazes de auxiliar na classificação e interpretação dos 
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nomes que frequentam com relativa regularidade o primeiro e o segundo escalão do 

Poder Executivo Municipal e Estadual. Consequentemente, quatro perfis foram 

identificados: 1) Super-Secretários; 2) Multifuncionais; 3) “Especializados”; 4) 

“Resgatados”. 

 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Super Secretários são aqueles que exerceram repetidas vezes cargo como 

Secretário, Secretário Adjunto ou Presidente de Autarquia (ou nomenclatura similar 

conforme DGA-1 ou 2). Dentre eles, somente três têm integral correspondência entre 

a área de formação e a área de atuação. Mas todos têm em comum a particularidade 

de compor o secretariado em governos de distintos matizes partidárias e em ambas 

as instâncias.  
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SUPER SECRETÁRIOS – 10 ou mais vezes 
1983/2019 – Quadro I 

 
SECRETÁRIO FORMAÇÃO/PROFISSÃO N. VEZES 

Santo Scaravelli 
 

Advogado 17x 

Yênes Jesus de Magalhães Engenheiro Agrônomo; Empresário 
 

17x 

Guilherme Frederico de Moura Muller 
 

Economista 15x 

Carlos Carlão Pereira do Nascimento Licenciado em Ciências; Empresário 
 

14x 

Neide Aparecida de Mendonça Gomes 
 

Advogada; Pedagoga 14x 

Carlos Brito de Lima Servidor Público; 3º Grau Incompleto; 
Empresário 

12x 

Valdenir Feltrin 
 

Economista 11x 

Valter Albano da Silva Economista; Conselheiro TCE/MT 
 

11x 

João Bosco da Silva Delegado de Polícia; Policial Militar; 
Empresário 

10x 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Dentre os Super-Secretários identificam-se aqueles com experiência eletiva, 

como é o caso de Yênes Jesus de Magalhães, Carlos Carlão Pereira do Nascimento 

e Carlos Brito de Lima. Esses foram Vereadores de Cuiabá e Deputados Estaduais em 

mais de uma oportunidade. João Bosco foi Deputado Estadual em três ocasiões. 

Valter Albano da Silva, embora não tenha passado pelo crivo popular, foi 

contemplado com uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), embora 

esteja atualmente afastado em virtude de denúncias sobre irregularidades.  

Aliás, considerando-se a totalidade dos 1.585 secretários pesquisados, 14 

deles foram indicados e aprovados para compor o Pleno do TCE/MT, garantindo 

dessa forma vitaliciedade na vida pública5. 

O segundo perfil – Multifuncionais – é composto por aqueles secretários que 

atuam em distintas secretarias, como se portadores fossem de um conhecimento 

multidisciplinar capaz de lhes assegurar competência técnica em qualquer área.  

                                                     
5 De acordo com levantamento feito pelo Jornal Estadão, os conselheiros do TCE/MT recebem os 
melhores salários do país: Salário de R$ 35.462,22, Gratificação por Desempenho no valor de R$ 
3.831,00 e Salário Alimentação de R$ 1.150,00, acrescido, ainda, de Verba Indenizatória de R$ 
23.873,16. Ao final, o salário total é de R$ 64.316,38, o que representa mais de 70% do Teto [R$ 
39.293,00] (Gazeta Digital – 22/07/2019). 
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O critério para classifica-los, assim como aos “Especializados”, exigiu pelo 

menos três pastas diferentes ou, ao contrário, áreas afins, independente da área de 

formação. Um exemplo de secretário multifuncional é o ex-Prefeito Wilson Santos 

(2005/2010), graduado em Ciências e Direito e professor de ensino médio, que 

secretariou Serviços Urbanos; Agricultura e Assuntos Fundiários; e Cidades. 

Um caso particular é o secretário multifuncional Geraldo Aparecido de Vitto 

Júnior, advogado, que embora tenha atuado três vezes com Secretário ou Secretário 

Adjunto de Administração, também esteve à frente de outras duas secretarias: como 

Secretário de Planejamento e como Secretário Adjunto da Secretaria de Trabalho, 

Emprego e Cidadania. 

O terceiro grupo é constituído pelo que podemos nomear como 

“Especializados”, isto é, são secretários que se mantêm exclusiva ou 

majoritariamente em uma área de atuação, tenha ou não correspondência com sua 

formação técnica. Esse é o caso, por exemplo, de Permínio Pinto Filho. Engenheiro 

Agrônomo, atuou como Secretário de Educação no governo municipal de Francisco 

Galindo/PTB (2010/2012) e no governo estadual de Pedro Taques/PSDB 

(2015/2018), além de Secretário Adjunto de Educação no governo municipal de 

Wilson Santos/PSDB (2009/2010). 

O quarto e último grupo é formado por aqueles secretários que definimos 

como “Resgatados”, isto é, permaneceram por dois mandatos ou mais afastados do 

staff decisório e foram reconduzidos por governadores ou prefeitos recentemente. 

Os “Resgatados” totalizam 49 nomes. 

Dentre os “resgatados”, 35% deles são políticos experientes que exerceram ou 

disputaram cargos eletivos. Foram “resgatados”, também, um pastor e um cunhado 

de ex-prefeito. Anote-se que boa parte dos “resgatados” não guarda relação com a 

adequada formação técnica. Inclusive, alguns que antes atuavam de acordo com a 

área de conhecimento, quando “resgatados” assumiram secretarias inadequadas. 

A título de ilustração, dois exemplos: a ex-Deputada Federal e Estadual 

Aparecida Maria Borges Bezerra (Teté Bezerra), Enfermeira, esposa do ex-governador 

Carlos Bezerra (PMDB), que inicialmente dirigiu o PROSOL e, quando “resgatada” por 

Silval Barbosa/PMDB (2011/2014) assumiu a Secretaria de Desenvolvimento do 

Turismo. Da mesma forma, o engenheiro Mário Márcio Ponce Corrêa da Costa, que 
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durante o governo de Frederico Campos/PFL (1989/1992) atuou como Coordenador 

Geral da Secretaria de Viação e Obras e, no governo do Prefeito Mauro Mendes/PSB 

(2013/2016) foi Secretário Adjunto de Esporte, Cidadania e Juventude.  

Cabe esclarecer que somente a condição de “Especializados” e 

Multifuncionais são excludentes. Os demais podem ser, simultaneamente, 

multifuncionais, super secretários e “resgatados”, por exemplo. 

Registre-se que a existência de situações atípicas (porém relativamente 

comuns), em que o vice assume ao final do mandato ou até um período relativamente 

longo, como foi o caso de Francisco Galindo (2010/2012), revela que, em alguns 

casos, o substituto manteve o nomeado pelo titular afastado. Porém, como o Chefe 

do Executivo detém a prerrogativa de nomear/exonerar, independente do período em 

que está à frente do Poder, a manutenção constitui ato de manifesta vontade. E, por 

isso, foi assim interpretado para a computação dos períodos correspondentes ao 

secretariado. 

Além dos perfis apresentados, aspectos relacionados ao campo ideológico e 

ao trânsito entre instâncias (Municipal/Estadual) revelam-se pertinentes. Demarcar 

campo ideológico é, entretanto, um exercício bastante difícil, tendo em vista o 

partilhamento do projeto societário pelos partidos que assumiram o Poder Executivo 

municipal e estadual no processo de redemocratização brasileiro, em que pese a 

diversidade de agremiações partidárias que exerceram o poder, seja como primeiro-

mandatário, seja como coalizão governativa. 

A alternativa (delicada e fluída) orientou-se pelo viés do conservadorismo 

político, pautado pela defesa mais afeita à ordem repressiva e à autoridade estatal, 

assim como à preservação de convenções sociais conservadoras (BOBBIO, 2001; 

SINGER, 2000; MAINWARING; MENEGUELLO; POWER, 2000). Como o período 

pesquisado retrocedeu ao final da ditadura civil-militar, a demarcação também 

considerou a atuação dos partidos referente à Ditadura. Embora, como observaram 

Scott Mainwaring et all (2000, p. 34), a  
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[...] relevância das diferenças entre os partidos quanto a questões relacionadas 

ao autoritarismo e à democracia diminuíram a partir de 1985, à medida que os 

partidos conservadores tornaram-se menos comprometidos com o 

autoritarismo. 

 

A partir desse delicado e fluido critério, foram demarcados dois campos: 

Conservadores e Liberais.  

 

CONSERVADORES E LIBERAIS – Quadro II 

 

CONSERVADORES SIGLA LIBERAIS SIGLA 

Partido Democrático Social PDS Partido Socialista Brasileiro PSB 

Partido da Frente Liberal PFL Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro 

PMDB 

Partido Trabalhista Brasileiro PTB Partido Democrático Trabalhista PDT 

Partido da República PR Partido da Social Democracia Brasileira PSDB 

Partido Progressista PP Partido Popular Socialista PPS 

Partido Democratas DEM - - 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Identificados os campos e classificados os partidos políticos que estiveram à 

frente do Poder Executivo (tanto primeiro-mandatário quanto vice), faz-se necessário 

esclarecer: primeiramente, é oportuno anotar que o PTB, criado em 1945 6 , 

inicialmente constituiu-se em um Partido dedicado a aglutinar trabalhadores sob a 

égide populista de Getúlio Vargas e seus pares, consagrando-se, à época, como 

oposição ao PSD (Partido Social Democrático) e à UDN (União Democrática 

Nacional). Se até o Golpe de 1964 o PTB atuou no campo mais liberal, a partir da 

redemocratização, progressivamente avançou para o campo conservador. Como o 

período estudado concentra-se no pós-Ditadura, optou-se por enquadrá-lo no 

campo conservador. 

 Em segundo lugar, cabe reforçar a fluidez dessa demarcação, que apesar de 

vulnerabilizar a informação dela extraída, é funcional para demonstrar a fragilidade 

                                                     
6 As informações relativas aos partidos políticos brasileiros foram extraídas do estudo da autora sobre 
a Genealogia dos Partidos Políticos Brasileiros. 
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dos estudos da área de Ciência Política que desconsideram o projeto societário para 

concentrar análise em diferenças pontuais e/ou periféricas entre siglas. Para 

corroborar essa afirmação, consideremos, por exemplo, as filiações partidárias dos 

primeiros mandatários em mandatos distintos ou em relação aos seus vices: 

 

COMPOSIÇÃO CHAPAS PRIMEIROS-MANDATÁRIOS E VICES, CONSIDERANDO 
PARTIDOS POLÍTICOS DE CAMPOS DISTINTOS – QUADRO III 

 

PRIMEIRO-MANDATÁRIO PARTIDO VICE PARTIDO 

Blairo Maggi - Governador (2007/2010) PR Silval Barbosa PMDB 

Emanuel Pinheiro - Prefeito (2017/2020) PMDB Niuan Ribeiro Roberto PTB 

Jayme Campos - Governador (1991/1994) PFL Osvaldo Roberto Sobrinho PMDB 

Mauro Mendes - Prefeito (2013/2016) PSB João Malheiros PR 

Mauro Mendes - Governador (2019/2022) DEM Otaviano Pivetta PDT 

Pedro Taques - Governador (2015/2018) PSDB Carlos Henrique Baqueta 

Fávaro 

PP 

Silval Barbosa - Governador (2011/2014) PMDB Francisco Tarquínio Daltro PP 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A observação do Quadro acima permite identificar a forma ordinária como as 

chapas majoritárias são compostas, agregando campos partidários popularmente 

identificados como contrapostos. A naturalidade com que tais relações são 

estabelecidas, entretanto, expõe mais do que contradiz, na medida em que revela que 

a unidade é, realmente, fundada sobre o compartilhamento do projeto societário. 

Os empresários Mauro Mendes e Blairo Maggi, por exemplo, têm em comum a 

passagem por partidos que não somente são considerados liberais, mas 

progressistas (PSB e PPS, respectivamente), no primeiro mandato como Prefeito e 

Governador. Ironicamente, ambos os partidos trazem na sua nomenclatura a 

referência ao Socialismo. No segundo mandato, entretanto, ambos já estavam 

confortáveis em outros partidos mais adequados às suas visões de mundo, de 

homem e de sociedade. 

Feitas as ressalvas, apresentemos os dados que as corroboram. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 Como as administrações (e inclusive os próprios primeiros-mandatários e 

seus respectivos partidos) circulam como muita regularidade entre campos 

ideológicos perifericamente distintos, para o secretariado constitui prática comum 

compor governos de diferentes matizes. Secretários oriundos do PT, por exemplo, 

com trajetória política no Parlamento Estadual e Nacional, assim como no Executivo 

Municipal do interior de Mato Grosso, compuseram por um período significativo as 

administrações de Blairo Maggi e Silval Barbosa, em uma área sensível a qualquer 

Governo: a Secretaria de Educação. 

 De igual maneira, há uma mobilidade comum entre ambas as instâncias de 

Poder, sendo o Poder Local, muitas vezes, uma espécie de primeira experiência 

executiva antes de se pleitear a cadeira do Palácio do Paiaguás. 

 

V – Considerações finais 

 

 A pesquisa sobre o secretariado nas instâncias municipal e estadual pelo 

período dos 36 anos revelou aspectos importantes sobre o perfil (ou perfis) das 

relações entre agentes públicos nomeados e eleitos. Para além dos processos 

burocráticos que envolvem nomeações e exonerações, a composição secretarial 

revela relações de interesse de múltiplas naturezas combinadas. 
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 Se o Poder Executivo precisa formar maiorias parlamentares capazes de lhe 

assegurar votações favoráveis no Legislativo, os partidos através dos quais essas 

coalizões governativas são firmadas também precisam construir pontes com o 

Executivo para garantir a ocupação de espaços estratégicos e a liberação de recursos 

para suas bases. O problema, portanto, não está no princípio de arranjo institucional, 

mas na sua transformação em práticas contumazes de fisiologismo e barganha. 

 Essas práticas recorrentes são construídas a partir de unidade programática, 

que reflete comunhão de projeto societário. Eclipsado pela pequena política 

(GRAMSCI, 2011), o projeto societário que norteia a grande política segue firme, 

análogo ao clássico pão e circo. Esse processo não produz somente a projeção de 

uma e o ostracismo de outra, mas gera desprezo e descrença social na política 

institucional. 

 É, portanto, neste cenário que as relações institucionais de interesse se 

movem e, especialmente, constituem recorrências de práticas e de nomes. Assim, 

nesses longos 36 anos pesquisados, emergiram quatro perfis de secretários, assim 

como dois dados impactantes: o alto número de secretários que atuam em áreas de 

conhecimento diversa daquela de formação acadêmica; e, a quantidade de 

secretários e primeiros-mandatários envolvidos em denúncias de corrupção. 

 As relações triangulares entre Executivo, Secretariado e Partidos 

Políticos/Legislativo precisam ser compreendidas a partir do poder imanente da 

familiocracia mato-grossense. Poder que se manifesta nos processos eleitorais e 

nas indicações dos cargos de confiança. 

 Tem-se, assim, de maneira aparentemente contraditória, que a maioria 

daqueles que combatem o Estado de forma sistemática e contundente, 

especialmente através de políticas públicas de contração social, são aqueles que 

através do Estado se locupletam. Afinal, como lembrou Iasi (2017, p. 275), 

recuperando Marx e Lenin: 

 

Na política, como na economia, são os próprios seres humanos que produzem as 

relações que os aprisionam no estranhamento e na alienação. Livremente 

escolhem, a cada quatro anos, entre os membros da classe dominante, aqueles 

que os representarão e massacrarão no Parlamento. 
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 E no Executivo, acrescentamos nós.  
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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é lançar luzes sobre a construção da identidade criminal a 
partir das práticas discursivas dos procedimentos concernentes a uma audiência de 
custódia específica. Centrada nos diversos documentos que versam sobre o caso de 
João, a análise indaga sobre a qualificação jurídica de João antes e durante sua 
audiência de custódia; a configuração da documentação da audiência e sua 
realização; e as idiossincrasias antropológicas da audiência de custódia enquanto 
instituto legal.  
Palavras-Chave: Audiência de Custódia; Direito; Antropologia. 

 
ABSTRACT 
 
The aim of this article is to shed light on the construction of criminal identity based 
on the discursive practices of procedures concerning a specific custody hearing. 
Focused on the various documents that deal with João's case, the analysis asks 
about João's legal qualifications before and during his custody hearing; the 
configuration of the hearing documentation and its realization; and the 
anthropological idiosyncrasies of the custody hearing as a legal institute. 
Keywords: Custody Hearing; Law; Anthropology. 

 

 

Introdução  

  

Em 24 de Julho de 2015, foi promulgada a resolução 9/2015 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução n. 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 
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artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal – Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição – e Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto 

de San José da Costa Rica –, promulgada por meio do Decreto Presidencial n. 678, 

de 06 de novembro de 1992). A partir desta resolução, pensando-se estritamente na 

comarca de Cuiabá, foram organizados os procedimentos jurídicos para a realização 

das audiências de custódia, atendendo-se aos imperativos dos direitos humanos.  

Em termos legais, a audiência de custódia é um instituto jurídico de garantia 

dos direitos humanos e fundamentais das pessoas presas em flagrante. Nesse 

sentido, a audiência de custódia versa imediatamente sobre a legalidade da prisão e 

sobre a integridade física do preso, “o tratamento que o sujeito preso recebeu por 

parte das autoridades envolvidas, até o momento, em sua restrição de liberdade” 

(ANDRADE; ALFLEN, 2016, p. 21), primando pela integridade física e mental do preso 

em flagrante e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com Gisele 

Souza de Oliveira et al.,  

 

A audiência de apresentação do preso, para que seja dado efetivo cumprimento 

ao disposto no art. 310 do CPP, com a redação alterada pela Lei 12.403/11, 

apresenta-se como uma opção de garantir a efetividade do novo modelo de 

cautelares penais pessoais introduzidas no sistema do Código e com eficácia 

geral e de preservação da dignidade da pessoa presa em flagrante delito, prisão 

esta de natureza precária, administrativa e pré-cautelar. A doutrina e o próprio 

legislador batizaram o referido ato de “audiência de custódia” e através dela 

ressurge a esperança de garantir a efetividade aos direitos fundamentais da 

pessoa presa em flagrante delito, particularmente no que toca com a sua 

integridade física e mental, bem como o respeito ao postulado da presunção de 

inocência (OLIVEIRA et al., 2017, p. 113). 

  

Mediatamente, contudo, ressalta-se que as audiências de custódia servem 

como escopo jurídico-político de redução da massa carcerária presa sem o devido 

processo legal. Nesse sentido, seria um instrumento de combate ao cárcere e à 

prisão como regra primária aos presos em flagrante, diminuindo-se a quantidade de 

sujeitos em restrição de liberdade ao se “incentivar” a aplicação de medidas 
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alternativas ao cárcere para aqueles cujos fatos delitivos e condições gerais da 

prisão em flagrante assim permitam.  

Em outras palavras,  

 

De acordo com a jurisprudência das Cortes internacionais e as justificativas 

apresentadas nos projetos de lei até aqui existentes, a audiência de custódia 

obedece a uma tríplice finalidade, a lembrar: a) análise da (i)legalidade da 

privação de liberdade efetuada; b) freio a possíveis maus-tratos ou tortura 

durante o período em que o indivíduo esteve em poder da polícia judiciária; e c) 

apreciação sobre a (des)necessidade de manutenção da privação de liberdade, 

decretando-se sua prisão preventiva, o relaxamento da prisão ou concedendo a 

liberdade provisória, com ou sem vínculos (ANDRADE; ALFLEN, 2016, p. 108). 

 

 Nesse contexto, em Cuiabá, formalmente, a operacionalização da audiência de 

custódia prescreve a apresentação do preso em flagrante diante do Juízo em até 

vinte e quatro horas após a sua prisão. O preso em flagrante é encaminhado à 

carceragem do fórum, onde aguardará o momento de sua audiência de custódia. 

Antes da audiência, o custodiado ou flagranteado – como passa a ser chamado no 

fórum – é encaminhado ao exame de corpo de delito, ao setor de identificação civil e 

a consultas com equipe médica. Além desses encaminhamentos, o custodiado é 

recebido por uma equipe formada por psicólogo e assistente social, momento 

considerado pelos interlocutores como de “acolhimento”, no qual é elaborado um 

“Plano Individualizado de Acolhimento Psicossocial - PIA”, no qual são coletadas 

informações sobre o sujeito acerca da sua condição atual (se está empregado ou 

não, se possui documentos, condição do estado de saúde mental etc.), tudo dentro 

do “Projeto Renascer”, nome dado a tal conjunto de procedimentos. Após o término 

do trâmite dessas etapas, o custodiado retorna à carceragem, aguardando as 

audiências que, em geral, ocorrem no período da tarde.  

 De maneira geral, segundo dados estatísticos disponibilizados publicamente 

pelo site do Conselho Nacional de Justiça, de setembro de 2016 a 20 de maio de 2021, 

em Mato Grosso, foram computadas quinze mil e quarenta audiências de custódia 

realizadas, tendo sido concedida a liberdade provisória em sete mil e treze casos, e 
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sendo relatados mil duzentos e quarenta e oito casos de tortura e/ou maus tratos 

(paineisanalytics.cnj.jus.br).  

Dentro desse amplo universo, portanto, objetiva-se analisar o caso específico 

de João (nome fictício), tomado como referência em um sentido sinedóquico, ou seja, 

a parte pelo todo, um exemplo metonímico do universo mais amplo das audiências 

de custódia, a fim de elucidar as peculiaridades e particularidades das audiências 

etnograficamente. Com base no lastro documental desde a prisão em flagrante de 

João até sua audiência de custódia propriamente dita, a construção do caso é 

analisada a partir da vida do custodiado tal qual constituída nos autos e nos 

documentos do caso, a partir das falas e regulações condensadas nos papéis que 

conformam João até sua audiência.  

 

1 Uma vida dos/nos documentos: 

 

Conceitualmente, o Conselho Nacional de Justiça explana a audiência de 

custódia da seguinte forma: 

 

Trata‑se de uma ação do Conselho Nacional de Justiça mediante a qual o cidadão 

preso em flagrante é levado à presença de um juiz no prazo de 24 horas. 

Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será 

ouvido, previamente, por um juiz, que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou 

sobre a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O juiz também 

avaliará se a prisão preventiva pode ser substituída por liberdade provisória até 

o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares 

como monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. Poderá 

determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-

tratos ou abuso policial durante a execução do ato de prisão (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 10). 

 

Considerando, assim, que a audiência de custódia versa sobre a legalidade da 

prisão em flagrante e sobre a integridade física e moral do sujeito, há um conjunto de 

práticas e atos que se configuram em torno de documentos de validade legal que 

constroem e formatam a qualificação dos flagranteados. Desde o auto de prisão em 
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flagrante até a audiência de custódia (esta incluída, transcrita também em 

documentos, com a decisão do Juízo), há um percurso jurídico lastreado em papéis, 

documentos e registros escritos que definem a trajetória do custodiado, bem como 

seu destino, apontando duplamente à temporalidade passada do ato delitivo, da 

história do sujeito e do ocorrido; e à temporalidade futura do encaminhamento que 

será dado ao flagranteado.  

É sobre a temporalidade passada do ato delitivo (porque já ocorrido) e da vida 

do flagranteado que o lastro documental informa. Segundo o Conselho Nacional de 

Justiça (2016), após a prisão em flagrante, esta é formalizada no Auto de Prisão em 

Flagrante pela autoridade policial, ao qual é juntada a certidão de antecedentes 

criminais, bem como o resultado dos exames clínico e de corpo de delito, sendo todos 

os documentos encaminhados ao Juízo. Antes da audiência de custódia, o 

custodiado tem como garantia constitucional o encontro com o defensor ou 

advogado de defesa e, na audiência, há manifestação do Ministério Público, 

entrevista com o custodiado, manifestação da defesa e, então, a decisão do 

magistrado (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 14). 

No caso de João, seu lastro documental começa com o Auto de Prisão em 

Flagrante Delito; o Boletim de Ocorrência; o Termo de Exibição e Apreensão (de bens); 

Termo de Declaração da Vítima; Termos de Depoimentos de testemunhas; Auto de 

Entrega de bens à autoridade policial; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e 

Interrogatório do indiciado; Nota de Ciência de Garantias Constitucionais, assinada 

por João; Nota de Culpa (na qual João informa estar ciente da acusação que lhe é 

atribuída); além do Plano Individualizado de Acolhimento Psicossocial – no caso de 

Cuiabá.  

Assim, o lastro legal documental é a base do processo da audiência de 

custódia, a temporalidade de um passado traduzido em documentos. Ademais, tais 

documentos formatam uma – dentre várias – vida possível, destacando-se 

momentos e eventos que definirão o curso processual e o destino dos custodiados a 

partir de vozes que relatam os acontecimentos. 

Olívia Cunha (2004), dentro do escopo de “documentar o passado” (CUNHA, 

2004, p. 290), destaca a condição dos arquivos – e aqui incluímos os processos 

legais – como formas de criação e organização de conhecimentos dentro de lógicas 



 
88 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

classificatórias que, através de muitas vozes conjugadas polissemicamente, criam 

ordenações específicas e necessárias a determinados fins.  

Assim,  

 

Nos últimos anos, além de historiadores e arquivistas, antropólogos têm se 

voltado para os arquivos como objeto de interesse, vistos como produtores de 

conhecimentos. Não preservam segredos, vestígios, eventos e passados, mas 

abrigam marcas e inscrições a partir das quais devem ser eles próprios 

interpretados. Sinalizam, portanto, temporalidades múltiplas inscritas em 

eventos e estruturas sociais transformados em narrativas subsumidas à 

cronologia da história por meio de artifícios classificatórios. Tais tentativas de 

inscrever evento e estrutura na topografia dos arquivos implicam procedimentos 

constantes de transformação. Os arquivos tornaram-se então territórios onde a 

história não é buscada, mas contestada, uma vez que constituem loci nos quais 

outras historicidades são suprimidas (Comaroff e Comaroff 1992; Hamilton et alii 

2002; Price 1983; Steedman 2002; Stoler 2002). Assim, o caráter artificial, 

polifônico e contingente das informações contidas nos arquivos — bem como as 

modalidades de uso e leituras que ensejam — têm sido repensados (Davis 1987; 

Farge 1989; Ginzburg 1991). Diferentes análises e perspectivas em torno do uso 

e natureza dos acervos arquivísticos convergem em uma mesma preocupação: é 

preciso conceber os conhecimentos que compõem os arquivos como um sistema 

de enunciados, verdades parciais, interpretações histórica e culturalmente 

constituídas — sujeitas à leitura e novas interpretações (Foucault 1986:149). 

(CUNHA, 2004, p. 292). 

 

Dentro de um processo legal, portanto, no qual muitos agentes “falam”, 

interessam exatamente as “condições de produção dessas ‘vozes’” (CUNHA, 2004, p. 

293), na medida em que, através delas, há uma classificação e uma ordenação de 

fatos e qualidades do sujeito – no caso, o custodiado – que são o processo em si, a 

lógica jurídica específica que se constrói como realidade legal e social.  

 Adriana Vianna (2014), ao tratar diretamente sobre processos judiciais, 

aprofunda a relação destes com a documentação de vidas que eles ensejam – as 

“vidas documentadas” (VIANNA, 2014, p. 46). Segundo Vianna (2014), os processos 
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possuem a autoridade de estabelecer relações sociais, construindo um mundo social 

por entre os documentos. Para Vianna (2014), não apenas as vozes, mas os silêncios 

e as descontinuidades marcam a vida processualizada, (re)criada e documentada 

dentro de uma temporalidade e de um espaço administrativos-estatais que recortam 

e demarcam “vidas feitas de papel, arquivo e administração” (VIANNA, 2014, p. 48), 

organizadas conforme o jogo de vozes e de autoridades que constituem o processo 

judicial:  

 

Vidas que não apenas nos chegam fragmentadas, mas que, na realidade dessas 

aldeias-arquivo específicas, assim se apresentam, como “pedaços que 

interessam” à narrativa que por trás deles se costura: o processo criminal, a 

decisão judicial sobre a guarda de uma criança, o vigor de um inquérito policial 

que pode reconhecer naquele ato narrado um crime efetivo. Seu retalhamento e 

seu alinhavo a outros fragmentos - depoimentos, carimbos, protocolos - 

compõem as condições etnográficas que nos interessam e que nos são 

possíveis. É no desenho sinuoso da produção de suas faltas e parcialidades que 

devemos procurar sua riqueza específica, sua força como constructo e como 

agente social, como marcas que nos indicam os mundos de onde emergem, mas 

também os novos mundos que fazem existir (VIANNA, 2014, p. 47).  

 

  Se a base do processo judicial, desta forma, é a fragmentação de uma vida 

(VIANNA, 2014), artificialmente recriada pelos e em documentos polissemicamente 

engendrados a partir de vozes e silêncios que classificam aquela vida – no caso, o 

custodiado –, os documentos citados sobre o caso de João começam a construir, 

desde a prisão em flagrante (e até antes desta, com a juntada dos documentos sobre 

a vida pregressa do flagranteado), sua “identidade burocrática” (VIANNA, 2014, p. 49), 

base de todo o aparato jurídico e classificatório da trajetória de João que culminará 

na decisão da audiência de custódia, selando o encaminhamento final sobre a prisão 

ou não do mesmo. 

Segundo o Boletim de Ocorrência, a narrativa específica do caso de João – 

aqui transcrita sem partes sensíveis que identifiquem quaisquer envolvidos, nem 

quaisquer outras marcas de local, data etc., sendo que todos os nomes, inclusive de 

estabelecimentos, são fictícios –, afirma que: 
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A guarnição XXX foi acionada para verificar uma situação de furto com 

arrombamento, onde populares teriam avistado um indivíduo moreno alto usando 

camiseta cinza, short xadrez e boné verde, saindo da residência do Sr. Leo em 

posse de objetos furtados, uma senhora nos indicou para onde o suspeito teria 

seguido. Com isso a guarnição em rondas localizou e o abordou já na Avenida 

XXX próximo ao comércio “Shop do Pão”, sendo encontrado em sua posse o 

material furtado na residência dentre eles um simulacro de arma de fogo tipo 

metralhadora, bem como uma chave de fenda utilizada para arrombar o portão e 

uma munição cal. 22. Diante dos fatos, retornamos ao local onde fizemos contato 

com o Sr. José, vizinho da vítima o qual informou apenas que conhece o vizinho 

pelo primeiro nome “Leo” e mais nada. Com isso a guarnição orientou o vizinho 

a informar a vítima sobre o ocorrido e para que desloque no XXX para reaver seus 

pertences. O suspeito foi entregue sem lesões corporais. *** OBS. Feita a 

checagem constou em desfavor do suspeito quatro passagens criminais sendo 

três de furto e uma de roubo.       

 

O Auto de Prisão em Flagrante Delito, paralelamente, informa acerca do 

enquadramento jurídico do caso. Assim,  

 

Às XX h do dia XX de XXX do ano de XXXX, na Delegacia de Polícia XXX onde 

presente se achava o(a) Sr(a). Dr(a). XXXX Delegado(a) de Polícia, comigo, XXXX, 

Escrivão(ã) de Polícia, ao final assinados, aí compareceu Paulo conduzindo 

preso(a)(s) João por haver(em) cometido o(s) crime (s) de FURTO QUALIFICADO 

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, capitulado(s) no(s) artigo(s) ART 155 § 4, 

INC. I DO CP e ART. 14 DA LEI 10.826/03, tendo como testemunha Marcos, fato(s) 

este(s) ocorrido(s) no dia XX/XX/XXXX, por volta das XX h, no(a) Rua XXXXX. Em 

seguida, em conformidade com o disposto no art. 304 do Código de Processo 

Penal, determinou a Autoridade Policial a lavratura do presente auto de prisão em 

flagrante, com autuação da documentação adiante acostada, que fica fazendo 

parte integrante deste: 1) Oitiva do(a) condutor(a) Paulo, com entrega de cópia 

do termo; 2) Expedição de recibo de entrega do(s) preso(s) João, em favor do(a) 

condutor(a); 3) Oitiva das Testemunhas Marcos; 4) Interrogatório do(a)(s) 

conduzido(a)(s) João. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o 
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encerramento deste auto que assina com o(s) Conduzido(s) e comigo, 

escrivão(ã) de polícia, que o digitei e imprimi.  

 

 Formalizada a prisão, os depoimentos de Paulo, o policial condutor de João, e 

de Marcos, também policial presente no momento da prisão em flagrante, são 

convergentes na descrição do ocorrido. Nesse sentido, o Termo de Depoimento de 

Paulo afirma que: 

 

Indagado pela autoridade sobre o fato noticiado no Boletim de Ocorrência XXXXX, 

RESPONDEU: QUE está lotado no XXXXX estando na XXXXX junto com Marcos, 

narra que a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de FURTO a 

residência com arrombamento; QUE populares informaram a guarnição que 

teriam avistado um indivíduo moreno alto usando camiseta cinza, short xadrez e 

boné verde saindo da residência do sr. Leo em posso dos objetos furtados; QUE 

uma senhora indicou para onde o suspeito teria seguido; QUE com isso a 

guarnição em rondas localizou e abordou o suspeito na Rua XXXXX, próximo ao 

comércio “Shop do Pão”, sendo encontrado na posse o material furtado na 

residência dentre eles UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TIPO 

METRALHADORA, UMA CHAVE DE FENDAS, utilizada para arrombar o portão e 

UMA MUNIÇÃO CALIBRE 22; QUE, diante dos fatos, a guarnição orientou o vizinho 

a informar a vítima sobre o ocorrido e para que deslocasse ao XXXXX, para reaver 

os pertences; QUE diante das evidências e fatos foi dada voz de prisão ao 

conduzido sendo apresentado para autoridade policial que após tomar 

conhecimento dos fatos determinou a oitiva dos policiais para posteriores 

providências; QUE o suspeito foi entregue sem lesões corporais; QUE foi feita a 

checagem do suspeito, onde constou em desfavor quatro passagens criminais 

sendo três de furto e uma de roubo. 

 

 Ainda no mesmo dia, o sr. Leo, apontado como a vítima, compareceu à 

delegacia como declarante. Perguntado pela autoridade sobre o ocorrido e sobre o 

Boletim de Ocorrência, disse: 

 

Que é proprietário do imóvel situado na Rua XXXXX e que nesta data, por volta 

das XX h ao chegar em casa, foi informado por um vizinho dizendo que populares 



 
92 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

viram um indivíduo adentrando a casa do declarante e furtou alguns objetos, e 

que esse indivíduo foi preso por policiais na posso dos objetos do declarante; 

Afirma o declarante que alguns objetos estavam fora de casa porque está 

pintando e teve que colocar alguns armários e objetos do lado de fora, e que nesta 

data os pintores não foram; Que observou que a cerca elétrica da casa estava 

danificada (dobrou a cerca elétrica) e estourou o cadeado do portão, estourou o 

fio do sensor; Que na casa tem um sistema de circuito elétrico mas o HD está 

queimado prejudicando as imagens do local; Que a casa não foi arrombada. Que 

os objetos furtados estavam do lado de fora da casa e neste ato faz 

reconhecimento dos seus objetos, são os seguintes: 01 (uma) bolsa marrom, 01 

(um) par de tênis cor preto e branco, 01 (uma) bolsa cor preta, 01 (uma) joelheira, 

01 (uma) cueca azul, 01 (um) jogo de 06 (seis) xícaras e 06 (seis) pires, 06 (seis) 

copos, 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo submetralhadora. Que não 

reconhece o conduzido porque não estava em casa quando do fato criminoso, 

como também as câmeras de circuito interno não estão funcionando. Nada mais 

disse, nem lhe foi perguntado.  

 

 Por fim, interrogado, como consta no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e 

Interrogatório, João, desempregado, analfabeto e usuário de drogas, confirmando 

que já fora indiciado anteriormente por outros crimes (furto), apenas respondeu: 

 

QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE afirma não ter sofrido 

agressões por parte da guarnição que o prendeu; QUE MANIFESTA O DESEJO DE 

SOMENTE FALAR EM JUÍZO; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que 

determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às XX h, que vai 

devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelo(a) Defensor 

constituído, pelas testemunhas de leitura XXXX e XXXX e por mim, escrivão(ã) 

que o digitei.   

 

A partir da documentação transcrita, fica clara a noção de “fragmentação” 

(VIANNA, 2014) da vida de João. Independentemente da resolução final sobre a 

prisão na audiência de custódia e a partir de um exercício analítico sobre o que foi 

escrito e documentado sobre o flagranteado, aparecem como relevantes para sua 
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“identidade burocrática” (VIANNA, 2014), no teor de todos os documentos, três 

marcadores específicos. 

Primeiro, o ato em si, ou seja, o furto com arrombamento, a partir do qual se 

instaura uma nova relação social – burocrática – na qual João é alocado como 

centro nevrálgico. Apontando para a temporalidade do presente da relação jurídico-

estatal em estado nascente, a prisão em flagrante decorrente do ato delitivo de furto 

qualificado e porte ilegal de arma de fogo cria um laço social a partir do qual ressoa 

juridicamente a qualificação de João. É a partir da prisão em flagrante que João se 

transforma em custodiado/flagranteado, de maneira que o ato estrutura o passado, 

com a persecução aos antecedentes criminais de João, e o futuro, a manutenção ou 

não da prisão em flagrante na audiência de custódia. 

Ainda quanto ao ato delitivo, uma classificação sutil de João vai ganhando 

forma. Segundo os documentos transcritos, a chave de fenda encontra com o 

flagranteado passa a ser qualificada como “utilizada para arrombar o portão”, 

reafirmando o ato delitivo a partir do objeto encontrado.  

Segundo, há o passado descortinado com o presente do ato delitivo. No lastro 

documental, o ato classificatório sobre João continua sendo construído na medida 

em que os antecedentes são peças centrais para o trâmite. As quatro passagens 

anteriores pela malha judicial e policial do Estado, os três furtos e o roubo 

registrados, vão configurando o que João começa a representar diante da futura 

audiência de custódia e do processo como um todo. É reafirmada no papel a 

“identidade burocrática” (VIANNA, 2014) de João, a partir da qual sua vida é 

remontada com a marcação específica sobre seu passado delitivo, não sendo 

descrito nada além do que, em tese e a princípio, parecem reafirmar o lastro 

“criminoso” de João. Com o flagrante delito, ressurge “um” João, de maneira que, na 

vastidão da sua biografia, os silêncios impulsionam nos documentos a qualificação 

estatal e burocrática de um passado já cristalizado em torno de outros delitos. 

Por fim, em terceiro lugar, os documentos ainda apontam um futuro, uma 

ressonância para o futuro: reiteradamente é afirmado que João foi preso e passou 

pela rede policial inicial “sem lesões corporais”. A atenção dada a esse fato, básico 

dos direitos humanos, parece e pode ser interpretada como uma prevenção estatal 
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na esfera jurídica, um fato que, devendo ser uma regra cuja necessidade de afirmação 

sequer deveria existir, ao contrário, precisa ser reafirmado constantemente.  

A ausência de lesões corporais, que é um dever do Estado e um direito 

fundamental de João, precisa ser escrita, registrada, documentada, uma validação in 

loco, à tinta, que reafirma regras que deveriam ser imperativas, uma espécie de 

contrapeso de efetividade estatal contra possibilidades que, pela mera averbação da 

regra – “QUE o suspeito foi entregue sem lesões corporais” – aponta na direção da 

exceção em outros contextos – que outros suspeitos em outros casos podem ter 

sido, foram ou serão entregues com lesões corporais.    

Consequentemente, pelo registro da regra, as exceções também se demarcam, 

sendo a própria audiência de custódia um instituto jurídico que, pela sua existência, 

define que a não observância da dignidade da pessoa presa de fato ocorre. Nesse 

sentido, na seara da prevenção, registrar que João não teve lesões corporais é ao 

mesmo tempo o registro de uma regra que deveria ser de alcance geral e efetiva, e 

das exceções que ferem a mesma, demarcando uma possível ação violenta do 

Estado em outros casos. 

Assim, documentalmente, começa a aparecer “um” João, aquele que, entre os 

silêncios e não ditos documentais, importa para o caso em tela, o nó górdio atual – 

o furto com arrombamento e o porte ilegal de arma de fogo. Começando a 

demarcação fragmentada de João, o ápice será na audiência de custódia, onde será 

julgado se ele deve continuar preso ou não e o porquê. Na direção, portanto, da 

continuação do processo e das classificações sobre João, chegamos à sua 

audiência. 

 

2 Bastidores do Judiciário: 

 

 Como a audiência de custódia não versa sobre o mérito do ato, não havendo 

ainda ação penal instaurada, ou seja, não havendo qualificação do custodiado como 

réu, mas apenas a avaliação da legalidade da prisão em flagrante, todo o processo 

de lastro documental que culmina no ato decisório não versa, em tese, sobre o 

escrutínio do ato, do delito em si, porém, por princípio, sobre se o custodiado deve ou 
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não continuar preso. Deve haver, assim, um ato resolutório estritamente sobre a 

prisão. 

Por outro lado, como apontado, há também uma espécie de ato classificatório 

que incide sobre o flagranteado, na medida em que é sua trajetória que dará base à 

decisão do magistrado sobre o destino do próprio custodiado, a partir das “narrativas 

congeladas” (DAS, 2020) nos documentos que vinculam a possibilidade de o sujeito 

continuar preso ou não, enquanto ainda não há considerações acerca do mérito do 

crime, bem longe do oferecimento de denúncia.  

Nessa seara, o procedimento da audiência de custódia inclui ainda a 

possibilidade de que esta pode sanar irregularidades do Auto de Prisão em Flagrante, 

de maneira que ela é uma continuidade e consequência lógica em relação a toda a 

movimentação burocrática a partir do flagrante: 

 

O período que compreende a abordagem policial e a condução da pessoa 

custodiada para a unidade judiciária responsável pelas audiências de custódia, 

passando pelos trâmites da delegacia de polícia, deve ocorrer de acordo com os 

parâmetros constitucionais e normativos vigentes. Alguns desses requisitos 

podem, ainda, ser sanados antes da apresentação da pessoa em juízo - como o 

contato com a família da pessoa presa -, sendo indispensável que as garantias 

da pessoa custodiada sejam asseguradas no menor intervalo de tempo possível. 

Elenca-se, a seguir, os seguintes requisitos a serem observados nessa fase: (i) 

comunicação da prisão; (ii) interrogatório e escuta da pessoa custodiada, 

informando-a sobre seus direitos e adotando procedimentos para garanti-los; 

(iii) comunicação à autoridade consular ou diplomática e garantia de intérprete; 

(iv) entrega da nota de culpa em 24 horas; e (v) exame de corpo de delito cautelar 

sem a presença de policiais (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020, p. 34). 

 

Consequentemente, se o lastro documental aponta na temporalidade pretérita 

do que ocorrera e sobre quem é o custodiado, o clímax desse caminho burocrático, a 

audiência de custódia, aponta na direção da temporalidade futura, para onde vai ser 

encaminhado o sujeito, que serve como um dos eixos de classificação do seu destino 

– se a prisão, se o relaxamento da prisão, se liberdade com medidas cautelares etc., 
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porém sem versar sobre “o caso” em si e consequentemente sem todas as minúcias 

de um processo penal.     

Nesse sentido, importante ressaltar de início que o que chamamos de 

“bastidores do judiciário” são os trâmites desde a prisão em flagrante até a audiência 

de custódia, esta incluída, com foco no percurso discursivo e documental traçado 

nessa trilha jurídica. Anterior à acusação formal, parece haver uma precipitação de 

significados em torno da figura do sujeito preso em flagrante – aqui, João –, cujas 

dinâmicas narrativas evidenciam percepções e sentidos sobre criminalidade e 

violência a partir da configuração específica da situação em que se encontra o 

sujeito, qual seja, a da possível execução de um ato delituoso e a confirmação ou não 

da sua prisão. Enredado em diversas vozes, com detalhamento do seu histórico de 

vida, o sujeito preso em flagrante encontra-se numa “teia de significados” (GEERTZ, 

1978) cujo ápice é a audiência de custódia.  

Em outras palavras,  

 

Anteriores à acusação formal, ao oferecimento da denúncia, consideram-se 

bastidores do Judiciário o trâmite até a audiência de custódia e esta incluída, na 

medida em que exercem sua força agenciadora sobre o ato delinquente, sobre 

sua qualidade de gerador de prisão e sobre a trajetória pregressa do flagranteado, 

definindo-se o microuniverso da efetivação ou não da prisão preventiva ou de 

outras medidas cautelares. Enquanto bastidores, as realidades e ‘teias de 

significados’ (GEERTZ, 1978, p. 15) que engendram a audiência de custódia e as 

ações do Projeto Renascer possuem uma eficácia elementar sobre – e apenas 

sobre – a prisão em flagrante, definindo-se, assim, primeiro, um continuum 

específico, com começo, meio e fim, esgotando-se sua realidade no momento da 

decisão do juiz sobre a privação de liberdade; e, segundo, uma resolução de um 

conflito prévio ao mérito da futura ação penal, a ser iniciada com o oferecimento 

da denúncia: a validade ou não da prisão em flagrante. Consequentemente, 

nesses bastidores, as dinâmicas dos envolvidos evidenciam possibilidades 

semânticas de percepção dos sentidos dos direitos e da criminalidade a partir de 

uma configuração específica, definida entre a chegada do autuado ao fórum, 

vindo da delegacia como preso em flagrante, e o resultado da audiência 

(MANGABEIRA, 2019, p. 133). 
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Documentalmente, portanto, como visto, no percurso trilhado desde a prisão 

de João até a audiência, parece haver a construção de uma identidade para os/dos 

sujeitos presos em flagrante, com fluxos, discursos, narrativas e processos 

identitários que são compostos por documentos e vozes múltiplas, abrangendo a do 

próprio flagranteado, as de policiais, delegados, equipe técnica de apoio no fórum, 

dentre outras, e culminando na audiência de custódia, com as vozes do juiz, da defesa 

e do Ministério Público sendo demarcadas de maneira efetiva quanto à definição da 

prisão ou não: ápice dos “bastidores do Judiciário”, na audiência em si é que a 

singularidade de João e sua “identidade burocrática” (VIANNA, 2014) serão 

confirmadas para dar encaminhamento ao seu destino.   

No caso específico em tela, ao chegar à carceragem do fórum, João foi 

atendido pela equipe multidisciplinar do Projeto Renascer, que emitiu o Plano 

Individualizado de Atendimento Psicossocial - PIA. Ao ser entrevistado por 

psicólogos e assistentes sociais, o PIA é mais um documento que qualifica João, 

dando ao Juízo sugestões de encaminhamento conforme a especificidade do caso.  

Assim, para João, foi sugerido encaminhamento ao Sistema Nacional de 

Emprego, visto que ele afirmou que nunca trabalhou de carteira assinada; à 

Secretaria Estadual de Educação, para continuidade dos estudos, já que João se 

declara analfabeto; e recomendação para encaminhamento aos órgãos públicos de 

assistência social para emissão das segundas vias dos documentos, pois João 

informou que não estava na posse dos seus documentos no momento da prisão e 

que só veio a ter documento de identidade quando adulto, e para acompanhamento 

médico e psicológico. Embora esses encaminhamentos não sejam imperativos 

diante do Juízo, em geral o PIA representa uma adição identitária na trajetória de 

João, que traduz a realidade social do custodiado. 

Diante do quadro biográfico documental, “um João” começa a surgir para e na 

própria audiência de custódia, dentro de um sistema legal que condiciona a 

fragmentação da vida do flagranteado à legislação penal, destacando-se, portanto, 

os marcadores da vida de João que, de certo modo, ressaltam uma suposta 

periculosidade que estabiliza ad infinitum seu passado e seu futuro, como aparecerá 

na decisão da audiência. O ato delitivo em análise constrói uma relação entre “um” 

passado e “um” futuro, a partir da marcação na trajetória de João dos momentos que 
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configuram seus antecedentes e uma identidade demarcada sobre a qual não cabe 

qualquer indagação: já tendo sido preso, João parece ser categorizado como 

eternamente perigoso, tudo dentro da lei.           

Michel Misse (2010) apresenta um possível norte sobre esta categorização 

com o conceito de sujeição criminal, a partir do qual o rótulo de “bandido” é fabricado 

em um panorama de moralidade pública, de apreensão pela legislação penal e de 

persecução jurídica na qual se estabelece uma contradição em relação ao contexto 

no qual o sujeito acusado de fato se formou. Assim, a figura do flagranteado, a 

sujeição é “homologada”:  

 

Trata-se de um sujeito que “carrega” o crime em sua própria alma; não é alguém 

que comete crimes, mas que sempre cometerá crimes, um bandido, um sujeito 

perigoso, um sujeito irrecuperável, alguém que se pode desejar naturalmente que 

morra, que pode ser morto, que seja matável. No limite da sujeição criminal, o 

sujeito criminoso é aquele que pode ser morto. (MISSE, 2010, p. 21).  

 

Assim, Misse (2014) ensina que a sujeição criminal corresponde a uma 

“expectativa negativa” que classifica o sujeito como um tipo social do qual devemos 

manter distância de maneira preventiva. Menos uma construção derivada 

unicamente do sistema jurídico e mais uma classificação social fundamentada no 

sistema legal que estabelece certa propensão de um outro para cometer crimes, para 

Misse (2014), a consequência da sujeição criminal é um deslocamento da 

criminalização. Muda-se o foco repressivo: do ato transgressor da lei, ele passa a 

recair diretamente sobre o sujeito transgressor, que se torna um “bandido”, sem 

presunção de inocência e para sempre associado ao crime (MISSE, 2014).  

O lastro documental sobre João, culminando na custódia, parece se construir 

exatamente a partir da sujeição criminal como ato classificatório. Se os documentos 

fragmentam vidas, elas as classificam e as constroem em uma teia de relações 

sociais novas (VIANNA, 2014), a partir de uma perspectiva de sujeição criminal 

(MISSE, 2010; 2014), na qual o sujeito que transgrediu a lei passa a ser um “bandido”, 

ponto de reflexão identitária a partir do qual toda a trajetória biográfica se consolida. 

Tal percepção não trata de uma perspectiva meramente crítica sobre a prática 
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jurídica, mas da constatação de que os atos classificatórios sociais enquadram o 

Direito e o Estado, conceitos abstratos que, na prática, são efetivados por agentes 

reais socialmente formados e informados. Assim, levado à audiência de custódia, 

João era uma versão específica de si mesmo, exatamente porque na audiência 

parece ter sido decidido menos sobre o crime que ele cometeu, e mais se o próprio 

João, a partir de elementos dados nos autos, poderia ou não ser solto – o foco era o 

próprio João: 

 

O que possibilita, portanto, a ordem social em um sistema que se constrói a partir 

da explicitação dos conflitos de interesses individualizados, em franca oposição, 

gerando a construção coletiva de regras explícitas, de aplicação literal e 

universal, e que se constitui em legitimação de sua ordem jurídica, em que a 

concepção de igualdade é formal – o direito igual de todos à diferença – é o que 

dificulta a existência do outro, fundado na conciliação forçada dos conflitos, 

visando à imposição da harmonia e do status quo, para manter a hierarquia e a 

complementaridade entre elementos substantivamente diferenciados do 

sistema, produtor de regras gerais, sempre interpretadas particularizadamente 

pelos detentores do saber privilegiado para fazer justiça adequada a todos esses 

segmentos diferenciados (KANT DE LIMA, 1999, p. 26).    

 

 Nesse contexto, a audiência de João foi iniciada com as considerações do 

Juízo sobre as circunstâncias da prisão e demais atos de identificação do 

custodiado. João respondeu sistematicamente sobre as condições do flagrante, 

destacando que não houve violência por parte da polícia e informando seus dados 

pessoais, momento em que houve um questionamento, registrado no Termo de 

Audiência de Custódia, sobre a identidade do flagranteado. Enquanto João afirmava 

ser João, o Ministério Público informava-o que o exame papiloscópico revelara que, 

na verdade, ele era José. João continuou confirmando ser João e que José era seu 

irmão. Já ao ser perguntado exatamente sobre o que aconteceu naquele dia, o motivo 

da prisão, respondeu: 

 

Eu estava andando no bairro ali, senhor, e nisso eu vi uma casa que tava em 

construção. Eu bati lá, bati palma lá e ninguém saiu. Aí eu tentei pular o muro e a 
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cerca e não consegui. Pular para pegar esses objetos. Mas não consegui, aí eu 

forcei o cadeado e pulei pra dentro. Aí eu peguei esses furtos lá e a vizinha de 

frente chamou a polícia. Saí com os produtos furtados e fui abordado na rua. Eu 

levei um jogo de xícaras e uma submetralhadora de brinquedo.    

 

Finalizado esse breve relato, a discussão passou a ser entre o Ministério 

Público e a Defesa. Conforme registrado no Termo de Audiência de Custódia: 

 

Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para 

manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses 

previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, 

pugnando pela homologação do flagrante e conversão em preventiva, 

ressaltando que o mesmo registra uma condenação por crime de violência e 

grave ameaça e também por existir dúvidas razoáveis acerca de sua 

identificação, já que afirma ser JOÃO, enquanto seu prontuário identificou como 

sendo JOSÉ. 

Concedeu-se a palavra à Defesa, o qual ressaltou que a vítima não reconheceu o 

acusado e, por isso, manifestou pela soltura do réu, com conversão do flagrante 

em medidas cautelares e encaminhamento ao SINE. 

  

Por fim, nas exatas considerações do Juízo, registado no mesmo Termo de 

Audiência de Custódia, a decisão foi no seguinte sentido: 

 

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOÃO, flagrado pela prática do crime 

previsto no art. 155, §4º, inciso I do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, 

pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. 

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP 

(com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. 

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi 

entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa. 

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se 

subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de 

prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, 
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sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias 

constitucionais.  

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade 

apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual o 

HOMOLOGO.  

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos 

autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, 

conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e apreensão da res 

furtiva, declaração da vítima, razão pela qual houve a situação de flagrância, 

sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que 

justifique o seu relaxamento. 

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou 

que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da 

necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou 

instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em 

questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e 

às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).  

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão 

preventiva do autuado. 

Com efeito, os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa 

de liberdade que ultrapassam a máxima, superiora 04 (quatro) anos. 

Além disso, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, 

posto que não bastasse se tratar de crime que afeta o patrimônio, o flagrado foi 

surpreendido portando munição.  

Somado a isso, a consulta feita no Sistema XXXX apontou que o autuado possui 

condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo (Proc. de Cód. 

XXXX), de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem 

pública e sua renitência delitiva. 

Por conseguinte, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão 

preventiva, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e evitar 

a reiteração delituosa, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos 

delitos. Se colocado desde já novamente em liberdade possivelmente se sentirá 

estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade. 
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Aliás, convém destacar que o autuado se identificou como sendo JOÃO, já o 

exame papiloscópico o identificou como sendo JOSÉ. O autuado alegou que JOSÉ 

é seu irmão.  

Assim, havendo dúvidas quando a identificação civil do indigitado, de modo que 

preenchido o requisito constante do parágrafo único do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, reforçando a necessidade da segregação por conveniência da 

instrução processual, até que seja desvendada a sua verdadeira identidade, 

ocasião em que será submetida a análise do Juízo competente. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO 

EM FLAGRANTE de JOÃO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, 

já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do 

Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. 

 

 Toda a audiência durou cerca de dez minutos. Segundo a decisão magistrada, 

com todos os documentos em ordem e sem nenhuma violação de seus direitos 

fundamentais, a prisão preventiva de João foi homologada, pois, de acordo com o 

juiz, não haveria qualquer razão para o relaxamento. Ademais, “a ordem pública será 

abalada se o autuado for colocado em liberdade, posto que não bastasse se tratar de 

crime que afeta o patrimônio, o flagrado foi surpreendido portando munição”, além 

de que “o autuado possui condenação transitada em julgado pela prática do crime 

de roubo [...], de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a 

ordem pública e sua renitência delitiva”. 

 Consequentemente, observa-se que “preservar a ordem pública” e “evitar a 

reiteração delituosa” são os argumentos centrais para a conversão da prisão em 

flagrante em preventiva, afinal, segundo a mesma decisão, se João for “[...] colocado 

desde já novamente em liberdade possivelmente se sentirá estimulado a assim 

proceder ante a sensação de impunidade”.  

 Em que pese os argumentos jurídicos sobre a situação, em termos discursivos, 

toda a prisão de João se fundamenta no lastro documental, no seu passado, na 

esteira da sujeição criminal (MISSE, 2010;2014) que elenca uma periculosidade e 

tendência ao crime como centrais na constituição identitária de João, prevendo-se, 

inclusive, a possibilidade de reiteração delituosa. Tal possibilidade de que João se 

sinta “estimulado” a praticar novo ato delitivo se posto em liberdade parece dizer 
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mais sobre a pessoa de João do que sobre o “furto com arrombamento”, ato que 

efetivamente levou à prisão em flagrante. 

Complementarmente, o abrangente conceito de “ordem pública” se torna um 

vetor legal sem especificidade, uma construção jurídica que, mesmo indefinida, 

consegue, como argumento, ser um dos elementos a definir o destino de João, 

atualizando na decisão da audiência de custódia a inflexão entre o passado de João, 

arrematado em torno da categoria “bandido” e construído dentro da esteira da 

“sujeição criminal” (MISSE, 2010;2014), e o futuro, absolutamente inescapável como 

sujeitado criminalmente ad aeternum. Nesse sentido, 

 

Diferentemente do que ocorre com a “segurança pública”, que encontra no artigo 

144 da Constituição Federal de 1988 um conceito-base mínimo para a expressão 

– ainda que este conceito não esteja bem definido e sofra, na prática, frequentes 

confusões, como vimos – o ordenamento legal brasileiro sequer propõe, em nível 

constitucional, infraconstitucional ou infralegal, qualquer definição para o termo 

“ordem pública”. Ora, se a existência de “conceitos indeterminados”, como bem 

pontuado por José Eduardo Faria, amplia a discricionariedade das autoridades 

policiais, a inexistência absoluta de conceitos e/ou definições acerca de termos 

correntes no ordenamento jurídico tende a instaurar o espaço da ampla (e muitas 

vezes oportunista) criação (LIMA; CAMPOS DA SILVA; OLIVEIRA, 2013, p.76). 

 

A necessidade de manter João preso para “garantir a ordem pública e evitar a 

reiteração delituosa” denota uma espécie de “tendência”, considerando-se a prática 

de atos delitivos como uma marca ou atributo que acompanhará o custodiado pelo 

resto da vida. O uso do conceito de “ordem pública” como argumento para a 

manutenção da prisão – independentemente de outros argumentos jurídicos – 

parece espelhar o caráter daquilo que Lévi-Strauss chamou de “significante 

flutuante” (LÉVI-STRAUSS, 2013), cujo significado escorregadio, não imposto de 

antemão, mas adaptável a cada caso concreto, muitas vezes impele na direção de 

significações jurídicas que, escamoteadas pela não-significação, simbolizam um 

argumento pronto para casos díspares. É exatamente nesta não-significação que o 
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significante flutuante “ordem pública” solidifica sua força legal: sendo qualquer 

coisa, cabe em qualquer caso, significando qualquer argumento.    

Slavoj Zizek (2014), analisando o conceito de violência, esmiúça-o no sentido 

de demonstrar que, ao lado da violência cometida por um agente preciso e 

identificável, o que normalmente vem à mente quando se pensa em um crime ou 

atentado, há outras duas formas objetivas de violência muito mais sutis. De um lado, 

a “violência simbólica”, que “pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um 

certo universo de sentido” (ZIZEK, 2014, p. 17); e, de outro lado, a “violência 

sistêmica”, ou seja, “as consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento 

regular de nossos sistemas econômico e político” (ZIZEK, 2014, p. 17).  

Nesse contexto, a definição jurídica do caso de João, exemplo ordinário de 

uma audiência de custódia, parece dizer muito menos sobre o instituto, 

absolutamente necessário, e mais sobre o sistema classificatório encarnado 

socialmente no e pelo Direito. O lastro documental indica uma tendência 

acachapante de sujeição criminal (MISSE, 2010;2014) na esteira de atribuição de um 

“universo de sentido” (ZIZEK, 2014) específico sobre e a partir da pessoa de João, 

consequência da “violência simbólica” do universo da linguagem (ZIZEK, 2014) que 

define relações específicas.  

Paralelamente, o curioso é que o caso é indicativo também de uma “violência 

sistêmica”, nos mesmos termos de Zizek (2014), em que o funcionamento normal do 

mundo jurídico parece encerrar noções amplas e vagas para qualificação de uma 

prisão em prol da “ordem pública” e para se evitar novo crime futuro, dado de 

antemão não apenas como possível, mas como absolutamente provável.  

Novamente, não se trata de uma análise dos argumentos jurídicos, mas um 

exercício de percepção das taxionomias discursivas, dos meandros sutis de 

qualificação identitária de sujeitos que adentram a malha jurídico-estatal, o que já 

chamei de “uma metaviolência, fruto da identidade imposta”, na qual “não os atos, o 

em julgamento e os anteriores, são/foram criminosos, mas que sua trajetória 

resplandece delinquente” (MANGABEIRA, 2020, p. 140), ou seja, que é João em si o 

ponto de ressonância criminal.     
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Conclusões 

 

 O caso de João, sem nada de extraordinário e corriqueiro no dia a dia da 

custódia, foi considerado como um exemplo analítico sobre o funcionamento do 

Direito in loco, etnograficamente considerado, para balizar a efetivação da lógica 

jurídica sobre um custodiado.  

Assim, não se trata de uma crítica às audiências de custódia que, de fato, são 

fundamentais ao Direito como corolário dos direitos humanos, mas do 

estabelecimento da percepção de que o Direito e as práticas jurídicas não estão 

aquém ou além da classificação social.  

Entre norma geral e fato particular vistos de maneira isolados, o 

tensionamento da prática jurídica nos/dos bastidores do Judiciário demonstra, 

exatamente, que não se trata de polos em uma relação de oposição, mas de 

confluência. Na aplicação da norma ao caso, do Direito seco à específica situação de 

João, a prática jurídica é o exato conjunto de documentos e falas que constroem a 

versão de João que refletiu na sua audiência de custódia.   

Como o sistema jurídico se adapta à qualificação do custodiado? Como o 

próprio custodiado se coloca diante da sujeição criminal (MISSE, 2010;2014)? Como 

conseguir relacionar prática jurídica com meandros específicos de violências 

simbólica e sistêmica (ZIZEK, 2014), consideradas realidades efetivas? De que forma 

a audiência de custódia pode ser melhor desenvolvida em relação às realidade 

sociais? São algumas das perguntas que sobram, agora, por entre os limites deste 

texto.  
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RESUMO 
 
Este artigo propõe uma análise sobre o avanço da extrema direita e os desafios para 
a luta sindical no Brasil, a partir da revisão de literatura sobre a temática. A crise 
econômica mundial é, no Brasil, seguida de uma profunda crise política que se 
estende pelo menos desde 2013. A principal expressão dessa crise é o fortalecimento 
e ascensão ao Governo Federal da extrema-direita, atendendo aos anseios 
imperialistas de ataque à democracia liberal, aos direitos sociais e trabalhistas como 
forma de aprofundar o assalto aos fundos públicos dos Estados nacionais. Essa 
conjuntura e os seus impactos para o mundo do trabalho, com o aprofundamento 
das dimensões da precarização, colocam em outros patamares os desafios, ou 
apresentam novos contornos, para as lutas de classe e, em especial, para o 
sindicalismo. 
Palavras-Chave: Crise. Extrema-direita. Sindicalismo. 
 
ABSTRACT 
 
This article proposes an analysis of the advancement of the extreme right and the 
challenges for the union struggle in Brazil. From the literature review on the subject. 
The world economic crisis is in Brazil, followed by a deep political crisis that has 
lasted at least since 2013. The main expression of this crisis is the strengthening and 
Ascension to the far right Federal Government, given the imperialist urges to attack 
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liberal democracy, labor and social rights as a way to deepen the assault on public 
funds of national states. This conjuncture and its impacts on the world of work, with 
the deepening of the dimensions of precariousness, put the challenges on other 
levels, or present new contours for class struggles and, especially, for unionism. 
Keywords: Crisis. Extreme Right. Unionism. 

 

 

Introdução 

 

A crise mundial iniciada em 2008/2009 com a crise do mercado habitacional 

nos Estados Unidos pôde ser momentaneamente escamoteada no Brasil, mas os 

efeitos globais em algum momento chegariam, como chegaram, exigindo da 

burguesia maior pressão para retirada de direitos e transferência do fundo público 

para garantir suas taxas de lucros. 

Vivencia-se, no Brasil, uma dupla crise, política e econômica. Se o marco da 

nova crise mundial foi 2008/2009, no Brasil se tem um marco da nova conjuntura 

voltado para um evento essencialmente político, envolvendo as jornadas de junho de 

2013, mesmo que seja necessário apontar que essas crises estão visceralmente 

interligadas. 

 

Sabemos que toda crise política na sociedade capitalista tem seu fundamento 

nos processos cíclicos da acumulação de capitais, isto é, na alteração da 

composição orgânica do capital, da tendência à queda da taxa de lucro e as 

barreiras e desproporções que o próprio processo de valorização coloca em 

movimento; no entanto, [...] nem sempre a relação entre crise econômica e sua 

expressão política é assim tão simples (IASI, 2017, p. 421). 

 

As jornadas de junho de 2013 surgiram das manifestações com pautas de 

esquerda, principalmente, a luta contra o aumento no preço das passagens de 

transportes públicos em São Paulo, mas depois se estendendo para várias 

metrópoles e cidades de grande e médio porte em todo o país. Essas manifestações 

foram ampliando sua pauta para outros serviços essenciais como: educação, saúde, 

habitação e contra a violência policial, que agiu ferozmente na tentativa de 

contenção.  
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Quando ganham grandes dimensões, e depois da tentativa da grande mídia e 

dos Governos de criminalizá-las, essas manifestações começaram a ser infiltradas 

por grupos e pautas mais impalpáveis, voltadas para o combate à corrupção (estéreo, 

já que propagandeada de forma idealista e nada propositiva) e, por fim, a grande 

massa incorpora, inclusive, pautas marcadamente de direita, com o combate a 

qualquer organização política, envolvendo também o Movimento Passe Livre (MPL), 

que iniciou as manifestações. Essa virada ocorre, em especial, pelo incentivo e pela 

manipulação da grande mídia. 

Depois das jornadas de junho de 2013, houve um acirramento da luta de 

classes que se evidencia até hoje, por um lado aumentaram as greves, as ocupações 

de escolas e de terrenos urbanos sem utilização social, as mobilizações populares 

em geral e vários movimentos sociais ganharam maior destaque e alcance. 

 

[...] o junho espontâneo e de massas nas ruas foi antecedido por greves 

organizadas pelo combalido movimento sindical brasileiro e estimulou uma série 

de outras, incluindo aí diversas greves que puseram em questão a burocracia 

sindical pelega. Mas não só o movimento sindical nutriu-se das energias de 

junho: movimentos em torno de bandeiras da classe trabalhadora não 

relacionadas diretamente ao trabalho também cresceram, vide o salto no número 

de ocupações e na presença político-social do Movimento dos Trabalhadores 

Sem-teto (MTST) após junho, demonstrando que, ante a precariedade e a 

informalidade de amplos contingentes da classe trabalhadora brasileira, 

movimentos territorializados podem cumprir um papel conscientizador e 

mobilizador fundamental (MATTOS, 2016, p. 96). 

 

Concomitantemente são iniciadas massivas mobilizações de direita há muito 

deixadas de lado no Brasil, pela combinação entre a característica autocrática das 

classes dominantes e o receituário neoliberal. Desse novo movimento de direita é 

que resultará, anos mais tarde, o impeachment da presidenta Dilma, pondo fim ao 

chamado neodesenvolvimentismo3 e colocando em xeque a estratégia democrático-

popular do Partido dos Trabalhadores (PT). 

                                                     
3   Intelectuais ligados e/ou defensores do projeto petista no Governo Federal classificaram suas 
mudanças como um neodesenvolvimentismo, que se diferenciava dos governos anteriores pelo 
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O processo eleitoral brasileiro para Presidente, em 2014, mais uma vez foi 

ganho pelo PT e, pela segunda vez, por Dilma Rousseff, tendo a margem de votos 

mais acirrada desde 2002, o PT ganhou as eleições  contrapondo-se ao projeto mais 

abertamente neoliberal apresentado pelo PSDB, contudo, Dilma e o PT cometeram, 

desde o início do segundo mandato, um verdadeiro estelionato eleitoral, visto que 

intensificaram os cortes sociais, a retirada de direitos trabalhistas e a repressão aos 

movimentos sociais, justamente o que tinham combatido no projeto eleitoral do 

PSDB, em 2014. 

 

[...] após as eleições, ficou cada vez mais evidente que as propostas da 

campanha de Dilma de preservar direitos dos trabalhadores, evitar o caminho das 

privatizações e manter o baixo nível de desemprego por meio de políticas de 

estímulo à produção eram apenas o que eram: promessas de campanha. A 

manifestação mais acentuada dos efeitos da crise econômica internacional 

sobre o país gerou uma resposta pós-eleitoral conservadora e ortodoxa do 

governo reeleito, com a adoção das internacionalmente conhecidas medidas de 

‘austeridade’. Os cortes do orçamento público nas áreas sociais – especialmente 

na educação – e retirada dos direitos relativos ao seguro-desemprego e pensões 

de viúvas foram as primeiras indicações de que mais uma vez a conta da crise 

deveria ser paga pelos trabalhadores. [...] Assim, não haveria porque esperar que 

a classe trabalhadora fosse às ruas defender ‘seu’ governo contra as ameaças 

da direita golpista (MATTOS, 2016, p. 98). 

 

O Governo de Michel Temer (2016 – 2018) foi ilegítimo, mesmo que analisado 

dentro das fundamentações legais de um Estado que mantém suas características 

autocráticas, já que as ações que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff não 

foram fundamentadas em razões legais, e sim meramente políticas.  

 

Evidentemente a interrupção do mandato presidencial só pode se dá em choque 

com um ordenamento institucional e político estabelecido, mas a forma na qual 

                                                     
investimento em desenvolvimento nacional com aumento do número de empregos, do salário-mínimo 
acima da inflação e de políticas sociais que estimulavam o consumo. Ressaltamos que tais mudanças 
não feriram os ditames neoliberais sintetizados no tripé: controle da inflação, superávit primário e 
câmbio flutuante. 
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se processou o ataque buscou revestir-se de legalidade. O zeloso 

acompanhamento do STF foi essencial para essa cortina de legalidade para 

acobertar um ato ilegítimo. O cenário conjuntural descrito permite aos 

usurpadores alegar a continuidade da normalidade institucional, a permanência 

das regras da disputa política eleitoral e, portanto, a possibilidade da alternância 

política, o uso seletivo da perseguição política, aqui também encoberta de uma 

judicialidade que busca legitimá-la (IASI, 2017, p. 414). 

 

Por parte da direita oposicionista e conservadora, que abandonou as antigas 

alianças com o PT para se juntar em uma conspiração, essa ação para si podia 

representar a possibilidade de fuga das acusações de corrupção. Por parte do grande 

capital significava uma aposta em um novo momento de Governo, que 

implementasse as contrarreformas necessárias para aprofundar o saque ao fundo 

público e para intensificar a exploração à classe trabalhadora, ou seja, para o grande 

capital se tratava mais de divergência de gestão do seu Estado do que razões 

ideológicas e éticas mais profundas. 

Após as eleições de 2014, setores da direita político-partidária seguiram com 

seu objetivo de minar o Governo petista, desde a tentativa desesperada de pedido de 

recontagem de votos, até a ação do Congresso Nacional de inviabilizar o Governo de 

Dilma, mesmo com todas as medidas que esse Governo tomou para garantir a 

governabilidade, renunciando as poucas diferenciações que tinha com o projeto que 

enfrentou nas urnas. 

As razões das posturas do PT, nos momentos que antecedem ao Golpe de 

2016, devem ser buscadas na própria estratégia democrático-popular que, segundo 

Iasi (2017), tem no PT sua forma de expressão organizativa e política e seu 

desenvolvimento histórico, incluindo os anos em que esse partido ocupou o Governo 

Federal, mesmo que essa formulação não seja exclusiva desse partido. 

 

A estratégia democrático-popular 

 

Até a Ditadura Militar, o que predominou na esquerda brasileira foi o que se 

convencional chamar: estratégia democrático-nacional, que teve no Partido 
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Comunista Brasileiro (PCB) sua maior expressão. Desde a década de 1920, esse 

partido elaborou e se organizou a partir dessa formulação, mesmo que com 

mudanças táticas ao longo das décadas. 

Essa estratégia se baseava no entendimento de que o capitalismo brasileiro 

não estava totalmente implementado, tendo em vista que as heranças coloniais não 

foram superadas. Assim, a revolução socialista no Brasil precisava de uma “etapa” 

precedente, que garantisse as reformas de base necessárias para criar um país 

capitalista e uma classe operária forte o suficiente para seguir em uma perspectiva 

de ruptura revolucionária. 

A etapa democrático-nacional da revolução brasileira pedia – no 

entendimento dos comunistas e das demais organizações, que seguiam essa linha 

– uma frente de atuação de todos que se colocavam contra o imperialismo e o 

latifúndio, que incluía as organizações revolucionárias, democráticas e a burguesia 

nacional. O Golpe Civil-Militar de 1964 trouxe à tona a realidade sobre a burguesia 

brasileira, essa já era atrelada aos interesses imperialistas e preferia uma associação 

subordinada ao capitalismo monopolista a qualquer tipo de ação radical com as 

organizações dos trabalhadores. 

É nesse vácuo de formulação estratégica e na decadência do PCB, como 

partido de massas, que surgem as grandes mobilizações pela democratização e pela 

retomada da luta dos trabalhadores, sobretudo da classe operária, por meio das 

grandes greves do ABC Paulista. Assim, surge a organização e a criação do novo 

partido de massas da esquerda brasileira, o PT. 

 

O novo partido surgido entre 1979 e 1980, teria que firmar sua posição 

diferenciando-se da tradição comunista, e isso não pela necessidade de 

compreensão aprofundada dessa herança, mas pela intensa luta dentro do 

sindicalismo que obrigava a uma demarcação com a linha do PCB e do PCdoB, 

que apoiavam e participavam de máquinas sindicais controladas por pelegos [...]. 

Outra razão, não menos importante, é que o PT acabou por ser o desaguadouro 

de um conjunto de militantes e organizações que romperam com o PCB no 

contexto da derrota de 1964, ou que dele já vinham divergindo, como é o caso da 
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corrente trotskista desde os anos de 1920, e  que  haviam  acumulado  críticas  à 

formulação estratégica determinante no período passado (IASI, 2017, p. 287). 

 

O PT rompe, assim, com o erro crucial da estratégia anterior – a crença na 

atuação conjunta com a burguesia nacional contra os interesses monopolistas e 

latifundiários –, e que continuava existindo nas formulações dos comunistas do PCB 

e do PCdoB. O novo partido, acertadamente, classifica o capitalismo brasileiro como 

completo, e aposta na unidade dos trabalhadores e massas populares como forma 

de luta. 

Contudo, o PT continuou repetindo a tese de disputa do Estado para 

implementação das reformas em atraso, e formulou a estratégia conhecida como 

democrático-popular, que atuaria dentro da ordem por meio das eleições e por fora 

dessa, através dos movimentos sociais, buscando espaços de disputa para forçar a 

implementações dessas reformas em atraso. 

Iasi (2017) defende que se pode falar de uma continuidade do projeto 

democrático-popular até o fim do Governo do PT, já que se a recusa da aliança com 

a burguesia nacional e a meta socialista se esvanecem a partir dos anos 1990, outras 

características dessa estratégia se intensificam, adquirindo centralidade ao longo 

dos anos 1990 e depois do ganho eleitoral de 2002. 

A concepção de um Estado agora democrático que estaria em disputa e a 

possibilidade de acúmulo de forças para aprovar as reformas estruturais, que 

consolidariam o capitalismo brasileiro se mantiveram em pé e até se reforçaram, e 

no Governo Federal o PT se entregou totalmente ao pragmatismo da disputa eleitoral. 

 

As alianças e o programa se mostram, dessa forma, secundários em relação ao 

acúmulo de forças, a mediação democrática é mais essencial que seu caráter 

popular; não por acaso, nas formulações, o termo forte passa a ser ‘uma 

revolução democrática’, caindo para segundo plano o qualitativo popular (IASI, 

2017, p. 310). 

 

Não se trata, como pode parecer, de um desencadeamento preestabelecido 

dessa estratégia. O caráter combativo do PT, nos anos 1980, e sua estratégia 
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possibilitavam uma série de caminhos diferentes, mesmo com as determinações 

histórico-políticas dos anos que se seguiram, com a implementação das políticas 

neoliberais no Brasil. 

 

Deve-se destacar que a forma assumida não é mera objetividade inescapável; 

havia outras possibilidades de objetivação da estratégia democrático-popular, 

formas mais radicalizadas como aquelas que se expressam na Venezuela ou na 

Bolívia. Nessa direção, as opções políticas do PT no governo acabaram por 

conformar uma alternativa muito rebaixada dessa estratégia adotada (IASI, 2017, 

p. 425). 

 

O PT possibilitou, assim, a implementação do que Fernandes (2005) chamou 

de democracia de cooptação. Segundo o autor, havia um impasse para a completude 

da revolução burguesa no Brasil, que era o caráter autocrático da burguesia nacional 

que, por conta da sua associação dependente com o imperialismo, não possibilitava 

margem de abertura política que permitisse uma hegemonia efetiva. A burguesia não 

poderia oferecer quase nada em troca de uma margem maior de apoio popular. 

Segundo Iasi (2017, p. 311): 

 

O PT ofereceu a saída para esse impasse. Organizou o consenso em torno de 

uma alternativa que garantia os patamares de acumulação de capitais e o 

apassivamento dos trabalhadores nos limites da ordem burguesa em troca de 

dois aspectos principais: emprego e capacidade de consumo para os 

empregados e programas sociais compensatórios, focalizados e 

neoassistenciais, para os miseráveis. 

 

O que segue após as eleições de 2014 é o processo de desgaste do Governo 

petista por setores da direita político-partidária. Em resposta, o PT continua 

apostando na institucionalidade, buscando repactuar alianças com a direita 

tradicional. O pedido de radicalidade de setores de esquerda do partido e de 

apoiadores fora desse encontrava uma barreira difícil de ser quebrada: o PT durante 

13 anos de Governo não havia, em nenhum momento, chamado os trabalhadores e 

as massas populares às ruas, adequou-se à forma de atuação dos partidos da ordem, 
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inclusive nisso, agindo no sentido oposto de apassivar os trabalhadores, utilizando-

se dos sindicatos, centrais e movimentos sociais com os quais tinha maior controle, 

já altamente burocratizados e ligados aos jogos políticos institucionais. 

Em um processo já avançado do impeachment, as organizações ligadas ao 

petismo tentaram criar movimentos de massas contra o Golpe e, inclusive, tiveram 

apoio da maioria dos  que se mantiveram como oposição de esquerda durante seus 

Governos, mas já era tarde e sua capacidade de mobilização não foi suficiente, assim 

como não tem sido suficiente para barrar as ações seguintes, como a prisão política 

do ex-presidente Lula da Silva, a EC 95/2016 (estabelece um pesadíssimo teto dos 

gastos, fortalece a linha de austeridade fiscal e põe em cheque todas as conquistas 

sociais da classe trabalhadora no país), a contrarreforma trabalhista e previdenciária, 

além dos outros projetos em andamento. 

Ironicamente, foi nas ruas que a direita brasileira iniciou a movimentação para 

seu novo ciclo. A herança da sua infiltração nas jornadas de junho de 2013 foi o novo 

método de atuação. A direita brasileira havia abandonado as ruas desde o processo 

político que culminou com o Golpe Civil-militar de 1964, e logo após o Golpe não mais 

agiu para mobilizar suas bases conservadoras, até sua recente atuação no intuito de 

germinar o impeachment de Dilma Rousseff. 

 

A ascensão da extrema-direita 

 

Grupos de extrema-direita tiveram papel importante na retomada da 

mobilização de rua. Entende-se aqui como extrema-direita os grupos de direita, que 

buscam se diferenciar da direita tradicional – e atualmente neoliberal – criticando-a 

pelo seu tom democrático-liberal (ANDRADE, 2014). A extrema-direita repudia os 

mecanismos democráticos dos Estados Nacionais por considerar que esses 

enfraquecem a “nação”, rompendo com a instituição família, os valores morais e 

religiosos. Orienta-se no sentido de implementar um Estado autoritário, apoiado no 

patriotismo, aliado às forças militares e policiais, em uma sociedade hierárquica e 

meritocrática, atacando qualquer forma de oposição organizada a seus ideais, 

criando padrões étnicos, de orientação sexual e religiosos que devem ser seguidos. 
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Parece nítida a semelhança com as características do fascismo, que segundo 

Konder (2009, p. 53) é: 

 

[...] uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo monopolista de 

Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente 

concentração de capital; é um movimento político de conteúdo social 

conservador, que se disfarça sob uma máscara ‘modernizadora’, guiado pela 

ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e 

conciliando-os com procedimentos racionalistas-formais de tipo manipulatório. 

O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, 

antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições 

históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido 

capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas 

(enfraquecendo- lhes a influência junto às massas); e pressupõe também as 

condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a 

existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital 

industrial, isto é, a existência do capital financeiro. 

 

Segundo Andrade (2014), a extrema-direita tem em suas conformações 

nítidas características do fascismo de outrora, buscando uma sociedade 

harmoniosa, homogênea (étnica e culturalmente), sem conflitos de classe, 

idealizando o retorno a uma sociedade tradicional idílica baseada na família, na 

religião e no fortalecimento da “nação”, em contraponto aos objetivos individuais e, 

principalmente, de grupos específicos (usualmente, grupos historicamente 

oprimidos). Não à toa Leandro Konder, já em 1977, falava da continuidade de um 

fascismo germinativo, que esperava horas mais propícias de voltar a se mostrar. 

Parece que esse momento chegou, não só no Brasil, mas no Mundo. 

 

[...] Privado dos grandes respiradouros bélicos, o fascismo evolui contrafeito, 

caminha com dificuldade. Mas o sistema se recusa a deixá-lo morrer, porque 

precisa dele: dá-lhe injeções, reanima-o, sugere-lhe sucedâneos para os 

alimentos que lhe faltam, guerras ‘localizadas’, guerras ‘intestinas’, ‘agressões 

internas’, etc. Se não é possível vendê-lo por atacado, tenta-se vendê-lo no 
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varejo, a prestações. Os mitos racistas e o antissemitismo estão desgastados, 

mas a 'demonização' do socialismo continua a funcionar com excepcional 

eficácia. Políticos que nunca leram Hitler nem Mussolini falam do socialismo 

como uma força essencialmente antinacional, que deve ser implacavelmente 

combatida e aniquilada em nome da grandeza da nação, servindo-se quase que 

textualmente de expressões caras aos dois ditadores. 

As condições atuais da luta não animam o capital financeiro a correr o risco de 

apoiar partidos de massa, capazes de empunhar bandeiras com cruzes suásticas 

nas ruas: é preferível tentar manipular a ‘maioria silenciosa’, que fica 

discretamente em casa, entregue ao consumo da Coca-Cola e da televisão. 

Novos padrões de conduta política passam a ser inculcados sob a capa de 

atitudes ‘não políticas’. As circunstâncias exigem dos fascistas que eles sejam 

mais prudentes e mais discretos do que desejariam. Pragmaticamente adaptam-

se às exigências dos novos tempos. Mas continuam a trabalhar, 

infatigavelmente, preparando-se para tempos 'melhores', que lhes permitam 

maior desenvoltura (KONDER, 2009, p.178). 

 

Entende-se assim, que o termo fascismo – ou fascistização - seja o melhor 

conceito para entender essa nova onda conservadora extremista. Apesar de não se 

ter, no Brasil, mudanças na estrutura do Estado, se entende que as próprias 

características autocráticas deste Estado permitem um certo amoldamento do seu 

funcionamento aos interesses do Presidente Bolsonaro e do movimento que o 

elegeu. 

 

Se a ordem civil é fraca, como acontece por motivos diferentes nos países 

tomados como ponto de referência, a ausência de oposição organizada ou de 

oposição organizada bastante eficiente, o caráter ocasional e a impotência 

relativa da resistência cívica permitem quer fascistizar certas funções essenciais 

e estratégicas do Estado (sem tocar em outras condições, estruturas e funções), 

quer atingir uma rápida fascistização de todas funções do Estado (e mesmo de 

todo o Estado) se as circunstâncias o exigirem. As aparências são mantidas; a 

relação entre meios e fins políticos é que se altera, para dar lugar a controles 

políticos que colocam a mudança, a ‘defesa da ordem’ e o esmagamento de toda 

e qualquer oposição sob o arbítrio das minorias dominantes e privilegiadas. A 
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constituição e os códigos se mantém, porém eles só permanecem funcionais 

para aquelas minorias, e se for imperativo, recebem inovações que neutralizam 

suas garantias políticas e legais, de acordo com algum modelo da ‘democracia 

autoritária’, ‘corporativa’ e ‘nacional’ (usualmente, a influência dos regimes 

franquistas e salazaristas é mais forte que a do nazismo alemão ou do fascismo 

italiano). A liberdade é preservada, nesses termos, como identificação ideal, 

consentimento e apatia (FERNANDES, 1971, p. 22-23). 

 

Esses grupos da chamada “nova direita” tiveram papel mobilizador forte nas 

manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, desde propagandistas com 

muito destaque nos grandes meios de comunicações, e na formação de novos 

movimentos para uma atuação diretamente política. 

 

[...] essa direita histérica foi ganhando cada vez mais apelo de massas. Parece 

fornecer uma narrativa plausível para grupos sociais exasperados e 

ensandecidos, numa imagem grotesca muito parecida com a base social do Tea 

Party do Partido Republicano estadunidense: uma mistura de neoliberalismo 

hardcore com fundamentalismo cristão (MELO, 2015, p. 5). 

  

A junção de um neoliberalismo extremado com fundamentalismo religioso não 

é um fenômeno novo. Em muitos países, essa atuação militante foi a base necessária 

para as implementações da agenda neoliberal. No Brasil, há certa confluência desses 

pensamentos desde a década de 1990, contudo, aqui não se havia utilizado de 

movimentos de massas até então. 

 

O tradicionalismo católico chileno e argentino foi ativamente apoiador das 

ditaduras militares neoliberais dos anos 1970. Os fundamentalistas cristãos nos 

EUA foram muito influentes durante o governo Reagan, que contou com estes em 

sua cruzada contra os sindicatos e pela liberalização geral do sistema financeiro. 

E o conservadorismo foi o emblema do governo Margareth Thatcher, e isso não 

só pelo fato prosaico deste ser o pedigree ideológico do partido da ‘Dama de 

Ferro’. Nesse sentido, a atual aliança entre o fundamentalismo neopentecostal 
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com os players do Think Tanks neoliberais no Brasil não é uma particularidade 

brasileira, mas uma característica geral da nova direita (MELO, 2015, p. 9). 

 

Foi assim que essa conjunção de grupos políticos teve à frente movimentos 

de direita, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o “Vem pra rua”, que organizaram 

e pensaram as táticas de manifestações que se apresentavam como espontâneas. 

Vale dizer ainda que, por trás desses grupos da chamada “nova direita”  há uma série 

de organizações voltadas para o debate ideológico e para a formação política de 

quadros políticos, os chamados Think Tanks. 

Essas organizações também não são novas no Mundo e nem no Brasil, a 

própria sociedade de Mont-Pelerin que, criada na década de 1940, abrigou os parcos 

pensadores aristocráticos neoliberais, é um Think Tank. Contudo, é na onda 

neoliberalizante dos finais da década de 1970 que essas organizações passam a se 

proliferar no mundo. Essas organizações, além de numerosas em todo o Mundo, 

criaram redes de ligação e de financiamento bastante amplas. 

O Atlas Network, por exemplo, é um grande Think Tank que tem como função 

interligar e arrumar financiamento para os Think Tanks com atuação mais direta, 

voltada para seus países. 

 

O Atlas Network atua basicamente como fomentador, financeiro e intelectual, de 

entidades que têm como princípio a defesa de ‘políticas públicas voltadas para o 

mercado’. Ajudam mais de 400 Think Tanks em mais de oitenta países – 

entidades que, formalmente (principalmente por questões legais), são orientadas 

a não se envolver diretamente na política partidária. 

No Brasil, há nove entidades ligadas ao Atlas Network. É fato, portanto, que esse 

instituto é um elemento comum da conexão transnacional dessas entidades que, 

na prática, conformam um mesmo ‘partido’. ‘Muitos membros do Movimento 

Brasil Livre passaram pelo programa de treinamento do Atlas network, a Atlas 

Leadership Academy, e estão agora aplicando o que aprenderam no solo em que 

eles vivem e trabalham’, dizia artigo publicado no site da entidade (HOEVELER, 

2016, p. 87). 
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Como se pode perceber, essa espécie de “Think Tank matriz” atua no sentido 

de financiar e de formar quadros nos demais países. O valor dessa ajuda financeira 

é difícil de precisar, pois além dos repasses diretos, e o Brasil é o país da América 

Latina, que mais recebe recursos financeiros, o Atlas Network é responsável por fazer 

a ligação entre doadores e as organizações. Além do mais, o Atlas Network, apesar 

da principal, não é a única Think Tank que tem essa atuação de financiamento e de 

formação transnacional. 

Nesse sentido, se pode apontar que, apesar de certa heterogeneidade das 

manifestações de rua de direita, são as organizações neoliberais privadas que 

tiveram e têm maior capacidade de pressão sobre os Governos, seja o petista quando 

ainda tentava resistir ao Golpe, seja o Governo ilegítimo de Temer ou o que o 

substituiu posteriormente. 

O que fica evidente é que a associação dependente da burguesia brasileira ao 

imperialismo em uma grave crise não lhe permite sequer uma mínima abertura 

política, mesmo que para a possibilidade de uma democracia de cooptação. A volta 

de uma atuação mais coercitiva, por parte da dominação burguesa, no Brasil, traz 

momentos de muita dificuldade para a classe trabalhadora e de necessidade de nova 

discussão de rumos estratégicos para suas organizações. 

A radicalidade das contrarreformas e a novidade da capacidade de 

mobilização desses grupos de extrema direita possibilitaram, de fato, o apoio das 

classes dominantes brasileiras a um projeto mais intenso e violento de retirada de 

direitos, desestruturação de políticas sociais, privatizações, destruição ambiental e 

ataque as lutas sociais. O grande capital, apesar de sempre ter mantido esses grupos 

de extrema direita como aliados e os financiado até a atual conjuntura, nunca os 

havia alçado aos espaços de maior destaque na política. Com a crescente crise dos 

partidos da ordem - em especial do PSDB, principal escolha das classes dominantes 

para substituir o PT no Governo Federal e acirrar a retirada de direitos - aliada ao 

crescente apelo de massas que as ideias reacionárias de Bolsonaro ganharam nos 

últimos anos, fez com que o projeto reacionário para o Governo Federal ganhasse 

apoio, mesmo que dentro de certos setores, nem sempre seja um apoio aberto. 

Segundo Braz (2017, p. 95), os determinantes principais postos em prática a 

partir do Golpe orquestrado em 2016 são: 
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— recolocar o Brasil (e a América Latina) na área de influência prioritária dos 

Estados Unidos no sentido de retomada, em condições ótimas, da sua 

dominância imperialista em nosso subcontinente;  

— reduzir os custos do trabalho no país e aumentar a produtividade média do 

trabalho com base em novas formas de combinação de mais-valia relativa 

(incremento tecnológico para reduzir trabalho necessário e baratear a 

reprodução social da força de trabalho) e mais-valia absoluta (sobretudo via 

flexibilização das relações trabalhistas com vistas a atacar as formas de 

proteção social do trabalhador);  

— implementar uma cruzada conservadora e reacionária contra os avanços 

sociais no campo das ‘minorias’ como forma de promover um retrocesso cultural 

e ideológico no país;  

— readequar as políticas sociais a um novo programa neoliberal mais radical de 

modo a criar condições para um ciclo profundo de políticas de austeridade fiscal 

que pesarão sobre os trabalhadores. 

 

O Governo Bolsonaro e a novidade do apelo de massas da extrema-direita, 

aliados aos novos e intensos ataques à estrutura básica da Constituição brasileira, 

no que tange aos direitos trabalhistas e sociais, são hoje o grande desafio para as 

lutas sociais da classe trabalhadora em geral, e para as lutas sindicais em específico. 

 

Os desafios para o sindicalismo no Brasil 

 

Para tratar da organização dos trabalhadores no Brasil se destaca o conjunto 

de medidas do Governo Vargas, uma vez que a estratégia varguista de “controle” 

sindical acaba por instituir as bases da estrutura sindical brasileira, que, segundo 

Mattos (2009, p. 62), possui quatro núcleos: 

 

a) a legislação previdenciária, que generalizou as primeiras experiências dos 

anos de 1920 com as caixas de aposentadorias e pensões, mais tarde chamadas 

de institutos, que, com contribuições do Estado, dos patrões e dos trabalhadores, 

iriam garantir um mínimo em termos de seguridade social – aposentadorias, 

pensões, indenizações e assistência médica; b) as leis trabalhistas propriamente 
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ditas, que regulavam jornadas e condições de trabalho, férias, descansos 

semanais remunerados, pisos salariais, etc; c) a legislação sindical, que instituiu 

o modelo do sindicato único por categoria e região (monopólio de representação), 

a estrutura vertical por categorias (sindicatos locais, federações regionais e 

confederações de abrangência nacional), e a tutela do Ministério do Trabalho 

sobre as entidades sindicais, com o poder de fiscalização das atividades e de 

intervenção nas direções; d) as leis que instituíam a Justiça do Trabalho, 

encarregada de arbitrar os conflitos de natureza trabalhista. 

 

 As principais medidas para estruturar os núcleos supracitados foram a 

criação do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC), em 1930, e a Lei da 

Sindicalização (Decreto 19.770), em 1931, pois estabeleciam que os sindicatos 

deveriam ser oficializados e reconhecidos perante o MTIC, que teria controle sobre 

seus recursos financeiros, sendo esses proibidos de serem utilizados em momentos 

de greve, o que instituía o sindicato único por categoria, permitia que delegados do 

Ministério participassem das assembleias sindicais e  “proibia o desenvolvimento de 

atividades políticas e ideológicas dentro dos sindicatos, vetava sua filiação a 

organizações sindicais internacionais, negava o direito de sindicalização aos 

funcionários públicos e limitava a participação de operários estrangeiros nos 

sindicatos” (ANTUNES, 1985, p. 59). 

 Um segmento dos sindicalistas combativos, ao perceber o impacto dessas 

medidas sobre a autonomia do Movimento Sindical, fez frente à convocatória dos 

Sindicatos Oficiais (com registro no MTIC), porém, como afirma Antunes (1985), 

houve muitas movimentações grevistas no período, que trouxeram conquistas 

trabalhistas – como férias e descanso semanal remunerados, jornada de 8 horas, 

entre outras (já existentes, mas restritas a algumas categorias, como os ferroviários) 

– e para fomentar a adesão aos sindicatos oficiais, o Governo estimulou a criação de 

sindicatos, mesmo que com pouca representatividade, vinculando os “benefícios” 

das novas leis trabalhistas para as categorias através da negociação com as 

representações oficiais, pois, dessa forma, a base pressionaria as lideranças a 

oficializarem os sindicatos, e restringiu aos sindicatos oficiais a possibilidade de 

participarem da Assembleia Nacional Constituinte, na qual teriam como participantes 
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os representantes eleitos pelo voto direto, um grupo de Deputados escolhidos pelos 

empresários e os associados dos Sindicatos Oficiais (MATTOS, 2009).  

 Outras medidas ocorrem durante a Ditadura do Estado Novo, quando é criada 

a Comissão de Enquadramento Sindical, órgão vinculado ao MTIC, responsável por 

reconhecer as categorias profissionais como tal e, portanto, com possibilidade de 

representação, o imposto sindical – pagamento compulsório referente a um dia de 

trabalho por ano, repassado aos sindicatos – que se coloca como dever dos 

sindicatos a prestação de assistência (médica, jurídica, social, etc.) aos seus 

associados e a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em 1943, que mesmo 

sendo uma regulação do trabalho, exclui os trabalhadores sem carteira assinada e 

do campo (ABRAMIDES; CABRAL, 1995; ANTUNES, 1985; MATTOS, 2009).  

Abramides e Cabral (1995) destacam o papel do imposto sindical como uma 

fonte financeira que contribui para a manutenção dos dirigentes pelegos e permite o 

papel assistencialista dos sindicatos.  

Nos anos que seguem, o Movimento Sindical classista tem momentos de 

reorganização, mas não alcança alterações na estrutura sindical, mesmo com 

críticas passa a atuar “por dentro da estrutura oficial”. O período da Ditadura Militar 

é marcado pela repressão ao sindicalismo classista e ingerência nas diretorias 

sindicais. Ressalva-se, que houve resistência, mantendo uma atuação no interior das 

fábricas, mesmo que de forma limitada e isolada. Um importante exemplo disso são 

as operações tartaruga, em que se reduzia o ritmo de trabalho impactando na 

produção, impelindo as negociações. 

No final da década de 1970, diante da conjuntura de crise econômica, 

repressões, política de arrocho salarial, mobilizações contra o regime ditatorial se 

tem a volta do sindicalismo à cena política. Em 1977 têm início as primeiras 

mobilizações operárias no ABC paulista, que se intensificam em 1978, significando a 

expressão da organização da classe trabalhadora e um novo ciclo de resistência 

sindical: o novo sindicalismo, que se propõe a defender a autonomia sindical frente 

ao Estado e ser contra as medidas econômicas que assolavam os trabalhadores, na 

defesa e ampliação dos direitos trabalhistas (MATTOS, 2009; ANTUNES, 1991).  

Apesar do caráter inicialmente econômico, tais mobilizações se expandem no 

bojo da luta contra a Ditadura, diante das greves que ultrapassam o espaço das 
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fábricas; das assembleias gerais massificadas; da organização partidária, com 

destaque para a fundação do PT; da realização da primeira Conferência das Classes 

Trabalhadoras (CONCLAT), em 1981; da criação da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), em 1983; aspectos que se “fizeram sentir mais firmes em 1984, na campanha 

pelas eleições diretas para presidente – ‘Diretas Já!’ – e repercutiram na participação 

popular no processo da Constituinte em 1988” (MATOS, 2009, p. 118).  

O novo sindicalismo possuía como pautas a independência do Estado, o fim 

dos sindicatos únicos e do imposto sindical, colocavam-se, em uma perspectiva 

classista, contra os ajustes neoliberais e na defesa da ampliação dos direitos 

trabalhistas e dos salários. A CUT vai se consolidando como uma Central com grande 

representação no movimento sindical, apesar da diversidade de centrais e até 1989 

– a greve geral, que durou 48 horas e parou 35 milhões de trabalhadores – se tem 

um processo de grande efervescência dessa mobilização operária.  

Apesar de a Carta Constitucional não incorporar todas as pautas do 

movimento popular e sindical, as mobilizações populares não foram de todo 

derrotadas e foram possíveis avanços como a liberdade de associação sindical (sem 

a antecedência da autorização e intervenção do Estado); o direito de sindicalização 

para os funcionários públicos; ampliação da legislação sindical para os sindicatos 

rurais (antes alguns direitos eram restritos aos sindicatos urbanos); entre outros. 

Como conservação se pode apontar a continuidade da organização dos sindicatos 

por categorias, a manutenção do imposto sindical e das Confederações, que são 

fortalecidas com contribuições do imposto sindical (inexistente anteriormente). Há, 

ainda, ambiguidades, principalmente, em dois aspectos: apesar de se assegurar o 

direito de greve, cabe à lei complementar tratar sobre os serviços essenciais e quais 

as formas de encaminhamento nesses casos; e o sindicato único, que foi pleiteado e 

conquistado como bandeira dos trabalhadores, porém quando expresso na 

legislação se trata de mais uma interferência do Estado no Movimento Sindical 

(ANTUNES, 1991; ABRAMIDES; CABRAL, 1995; MATOS, 2009). 

A partir da década de 1990 se tem a queda da mobilização e luta sindical, bem 

como do poder de pressão do novo sindicalismo. Entre os fatores se destacam o 

avanço das medidas neoliberais e da reestruturação produtiva, a abertura 

democrática para evidenciar a luta pela via institucional ou governamental, não 
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apenas no sindicalismo como nos diversos movimentos sociais, bem como as 

mudanças ideológicas da CUT, que vai aderindo, em seus programas, aos ideários da 

socialdemocracia europeia (quando essa já deixava evidentes seus limites 

históricos).  

Quanto o último aspecto a CUT passa a atuar se assemelhando ao 

sindicalismo de resultados, retira o caráter da construção do socialismo de suas 

resoluções, modifica sua estrutura se tornando mais horizontal e reduzindo a 

participação da base nos espaços deliberativos, entre outros. A sua filiação à 

Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres (CIOSL), na plenária 

nacional de 1992, expressa as mudanças em sua postura. Até então, a CUT não era 

filiada a nenhuma central internacional por considerar que as existentes não 

condiziam com suas posturas, no IV CONCUT, a majoritária propõe a vinculação à 

CIOSL, aprovada no ano seguinte. Nesta Confederação, inicialmente, predominava o 

sindicalismo de negociação norte-americano e, depois, a socialdemocracia europeia, 

ou seja, prioriza em sua ação as negociações e “influenciará nas propostas de 

sindicato orgânico que a maioria da direção da CUT irá começar a apresentar a partir 

de então” (FRANÇA, 2013, p.173). 

A eleição de Luís Inácio do PT para presidência da República, em 2002, é 

determinante para a transfiguração da CUT em “um sindicalismo estadista, a partir 

de 2003, abdicando da pouca resistência que ainda demonstrava nos oito anos da 

‘herança maldita’ do Governo FHC” (ABRAMIDES, 2006, p. 309).  E passa a evitar tecer 

críticas às medidas governamentais de retirada dos direitos dos trabalhadores, como 

na “Reforma da Previdência”, em 2003, que teve como foco o desmonte da 

previdência dos servidores públicos, grande parcela de sua base, quando a CUT se 

opõe à greve convocada pelos servidores, propondo a negociação dos pontos 

polêmicos. Seguindo com essa postura, a Central é complacente com as demais 

contrarreformas realizadas pelos Governos do PT (Lula e Dilma), em diversos setores, 

como: Educação, Saúde, que impactam, direta e indiretamente, nos trabalhadores dos 

diversos segmentos. Mesmo em relação às medidas impopulares, como a Lei 
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Antiterrorismo 4 , sancionada no Governo Dilma, com evidente objetivo de 

criminalização dos movimentos sociais. 

Ressalta-se, ainda, a proposta de Reforma Sindical realizada ao final do 

primeiro mandato de Lula, que em suas principais medidas: retira a unicidade 

sindical, reconhece as centrais sindicais e amplia o repasse de verbas para essas, 

seja através da ampliação das verbas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e 

outros fundos, seja pelo fato de que as centrais passaram a ser beneficiadas pelo 

imposto sindical. Segundo Antunes (2019, p. 189), tais medidas apontam uma forma 

de controle de setores importantes do sindicalismo, recuperando de certa maneira a 

política da mão dupla: “a cúpula sindical ascenderia a cargos na alta burocracia 

estatal; as verbas seriam ampliadas [...], garantindo desse modo, o apoio das 

principais centrais sindicais ao governo, em um cenário claramente marcado pelo 

pluralismo das centrais sindicais”. 

O impeachment da presidenta eleita (Dilma Rousseff) demonstra a evidência 

da falta de autonomia e independência de classe da CUT, que diante da abertura e 

trâmites para o impeachment aposta na luta pela via institucional (pela votação na 

Câmara e no Senado), “em vez de organizar uma greve geral política em defesa da 

soberania popular” (ABRAMIDES, 2017, p. 236).  

Segundo Antunes (2019), o neoliberalismo tem como um de seus principais 

alvos a desestruturação dos sindicatos, essas entidades que insistem mesmo em 

períodos adversos de organizar os assalariados. Após o impeachment da presidenta 

eleita, o Governo de Temer aprofunda, como supracitado, as medidas neoliberais, o 

que põe em xeque a política de mão dupla dos Governos petistas e acentua o 

enfrentamento das entidades sindicais aos desmontes dos direitos trabalhistas.  

Destaca-se a aprovação da Emenda Constitucional 95, conhecida como lei de 

teto dos gastos, que “congela” os gastos primários por vinte anos e, 

consequentemente, desvincula recursos para as políticas sociais nos moldes 

previstos pela Constituição e põe em risco o financiamento das políticas sociais. E o 

conjunto de leis e medidas provisórias, em torno da Contrarreforma Trabalhista, que 

                                                     
4  Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre o conceito e os encaminhamentos 
relacionados a organizações terroristas no Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 
/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm >. 
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ao alterarem mais de cem pontos da CLT, retiram direitos trabalhistas conquistados 

historicamente pelos trabalhadores, em torno da jornada do trabalho, insalubridade, 

direitos das trabalhadoras gestantes e lactantes, entre outros, deliberando que o 

acordado entre empregados/empregadores pode ser realizado sobre o legislado. E 

ao contrário da promessa se tem o aumento do desemprego, a regulação de 

trabalhos em condições precárias com vínculos frágeis, que dificultam a organização 

sindical, por exemplo, o trabalho intermitente. Além da legitimação da terceirização 

ampla e irrestrita, independentemente da atividade, que Antunes (2019) nomeia de 

terceirização total5, como mecanismo de “burlar” os direitos trabalhistas, redução de 

salários, etc.  

E ao final se tem a extinção do imposto sindical, mas não diante da luta pela 

autonomia sindical e sim em contexto de descaso da organização dos trabalhadores, 

com alta rotatividade nos postos de trabalho, baixos salários, tal medida põe em 

xeque a manutenção de sindicatos combativos, que utilizavam tais recursos para 

financiar a luta em prol dos direitos sociais e trabalhistas. 

A eleição do presidente Jair Bolsonaro, em um contexto de inflexão e retirada 

de direitos, apresenta mudanças na estrutura sindical, em busca de sua 

desestruturação e enfraquecimento, com destaque para a Medida Provisória 873 de 

2019, recentemente derrubada, que determinava o fim do desconto em folha da 

contribuição sindical, buscando dificultar e burocratizar a contribuição voluntária e 

consentida dos trabalhadores para as suas entidades. 

Ao quadro mencionado, são agregadas as particularidades das relações de 

trabalho no Brasil, estas relações têm como características intensas formas de 

exploração, a precariedade e a flexibilidade dos vínculos, conforme exemplifica 

Antunes (2020, p. 1): “mais de 40% da classe trabalhadora brasileira encontrava-se 

na informalidade ao final de 2019”. Assim, austeridade neoliberal tem impactos mais 

                                                     
5 Os trabalhadores terceirizados recebem “salários menores, enfrentando jornadas de trabalho bem 
mais extensas do que as do conjunto dos assalariados contratados, sem tempo determinado e com 
direitos, sofrendo constantemente as burlas em relação à legislação social do trabalho, vivenciando a 
expansão dos acidentes e adoecimentos [...]” (ANTUNES, 2019, p. 168). Não é objeto deste trabalho 
dissertar sobre os impactos da terceirização para a precarização do trabalho. Sobre o tema se deve 
ver as produções de Graça Druck e Ricardo Antunes.  
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desastrosos para a condição de vida do conjunto dos trabalhadores e coloca em 

outros patamares os desafios para reorganização da classe trabalhadora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Há uma nova investida por parte das classes dominantes mundiais, para 

garantir patamares ainda mais altos de expropriação dos fundos públicos nacionais. 

Para tanto, operam no sentido de reverter as conquistas, no âmbito dos direitos 

sociais e trabalhistas, e no desmonte das políticas sociais, sobretudo, as que ainda 

resistem com características universalizantes. Além disso, atacam também os 

débeis espaços democráticos e populares de disputa política no interior dos Estados 

Nacionais. O Brasil tem tido conjuntura exemplar dessa nova fase do capitalismo 

monopolista. Seja no ataque aos direitos e políticas sociais, seja no ataque à 

democracia e participação popular. 

A precarização das condições de trabalho, intensificada com a flexibilização 

da legislação social do trabalho, com destaque para a terceirização total, as novas 

formas de precarização, como a uberização e o contrato zero-hora, e o aumento do 

desemprego são desafios objetivos para a organização sindical aos moldes da 

estrutura corporativa fordista, por exemplo, pela redução do quadro de assalariados 

com certa estabilidade, público majoritário dos sindicatos, a dificuldade de 

organização dos terceirizados, trabalhadores parciais, prestadores de serviços, que 

algumas vezes não se encontram fisicamente no cotidiano das empresas.  

 Assim, a dinâmica da realidade exige do movimento sindical uma 

reorganização no sentido de ser alternativa para esse novo perfil da classe 

trabalhadora, precarizada, terceirizada e informalizada. Além da necessidade de rever 

seu horizonte estratégico, articulando-se com as lutas mais amplas da classe 

trabalhadora e superando uma visão corporativa e limitada posta pela hegemonia do 

sindicalismo de resultados. 

 Segundo Antunes (2005; 2019), é diante dos retrocessos para a classe 

trabalhadora que se necessita de uma organização mais horizontal, para superar sua 

fragmentação, o corporativismo e o neocorporativismo, um dos impactos é a 

heterogeneidade das condições de trabalho, dentro de uma mesma empresa, 
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categoria que tem trabalhadores “estáveis”, terceirizados, subcontratados, em um 

sindicalismo “mesmo categorial e mais classista, dotado de uma abrangência maior 

e que privilegie os diversos contingentes que compreendem a ‘classe-que-vive-do-

trabalho’. Um sindicalismo mais capacitado para aglutinar o conjunto dos 

trabalhadores” (ANTUNES, 2005, p.82), ou seja, com a capacidade de organizar os 

assalariados com maior estabilidade (cada vez em menor número), os com precárias 

condições de trabalho, os desempregados, em uma perspectiva classista, na disputa 

política e ideológica pela consciência da classe trabalhadora. 
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RESUMO 
 
O objetivo do presente artigo é apresentar e problematizar como os estudantes são 
atingidos pelas políticas neoliberais de desmonte do ensino superior. A partir da 
discussão histórica do ambiente das universidades no Brasil iremos debater a 
desigualdade de oportunidades, a exclusão de indivíduos do ensino superior e a 
importância da assistência estudantil nesse cenário. Espera-se com esse artigo 
contribuir para o debate e entendimento da privatização do ensino superior. 
Palavras-chaves: Assistência Estudantil. Desmonte. Neoliberalismo. 
  
RESUMEN 
 
El propósito de este artículo es presentar y discutir cómo los estudiantes se ven 
afectados por las políticas neoliberales de desmantelamiento de la educación 
superior. Con base en la discusión histórica del entorno universitario en Brasil, 
discutiremos la desigualdad de oportunidades, la exclusión de las personas de la 
educación superior y la importancia de la asistencia al estudiante en este escenario. 
Se espera que este artículo contribuya al debate y la comprensión de la privatización 
de la educación superior. 
Palabras clave: Asistencia al estudiante. Desmantelar. Neoliberalismo.  
 

 

Introdução 

 

O presente texto pretende analisar e contextualizar o desmonte das 

Universidades Públicas frente à política neoliberal e como os estudantes são 

atingidos por essas políticas de sucateamento do ensino superior. 

                                                     
1 Graduando em Filosofia Bacharelado na Universidade Federal de Mato Grosso, departamento de 
Filosofia. E-mail: gustavodomingos164@gmail.com 
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Em desenvolvimento será apresentado um breve percurso histórico sobre as 

origens das Universidades Públicas no Brasil, também discutiremos as políticas de 

assistência estudantil e sua importância para o acesso, permanência e conclusão do 

estudante em estado de vulnerabilidade socioeconômica, bem como os conflitos 

com as políticas neoliberais e o projeto de sucateamento da assistência estudantil, 

que visa a retirada de direitos e a exclusão desses indivíduos do espaço universitário. 

Também serão apresentados algumas políticas, diretrizes e emendas 

constitucionais que foram utilizadas como ataques à educação, ofensivas que 

marcaram a trajetória das Instituições Federais de Ensino Superior em favorecimento 

do desenvolvimento das políticas econômicas do neoliberalismo, que busca a 

privatização da educação com o mínimo de intervenção do estado. 

Em contraste a essa discussão também será apresentada a perspectiva de 

resistência em defesa da universidade pública, diversa e gratuita diante das políticas 

do cenário de desmonte da educação. 

 

Uma breve análise histórica das raízes do ensino superior no Brasil 

         

 Com o objetivo de tornar mais nítida a discussão que pretendemos discorrer 

é necessário que façamos alguns apontamentos sobre a história do ensino superior 

no Brasil, assim, realizaremos destaques acerca do período colonial e imperial do 

Brasil construindo uma estrutura que permitirá nos contextualizar para uma melhor 

compreensão da discussão que o presente documento propõe. 

Os debates sobre privilégios na educação superior tem tomado destaques na 

contemporaneidade, mas tais discussões iniciaram se desde os primeiros projetos 

de educação superior brasileira, firmando se uma construção histórica de exclusão 

e negligenciamento no ensino superior. 

Para realizar os apontamentos sobre essas raízes do ensino superior iremos 

nos apoiar em autores que já percorreram teoricamente esse caminho e por isso 

possuem o conhecimento para nos elucidar e provocar reflexões. 

De acordo com o pensamento de Lampert (2006, p. 1-2) a universidade é 

historicamente elitista e desassociada da realidade no que diz respeito a não levar 

em consideração o “princípio de igualdade de oportunidades e de equidade social”, 
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em contraste a esse contexto está a supervalorização e manutenção dos privilégios 

da ordem socioeconômica em vigor. 

 No período colonial a educação era tida como quase que exclusivamente pela 

companhia de jesus e os padres jesuítas, a educação superior ofertada versava sobre 

filosofia e teologia. 

 

O sistema de educação na sociedade portuguesa e, com maior razão de ser, da 

Colônia, representava assim planos conscientes e determinados da Igreja ou do 

Estado, para a formação do caráter social desejado e o treinamento dos 

necessários servidores da Igreja, ou do Estado (TEIXEIRA, 1989, p. 6). 

 

A educação no período do Brasil colônia é tida exclusivamente como 

responsabilidade da Companhia de Jesus e suas ações buscavam em suma a 

constituição de uma cultura educacional por meio de sua base católica. “Sendo a 

educação, desde o princípio, um esforço central para o treino em uma civilização 

particular, um particular caráter social e as forças de serviço à religião e ao Estado.” 

(TEIXEIRA, 1989, p. 4). 

Segundo Teixeira (1989, p. 5) o processo educacional dos jesuítas é voltado à 

formação de duas categorias de profissionais: os professores e pregadores 

nomeados letrados e os evangelizadores que tinham como propósito a conversão 

dos indígenas; há, ainda no século XVI, o marco da distribuição dos primeiros graus 

acadêmicos no país por meio dos jesuítas, o que atraiu a atenção dos negociantes 

que passaram a estudar as letras. 

Esses estudos ofertados pelos jesuítas possui um perfil estudantil marcado 

na história da educação no Brasil pelo caráter de formação religioso e conservador, 

possuir tal formação era desígnio de status e importância social. Foi atribuída 

tamanha importância na sociedade que negociantes tendiam a formação como meio 

de manutenção de privilégios em detrimento ao poder e influência socioeconômica 

na colônia. 

Na obra “análise e interpretação do ensino superior no Brasil” o autor Anísio 

Teixeira (1989, p. 4) afirma que: 
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O Brasil nasceu assim sob a influência de uma classe intelectual, que trazia 

consigo, além da paixão pelas letras e saber da época, o prestígio do poder e da 

influência. Embora não tivesse o país formalmente a universidade, para todos os 

efeitos ela existiu com os colégios dos padres jesuítas e os estudos menores das 

letras humanas (gramática, retórica, poesia) e latim, grego e hebraico, com 

predominância do latim como língua da cultura intelectual, estudos que se 

continuavam na Universidade de Coimbra. Nascíamos, assim, como uma 

vergôntea da cultura greco-latina mediterrânea, o que nos iria marcar em nossos 

gostos e nossos valores, a despeito dos trópicos, da nossa composição étnica e 

da língua, a qual, fosse o português ou o tupi-guarani, que eram as línguas 

faladas, não eram as línguas da educação e da cultura. Nos colégios dos jesuítas, 

até os fins do século XVIII, só era permitido falar o português durante os recreios 

e nos dias feriados. 

 

A transição do Brasil colônia para o Brasil império reafirmou a estrutura social 

dando manutenção ao status quo vigente e perseverando no poder uma elite 

aristocrática e o escravismo, desta maneira viam se aptos “a conservar o regime de 

exploração econômica anterior o qual já havia revelado a sua eficácia”(TEIXEIRA, 

1989, p. 1), o país em posse de sua independência “reduz e imobiliza seu 

aparelhamento educacional, mantendo, assim, limitadas as oportunidades 

educativas” (TEIXEIRA, 1989, p. 1) abrindo espaço para que “a pequena elite, 

originária do Brasil” assumisse os deveres do governo em substituição a “antiga elite 

colonizadora portuguesa” (TEIXEIRA, 1989, p. 1). 

Ernani Lampert (2006, p. 2) afirma que no período imperial o deslocamento do 

poder português no ano de 1808 facilitou o processo de instalação de cursos 

superiores no país, sendo que em 1813 foram criadas as Academias de Medicina e 

Cirurgia da Bahia e do Rio de Janeiro que passaram a ser considerada faculdades em 

1832 e em 1827 foram criadas as faculdades de Direito, de Olinda e de São Paulo, e 

segue afirmando: 

 

Sabe-se que as faculdades faziam parte da burocracia do Estado. A Constituição 

de 1824 apregoava a liberdade de expressão e de pensamento, a instrução 

primária gratuita e a possibilidade de colégios e universidades, onde seriam 
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ensinadas as ciências, as letras e as artes. Grosso modo, a criação da 

universidade, desde a Constituição de 1823, foi uma situação complexa e sem 

muito êxito. (LAMPERT, 2006, p. 2) 

 

Segundo Teixeira (1989, p. 2) também no ano de 1808 foi construída “a 

Academia de Guarda-Marinha” e dois anos depois, no ano de 1810 foi construída “a 

Academia Militar, que se transformou em Escola Central, depois Escola Politécnica, 

hoje Escola Nacional de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.” 

As presentes afirmações são capazes de nos revelar quem são os 

personagens nas raízes da educação superior brasileira e seus principais interesses 

que, facilmente, tendiam à colonização católica e a uma formação civil e moral de 

interesses particulares do estado. 

Em discussão de quais foram os corpos primariamente oportunizados para 

ocupar o espaço do ensino superior no Brasil, encontramos a visão de uma pequena 

elite que ao possuir o poder reduz e imobiliza ao longo do período imperial o campo 

educacional brasileiro, limitando as oportunidades de acesso à educação superior, 

bem como seu desenvolvimento ofertando exclusivamente cursos voltados às 

profissões liberais, como medicina, direito e engenharia, sem nenhuma possibilidade 

de oferta de cursos de letras, humanas ou sociais. As possibilidades de estudos 

sobre questões humanas e sociais eram apresentadas em poucos colégios 

secundários ou reservados como um passatempo para as elites. 

 Sobre a questão dos estudos de humanas e sociais afirma Anísio Teixeira 

(1989, p. 3) “na realidade, fez-se a cultura humanística como um hobby de 

aficionados, autodidatas esforçados, estudando em bibliotecas privadas tão boas e 

ricas que lembravam museus de colecionadores bibliográficos.”  

O século XIX é marcado pelas faces do capitalismo liberal e da monarquia 

constitucional que, de acordo com Bresser-Pereira (2017, p. 701), “produziu 

crescimento lento, alta instabilidade financeira e profunda desigualdade.” (apud 

FREITAS, 2018, p. 23). 
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Sobre o neoliberalismo 

 

 Para dar continuidade a esse debate é importante introduzir as discussões 

acerca do neoliberalismo e o entendimento em que iremos trabalhar o termo no 

presente documento, pois é fundamental para compreender como as propostas com 

fins econômicos do Estado neoliberal afetam as universidades públicas, assim como 

se relacionam com a exclusão e o extermínio de determinados corpos ou grupos.  

 A proposta a seguir é a abertura de um diálogo no campo da filosofia política 

em busca de contribuições para a conceitualização do termo neoliberal, bem como a 

explanação de sua estrutura, interesses e ações. Para desenvolver essa proposta de 

diálogo utilizaremos como base teórica a obra “O totalitarismo neoliberal” da 

escritora e filósofa brasileira Marilena Chauí; acreditamos que a autora aborda 

importantes considerações a respeito do neoliberalismo enquanto atualidade 

política e que serão de grande contribuição para o desenvolvimento da discussão 

proposta nesse documento. 

De acordo com Chauí (2020, p. 307) o neoliberalismo pode ser definido como: 

 

uma nova forma de totalitarismo. É nova por que, em lugar da forma do Estado 

absorver a sociedade, vemos ocorrer o contrário, isto é, a forma da sociedade 

absorve o Estado. Sua grande novidade está em definir todas esferas sociais e 

políticas não apenas como organizações, mas como um tipo determinado de 

organização que percorre a sociedade de ponta a ponta e de cima embaixo: a 

empresa – a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural 

é uma empresa. Eis porque o Estado é concebido como empresa, sendo por isso 

espelho da sociedade e não o contrário, como nos antigos totalitarismos. 

 

 Ainda em definição, afirma que “o neoliberalismo é o encolhimento do espaço 

público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado.” 

(CHAUÍ, 2020, p. 312).  

 A economia política neoliberal surge no ano de 1930 por interesse de um grupo 

de economistas, cientistas políticos e filósofos que eram opositores do chamado 
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Estado de Bem-Estar que se deriva da política social-democrata, em concretização 

da oposição elaboraram um projeto econômico e político que: 

 

atacava o chamado Estado Providência com seus encargos sociais e com a 

função de regulador das atividades do mercado, afirmando que esse tipo de 

Estado destruía a liberdade dos indivíduos e a competição, sem as quais não há 

prosperidade. Sua força político-ideológica iria criar a chamada Escola de 

Chicago. (CHAUÍ, 2020, p. 309). 

 

 O projeto neoliberal ganhou destaque a partir dos anos de 1970 com a então 

“crise fiscal do estado”, a mudança da perspectiva está no fato do estado passar a 

ser um financiador do capital. Há nessa expressão do neoliberalismo o 

deslocamento da participação do Estado nas esferas públicas e um 

reposicionamento dos fundos financeiros públicos, isso altera suas ações de 

investimentos em bens e serviços públicos sociais gerando um aumento nas 

aplicações em investimentos exigidos pelo capital. 

“O Estado não diminuiu, apenas deslocou sua ação, não apenas dirigindo o 

fundo público exclusivamente para o capital, mas também, [...] ampliando de maneira 

imensurável o controle e a vigilância sobre a sociedade.” (CHAUÍ, 2020, p. 315). 

 Segundo Chauí (2020, p. 312) “com o termo ‘desregulação’, o capital dispensa 

e rejeita a presença estatal não só no mercado, mas também nas políticas sociais, 

de sorte que a privatização tanto de empresas quanto de serviços públicos tornou-

se estrutural.” Com isso, a tendência é que a garantia dos direitos sociais, civis ou 

políticos desapareçam, pois o que era tido como direito, diante do neoliberalismo, 

torna-se um serviço privado, uma mercadoria gerenciada pelo mercado onde 

somente tem acesso quem possui dinheiro. 

 Para caracterizar a nova forma do capital, Chauí realiza o levantamento de 

alguns traços característicos e importantes a respeito do neoliberalismo como: 1. o 

desemprego que tornou-se estrutural com a precarização do trabalhador e sua 

exclusão do mercado de trabalho e do mercado de consumo; 2. suas operações por 

lutas, guerras, dominação e extermínio, as quais efetuam a maximização dos lucros; 

3. valorização do dinheiro (monetarismo); 4. a terceirização que torna-se também 
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estrutural; 5. a privatização daquilo que é público aparece como a recusa de 

investimento nas políticas de direitos sociais; 6. a ciência e a tecnologia tornaram-

se forças produtivas, sendo o monopólio do conhecimento e da informação a força e 

poder dos capitalistas. 

 Há outros diversos posicionamentos políticos e econômicos a respeito do 

neoliberalismo juntamente ao entendimento da existência de uma crise no 

capitalismo neoliberal, Chauí (2020, p. 317) ao refletir sobre isso afirma que, “o 

neoliberalismo, ao alcançar seu limite interno, explícita o que sempre havia sido: a 

nova forma do totalitarismo.” Para Chauí, o neoliberalismo produz a 

homogeneização de todas as instituições, o que considera como o fundamento do 

totalitarismo, essa afirmação de que todas as instituições sociais são homogêneas, 

são idênticas, todas são empresas, e em vista disso, todas podem ser reguladas e 

administradas da mesma maneira, pois existiria somente um princípio que governa 

em totalidade social e em totalidade da política. 

 

Totalitarismo: porque em seu núcleo encontra-se o princípio fundamental da 

formação social totalitária, qual seja, a recusa da especificidade das diferentes 

instituições sociais e políticas que são consideradas homogêneas e 

indiferenciadas porque concebidas como organizações [...] Novo: por que, em 

lugar da forma do Estado absorver a sociedade, vemos ocorrer o contrário, isto é, 

a forma da sociedade absorve o Estado. De fato, os totalitarismos anteriores 

instituíam a estatização da sociedade, o expansionismo imperialista e o 

nacionalismo exacerbado [...] Sua grande novidade está em definir todas esferas 

sociais e políticas não apenas como organizações, mas como um tipo 

determinado de organização que percorre a sociedade de ponta a ponta e de 

cima embaixo: a empresa – a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, 

o centro cultural é uma empresa. (CHAUÍ, 2020, p. 321). 

 

 Com a colaboração da Chauí, podemos compreender que o poder atua como 

uma concentração autoritária, onde não há o estado de direito colocado em prática. 

O tempo de gestão política é substituído pela administração empresarial, visto que 

as empresas se tornam as novas organizações sociais e políticas. Outros 

constituintes do totalitarismo também estão presentes como: os discursos de ódio 
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que se convertem em ferramentas; a vigilância, controle e censura com o uso das 

tecnologias de informação e a falta de distinção entre verdade e mentira. Aqui 

adicionamos a esse contexto de constituintes do neoliberalismo/totalitarismo o 

termo necropolítica, elaborado pelo filósofo e teórico político camaronês Achille 

Mbembe, que diz respeito à morte, ao extermínio e à exclusão enquanto um 

procedimento aceitável para que um determinado modelo econômico político 

permaneça no poder. 

 A necropolítica é a junção de necro que está ligado à noção de morte e política, 

podendo ser interpretado como a política da morte, a morte como fundamento da 

política ou a política administrada de morte, em conceitualização de acordo com 

Mbembe (2018, p. 71) necropolítica são “[...] as formas contemporâneas que 

subjugam a vida ao poder da morte [...]”. Mbembe compreende que cada vez mais 

uma política da morte se constitui como marca das formas de atuação dos atores 

hegemônicos do mundo, e inspirado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben entendia 

que a lógica de exceção se constitui como uma das marcas do estado neoliberal, 

afirmando uma política administrada para a morte, o que significa que alguns grupos 

sociais são considerados matáveis. 

 Mbembe busca compreender a questão sobre: quem tem sido definido como 

matável? Desta maneira são classificados: quem são os indivíduos destituídos de 

valor, os indivíduos hierarquizados, postos como subalternos, subalternizados, e o 

entendimento é de que a morte, nem mesmo à de um grupo numericamente grande, 

não iria gerar comoção social, dessa maneira a necropolítica passou a ser uma forma 

de definir o direito de matar. 

 A relação do neoliberalismo com a necropolítica é marcada pela classificação 

de que a vida de pessoas em determinados grupos sociais não possuem valor, são 

descartáveis; essa maneira como a necropolítica se coloca em ação é verificável 

quando, por exemplo, agem para eliminar a população em situação de rua, mas sem 

a construção de políticas de combate às desigualdades sociais. 
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As políticas neoliberais para a educação, exclusão e desmonte do ensino superior 

 

O que marca a presente ação do neoliberalismo é o desmonte dos direitos 

sociais e humanos por serviços e mercadorias, nesse sentido o mercado busca 

assumir o controle administrativo de políticas públicas que são empregadas pelo 

estado para a sociedade e ao tomar posse das instituições públicas estatais o passo 

seguinte é a privatização que busca transformar essas políticas sociais e humanas 

em mercadorias a serem consumidas e comercializadas por meio de um livre 

mercado. 

 

Todos os direitos sociais são abolidos pelo neoliberalismo, são transformados 

em serviços, eles deixam de ser direitos e você compra e vende no mercado [...] 

a grande privatização neoliberal é a transformação dos direitos em serviços que 

você compra no mercado. (CHAUÍ, 2017). 

 

O desenvolvimento dos interesses neoliberais sobre a educação está em 

busca de um controle ideológico, tendo como objetivo influenciar e moldar o 

pensamento de grupos intelectuais em favor de suas próprias ideologias. 

 

Na América Latina o campo de batalha é pelo controle da mente do pequeno 

núcleo de intelectuais, dos educados e dos semieducados. A estratégia é 

conseguir a dominação através dos processos educacionais. (COLBY; DENNETT, 

1998, p. 425. apud LEHER, 1999, p. 20). 

 

Para proceder com os planos de domínio da educação pública, os esforços 

neoliberais apoiam se em discursos como “avanço ou crescimento econômico do 

estado”, “globalização”, “alívio da pobreza”, “ajuste estrutural” entre outras discursos 

conceituais que fornecem análises de um estado social precário e escondem seus 

reais objetivos de dominação, contando sempre com apoio de bancos e grandes 

empresários para obter a iniciativa do mercado do setor privado sobre o aval do 

estado. 
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O setor privado deveria ser o motor do crescimento com o governo 

desempenhando um papel de apoio a ele. O crescimento (e não mais o 

desenvolvimento) econômico seria o principal meio pelo qual a pobreza seria 

aliviada. (ARRUDA, 1994. apud LEHER, 1999, p. 24). 

 

Por meio do discurso de “ajuste estrutural” é construído e empregado o 

desmonte de políticas públicas, sociais e assistenciais do estado e tais ações são 

impostas em nome de uma globalização lida pelos olhos das iniciativas privadas 

como uma nova “era” no que diz a economia e organização de mercado, algo 

inevitável ao qual só podemos nos adaptar. 

 

O ajuste estrutural que desmonta o precário Estado Social é feito em nome da 

globalização, um processo apresentado como inexorável e irresistível, contra o 

qual nada é possível fazer, a não ser se adaptar, mesmo que às custas de 

exponencial desemprego, privatizações selvagens, crise cambial, aumento da 

taxa de juros e destruição dos direitos do trabalho. (LEHER, 1999, p. 24). 

 

 Na perspectiva da globalização, o caráter ideológico da educação se tornou 

um dos principais viés do capitalismo, invertendo a educação a uma lógica de 

mercado sendo o conhecimento um produto e os educadores gerentes na empresa 

escola. 

 

O conhecimento se converteu no fator de produção mais importante de um pouco 

preciso ‘capitalismo intelectual’ que teria sucedido ao capitalismo industrial. 

Nesta ‘nova era do capitalismo, o principal capital é o intelectual’ e, por isso, a 

educação, na condição de capital, tornou-se assunto de managers e não mais de 

educadores.(STEWART, 1998, pp. 9-26 e 75-87 apud LEHER, 1999, p. 25). 

 

Ou seja, o capitalismo intelectual possui interesse na educação enquanto 

meio capaz de formar profissionais que pensem de maneira eficiente dentro de uma 

ideologia de mercado e que vê a produção de conhecimento somente como algo útil 

para o trabalho de funcionários de empresas, eliminando qualquer caráter de 

desenvolvimento de raciocínio crítico e emancipador da educação, assim como 
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aborda Stewart, (1998, p. 75 – 87) “a empresa precisa utilizar de maneira eficiente o 

cérebro de seus funcionários que, por isso, devem ser depositários de conhecimento 

útil para o capital.” (apud LEHER, 1999, p. 25). 

Nessa perspectiva os bancos e grandes empresários do capital buscam 

centralizar a educação construindo um discurso de desenvolvimento social e 

econômico carregados de ideologias mascaradas e que convêm somente ao capital, 

não construindo verdadeiramente oportunidades de uma sociedade justa. 

Apresentaremos, na próxima citação, um trecho do documento do Banco 

Mundial no ano de 1990, nomeado Priorities and strategies for education (Prioridades 

e estratégias para a educação), onde se utiliza de uma visão da educação como único 

meio de saída da pobreza, sendo que esta educação está norteada por uma ideologia 

neoliberal do capitalismo intelectual em que o conhecimento é tecnicista e o único 

objetivo de se educar é a utilidade que se tem ao mercado uma força de trabalho 

intelectual. 

 

A educação é o maior instrumento para o desenvolvimento econômico e social. 

Ela é central na estratégia do Banco Mundial para ajudar os países a reduzir a 

pobreza e promover níveis de vida para o crescimento sustentável e investimento 

no povo. Essa dupla estratégia requer a promoção do uso produtivo do trabalho 

(o principal bem do pobre) e proporcionar serviços sociais básicos para o pobre. 

(WORLD BANK, Priorities and strategies for education, 1990 apud LEHER, 1999, p. 

25). 

 

A principal questão não é excluir a população de baixa renda da educação, 

mas sim levá los a uma educação técnica profissionalizante que somente os 

fornecerá conhecimentos práticos para lidar com atividades técnicas do trabalho, 

limitando se às oportunidades de um desenvolvimento profissional, bem como a 

capacidade crítica que poderiam receber de uma educação emancipadora. 

Ao discutir políticas universitárias o Banco Mundial caracterizado por suas 

políticas neoliberais demonstra explicitamente sua política antiuniversitária, trata se 

de uma visão econômica e social apoiada em uma ideologia de privatização e um 

projeto de desmonte e sucateamento das instituições públicas, onde o país se 
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submete à “orientações” do banco que propõe a exclusão de grupos específicos dos 

ambientes universitários. 

A caracterização desses grupos específicos são os perfis de estudantes em 

estado de vulnerabilidade socioeconômica, que em sua maioria são estudantes 

pretos, indígenas e quilombolas que recebem do estado, em alguma medida, auxílios 

que garantem o acesso, a permanência e conclusão de seus cursos de graduação 

nas universidades públicas. 

É visto também a limitação de pesquisas e produção de novos conhecimentos 

em detrimento de uma adequação a pacotes tecnológicos que formam um sistema 

produtivo do livre mercado. 

 

Também as diretrizes para o ensino superior são coerentes com o conjunto das 

proposições econômicas do Banco. Se o país submetido às orientações do 

Banco deve abdicar da construção de um projeto de nação independente, um 

sistema de ensino superior dotado de autonomia relativa frente ao Estado e às 

instituições privadas soa mesmo anacrônico. (LEHER, 1999, p. 27). 

 

Esses discursos em sua maioria são falaciosos e não correspondem às 

verdadeiras ações postas em práticas na sociedade, pois, em verdade, são propostos 

ataques e reformas às políticas estudantis e as estruturas educacionais das 

universidades em favor da ideologia da globalização. “A reforma em curso é feita 

com o mínimo de alarde possível.” (LEHER, 1999, p. 27). 

 As reformas educacionais que são encaminhadas no Brasil buscam construir 

e encaminhar novos caminhos ideológicos à educação, dessa maneira, as 

instituições estatais (estatais no sentido que pertencem ao Estado) são 

reconstituídas para estar de acordo com a globalização e adequadas a uma 

formação que possa atender as necessidades do mercado. 

 

A educação é radicalmente modificada, tornando-se cada vez menos politécnica 

(no sentido conferido por Marx) e cada vez mais instrumental: os conteúdos 

estão fortemente carregados de ideologias apologéticas ao capital e o debate 
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educacional é pautado em grande parte pelos ‘homens de negócios’ e pelos 

estrategistas políticos. (LEHER, 1999, p. 29). 

 

Tais ideologias são articuladas por meio de discursos, muito similares ao do 

Banco Mundial como citado acima, e que propõe progresso na educação, levantando 

uma bandeira que aponta a educação como essencial para a sociedade e ao 

desenvolvimento humano, porém, na prática as ações tomadas são decisões 

envolvendo constantes cortes e reduções no orçamento de escolas e universidades 

públicas. Detonar o orçamento é o modus operandi do estado e seus governos para 

a realização da privatização, por meio do sucateamento e desmonte de políticas 

públicas que afetam diretamente a estrutura dessas instituições estatais, em favor 

de empregar políticas neoliberais. 

De acordo com Bezerra (2019) todavia, o que pretende é liquidar as 

universidades públicas, os Institutos Federais e os Cefets por meio do desmonte 

progressivo das Instituições Federais de Ensino e da desvinculação do Estado para 

com o custeio e as responsabilidades constitucionais. Ainda segundo Bezerra (2019), 

o governo age criminosamente na retirada de recursos de custeio das Instituições de 

Ensino Superior Federal – IFES, utilizando-se de um discurso de contingenciamento 

causado pela crise econômica, o que agrava ainda mais a situação o sucateamento 

das IFES, e em uma “contrapartida generosa” oferece às IFES o “modelo de parcerias 

Público-Privadas, submetendo na prática a perda de autonomia política em avaliar e 

decidir quais e como se processaram políticas de extensão”.         

Para uma melhor compreensão das políticas e ações de sucateamento e 

desmonte das IFES propomos apresentar algumas dessas ações que pretendiam a 

privatização do ensino superior, uma das primeiras ações de sucateamento que 

iremos discutir, e que é preocupante também a assistência estudantil, trata da 

Emenda Constitucional nº 95/2016, que busca instituir um novo regime fiscal, tendo 

como objetivo principal o congelamento orçamentário da educação e da saúde por 

vinte anos. 

Essa Emenda Constitucional foi pauta de lutas estudantis, e como reflexo a 

isso tivemos as ocupações de escolas no ano de 2016 e diversas manifestações 

estudantis e de movimentos sociais, essas manifestações já estavam ocorrendo 
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quando a emenda ainda era um projeto, a PEC 241 que ficou conhecida pelas 

manifestações públicas como “PEC do Fim do Mundo”, e depois de se tornar emenda 

a nomearam como “E.C. da Morte” e mesmo após sua aprovação, entidades 

estudantis ainda discutem a importância da revogação da emenda, visto o risco que 

se é colocado à educação pública. 

Neste cenário de falta de investimentos e cortes na educação há resistências 

em defesa dos direitos à educação gratuita, diversa, de qualidade e que resiste pela 

permanência do estudante no ensino superior e contra o desmonte da educação 

pública, essas resistências partem de entidades como a União Nacional dos 

Estudantes – UNE, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis – 

FONAPRACE, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior – ANDIFES e a Secretária Nacional de Casas de Estudantes – SENCE. 

O governo federal do Brasil, tendo como objetivo um projeto de nação a serviço 

do neoliberalismo, apresentou, por meio do Ministro da Educação Abraham 

Weintraub no ano de 2019, o Programa Institutos e Universidades Empreendedoras 

e Inovadoras, chamado também de Future-se, que tinha como objetivo a criação de 

um fundo de recursos que atrairia investimentos privados no ensino superior público, 

essa proposta foi realizada após dois grandes cortes no orçamento das IFES em 

menos de 4 meses, havia diversos protestos em várias cidades do país contra o 

governo e os cortes orçamentários na educação. 

Algumas universidades tiveram cortes acima de 30% no orçamento, de 

maneira geral, esses 30% de cortes correspondiam a cerca de 2.400.000.000 (dois 

bilhões e quatrocentos milhões) de reais do orçamento de todas as universidades 

federais e como reflexo aos cortes orçamentários as universidades começaram a 

cortar bolsas, auxílios moradia e alimentação dos estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Mesmo diante desse cenário o programa Future-se era colocado para dar 

continuidade a privatização e deixava nitidamente exposto o desejo de privatizar as 

universidades públicas do Brasil, como podemos acompanhar no comentário a 

seguir de Bezerra (2019): 
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Batizado de ‘Future-se’, esse Projeto de Lei representa o maior pacote de 

medidas que visam privatizar e restringir o potencial da pesquisa e extensão dos 

Institutos Federais e das universidades públicas no Brasil, restringindo-os à 

condição de prestadores de serviços a empresas privadas e até mesmo ao 

mercado especulativo. 

 

O objetivo do Future-se defendido pelo MEC é que o programa auxiliaria as 

instituições a terem mais autonomia financeira, a proposta era de um plano de 

financiamento privado, a autonomia financeira das IFES seria a aproximação e 

parcerias com empresas privadas, diminuindo a participação do Estado na 

manutenção do ensino superior público. Com o programa Future-se, temos cada vez 

mais nítida a maneira falaciosa a qual operam os dirigentes do estado, com 

discursos que não correspondem às verdadeiras ações colocadas em práticas na 

sociedade. 

Outra vez, em frente a mais um ataque à educação superior, os segmentos de 

representação que compõem as IFES e outras entidades em defesa da educação, que 

compreenderam a ameaça em curso, se mobilizaram enquanto resistência contra o 

desmonte e o fim das IFES. A juventude e os estudantes organizados politicamente 

tiveram um papel destaque nesse processo, desde a posição firme quanto à 

necessidade da convocação dos atos, até as mobilizações nas bases estudantis, 

convocando manifestações, a juventude e os estudantes mobilizados pela UNE, 

juntamente aos movimentos sociais, representam as massas que aparecem nas ruas 

em defesa da educação pública e gratuita no país. 

 

O papel da assistência estudantil no ensino superior 

 

Como apresentado na discussão anterior, existem grupos sociais que 

possuem uma maior vulnerabilidade, tais dificuldades podem ser constatadas 

primeiramente em âmbito social e econômico, como em questões de infraestrutura 

das comunidades, moradia, saneamento básico, alimentação, educação, entre outras 

questões que são de manutenção da vida, essas dificuldades ou vulnerabilidades 

são reflexos das desigualdades que afetam nosso país.  
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No Brasil existe uma pequena parcela da população que acumulam muitas 

riquezas e fazem usufruto de muitos privilégios, enquanto há outra grande parcela 

da população que são retirados seus direitos e se encontram em um estado de 

vulnerabilidade socioeconômica, onde podemos identificar, de maneira nítida, a 

enorme desigualdade que assola o Brasil. A desigualdade no campo da educação é 

de oportunidades, pois na medida em que os filhos dessa classe “burguesa” 

possuem oportunidades desde a primeira infância como acesso a uma educação de 

qualidade, a atividades culturais, às leituras, no mesmo território nacional as 

oportunidades de realização educacional, de bem-estar e lazer de outros indivíduos 

são retiradas. 

Essa falta de oportunidades são definidas pelas próprias características do 

grupo social e do indivíduo, como por exemplo: por caracterizações étnico-raciais, 

de classes econômicas e por caracterizações de gênero, essa situação também é 

lida em um contexto onde ocorre uma análise composta do indivíduo que é 

atravessado por mais de uma dessas caracterizações – raça, gênero e classe.  

O que buscamos afirmar com essas falas é que, por mais diverso que seja, o 

ambiente educacional no Brasil se tornou um ambiente de reprodução e produção de 

desigualdades e preconceitos sociais, e podemos também afirmar que há grupos 

sociais que estão em maior vulnerabilidade frente a essas desigualdades na 

educação, o papel do estado diante da desigualdade na educação deve ser o de 

prover meios para que se possa garantir o direito à educação de qualidade e gratuita.  

As ações e políticas do estado devem contribuir para a diminuição do impacto 

de acesso à instituição educacional, bem como para o acompanhamento da 

permanência e conclusão da jornada do estudante, e existem exemplos dessas 

ações e políticas públicas do estado que buscam garantir a estudantes com poucas 

oportunidades, como os oriundos de escolas públicas e outras classificações de 

vulnerabilidades, o acesso ao ensino superior, que são elas: políticas de cotas e o 

programa Sisu, demais programas ofertados pelo governo federal como o Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES e o Programa Universidade para Todos – ProUni 

são de menor expressão e estão ligados como reforçadores do ensino superior 

privado. 
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Mas garantir somente a oportunidade de acesso não significa que seja 

garantido a permanência dos estudantes em seu trajeto acadêmico até a conclusão 

de seu curso, por isso, em busca de minimizar as desigualdades e prover meios para 

que estudantes em estado de vulnerabilidade socioeconômica possam ter garantida 

a educação foram pensadas as políticas de assistência estudantil, as políticas de 

assistência estudantil são o que garantem a permanência do estudante na 

universidade e são de grande importância para a garantia de que após o acesso o 

estudante possa permanecer tendo um bom desenvolvimento acadêmico e concluir 

com a diplomação seu curso de graduação. 

 

Para que o aluno possa desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, é 

necessário associar, à qualidade do ensino ministrado, uma política efetiva de 

assistência, em termos de moradia, alimentação, saúde, esporte, cultura e lazer, 

entre outras condições. (FINATTI et al 2007, p. 248 apud IMPERATORI, 2017, p. 

290). 

 

De acordo com Barbosa (2009, p. 39 apud IMPERATORI, 2017, P. 209) as 

políticas de apoio e assistência aos estudantes visam através de seus programas a 

contribuição para a permanência dos estudantes no ensino superior melhorando sua 

qualidade de vida, acreditando que, consequentemente, haverá melhora em seu 

desempenho acadêmico e enquanto cidadão. 

Um marco na trajetória da assistência estudantil no ensino superior do Brasil 

é o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, criado pela Portaria 

Normativa 39, de 12 de dezembro de 2007, atualmente regulamentada pelo Decreto 

nº 7.234, de 19 de julho de 2010. De acordo com o artigo segundo do PNAES, os 

objetivos do programa são: 

 

I — democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 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. 
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O PNAES é fruto de uma luta histórica de entidades estudantis e outras 

entidades que sempre buscaram a defesa da educação pública. Foi através da 

conquista dessas políticas que houve a oportunidade para acesso e permanência de 

indivíduos historicamente excluídos do ensino superior público. 

 

Essa conquista foi fruto de esforços coletivos de dirigentes, docentes e discentes 

e representou a consolidação de uma luta histórica em torno da garantia da 

assistência estudantil enquanto um direito social voltado para igualdade de 

oportunidades aos estudantes do ensino superior público. (VASCONCELOS 2010, 

p. 405 apud IMPERATORI, 2017, p. 294). 

 

Compreendemos que esses ataques neoliberais como o sucateamento, cortes, 

retiradas de recursos orçamentários e as ameaças de privatização à educação 

quando direcionados à assistência estudantil, não trata-se somente do seu modus 

operandi, mas também visa a exclusão desses indivíduos em estado de 

vulnerabilidade socioeconômica do ensino superior público. 

 

Considerações Gerais 

 

Em nossas últimas considerações, afirmamos que as universidades públicas 

brasileiras foram historicamente construídas enquanto ambientes de manutenção 

de privilégios e oportunidades para uma classe elitizada e “burguesa”, e em outras 

medidas um ambiente de exclusão, negligenciamento e produção de preconceitos. 

A história da educação no Brasil se origina em uma educação colonizadora, 

seu objetivo primeiro era colonizar e converter religiosamente os povos originários 

do Brasil, a educação foi mudando lentamente sua visão ao longo dos anos, mas 

continuou atravessada por desigualdades de oportunidades e privilégios. As 

universidades públicas brasileiras percorreram um caminho de expansão, criação de 

vagas e de políticas de inclusão, essas foram conquistas históricas de lutas e 

resistências para que o direito à educação fosse atendido. 

A luta estudantil pelo direito à educação e a resistência para permanecer e 

concluir seus estudos é a verdade por trás das universidades públicas e sua criação 
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de políticas e outros meios que possam beneficiar e diminuir a desigualdade dos 

estudantes no acesso, na permanência e para a conclusão de suas jornadas 

acadêmicas. Todos os direitos existentes são frutos de conquistas, de lutas, de 

trajetórias que resistiram rompendo privilégios e criando oportunidades. A conquista 

da assistência estudantil significa, de maneira grandiosa, a oportunidade e a garantia 

do direito à educação superior a indivíduos historicamente excluídos do ensino 

superior, porém, a existência de um projeto político econômico como o 

neoliberalismo coloca em risco os progressos humanos, sociais e científicos como 

os das IFES, com seus ataques de sucateamento, projetos de desmonte e 

privatização do ensino superior. 

As políticas neoliberais de privatização possuem interesse na educação 

enquanto um produto que pode se tornar uma mercadoria específica, onde possam 

controlar ideologicamente por meio da formação acadêmica “modelos” de 

profissionais que irão atuar em sociedade. 

Existe uma frase popular nas discussões sobre a educação no Brasil, a frase 

é pertencente ao educador Darcy Ribeiro: “A crise da educação no Brasil não é uma 

crise, é um projeto”. O neoliberalismo é o projeto por trás dessas crises na educação, 

faz parte de um projeto golpista para o país; o projeto neoliberal de nação ainda se 

mantém em curso alinhado a um governo que avança na agenda de privatizações, e 

ano após ano ocorre a diminuição de recursos e diversos cortes orçamentários 

voltados às IFES, comprometendo a assistência estudantil e a permanência de 

estudantes no ensino superior, além de aprofundar as consequências da “crise” 

econômica, política, sanitária e social, demonstrando um governo da morte, contra a 

ciência, a favor da pobreza e desigualdade social. 

É preciso repensar criticamente a universidade pública para que seja 

eliminado a reprodução de desigualdades e discursos de ódios, e que seja construído 

um ambiente não elitizado que permita a participação dos diversos segmentos 

sociais que foram historicamente excluídos, pensando a inclusão e a integração 

desses grupos, e ir a luta para enfrentamento da lógica de mercado na educação. 

Mesmo diante desse cenário a esperança, a resistência e a luta permanecem 

junto aos que se mobilizam contra o desmonte da educação pública, a exclusão de 
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estudantes do ensino superior, contra um projeto político econômico neoliberal para 

o país e a favor de uma Universidade Popular, gratuita, diversa e de qualidade.  
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RESUMO 
 
Após um longo período em que predominaram políticas sociais e econômicas 
neoliberais, os governos do PT (2003-2016) anunciaram o rompimento com o 
Neoliberalismo, através do Novo Desenvolvimentismo. Neste artigo, são comparadas 
algumas ações de combate às desigualdades sociais nos governos neoliberais do 
PSDB (1995-2003), e nos três mandatos completos do PT (2003-2014). Os dados 
analisados indicam que a ruptura com o Neoliberalismo foi apenas um discurso. 
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ABSTRACT 
 
After a long period in which neoliberal social and economic policies predominated, 
the PT governments (2003-2016) announced a rupture with neoliberalism, through 
New Developmentalism. This article compares some actions to combat social 
inequalities in the PSDB's neoliberal governments (1995-2003) and in the three full 
mandates of the PT (2003-2014). The analyzed data indicate that the alleged rupture 
with neoliberalism was just a speech. 
Keywords: Inequalities. Neoliberalism. Neodevelopmentalism. 
 

Introdução 

 

Ao longo do período neoliberal (anos 1970-90) foram implementadas 

reformas institucionais e privatizações de empresas e serviços, que acarretaram 

perdas de empregos e de direitos – na medida em que muitos direitos passaram a 

ser tratados como serviços (saúde, educação, previdência) a serem 

adquiridos/comprados.  
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A virada do século XXI, na América Latina, foi marcada pela ascensão de 

governos de partidos considerados de esquerda. A sequência de eleições e 

reeleições daqueles governos parecia indicar uma ruptura com a era neoliberal, e 

despertaram, em setores progressistas e de esquerda, a expectativa de que estava 

em curso uma almejada renovação de ares políticos, necessária para que pudesse 

ter início um processo de transformação em uma região profundamente marcada por 

desigualdades socioeconômicas. 

Contudo, observando em retrospecto o cenário brasileiro, já na época da 

campanha eleitoral de 2002 existiam indicativos de que talvez as mudanças não 

viessem a ser tão efetivas: o PT, maior partido de esquerda no Brasil, escalou como 

seu candidato à Vice-Presidência um renomado empresário do setor têxtil, José 

Alencar. Não por coincidência, o anúncio da coligação entre o Partido dos 

Trabalhadores e o Partido Liberal ocorreu no dia seguinte da divulgação da famosa 

Carta ao Povo Brasileiro, na qual o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva assumia 

o compromisso de cumprir os acordos estabelecidos pelo governo anterior, de 

manter a política de superávit primário e estimular o agronegócio. O PT manteve um 

discurso de esquerda e pró-igualitário, mas já na coligação com o Partido Liberal 

estava dada a contradição entre discurso e práticas que seriam adotadas. 

Quem conhece teoria e história política sabe quem acaba cedendo mais 

quando trabalhadores se aliam aos patrões. Um exemplo: logo em seu primeiro ano 

de mandato, o presidente Lula promoveu uma reforma previdenciária que, entre 

outras mudanças, acabou com a integralidade da aposentadoria no serviço público. 

Observando-se as ações do governo relacionadas à questão agrária e 

ambiental, particularmente a partir do centro-oeste do país, era bastante clara a 

associação do governo com o agronegócio latifundiário.  

Ainda no primeiro mandato do Presidente Lula tornaram-se públicas diversas 

análises críticas ao governo, realizadas por pesquisadores ligados a movimentos 

sociais e comprometidos com valores e princípios progressistas, como o professor 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, histórico aliado do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), que denunciava a desaceleração do Programa de Reforma 

Agrária e as reformas favoráveis aos ruralistas, como a regularização de terras 
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griladas e, posteriormente, a Reforma do Código Florestal – medidas que, segundo o 

professor, favoreceram o desmatamento e os grandes proprietários de terras.  

A decisão do governo de Dilma Rousseff de executar as obras da usina 

hidrelétrica de Belo Monte, à revelia da mobilização dos povos indígenas, de 

ambientalistas e do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), foi mais uma 

das ações que colocaram movimentos sociais e setores da esquerda na oposição ao 

governo, afinal, Belo Monte, uma obra erguida pelo PT, teve origem no “contexto 

repressivo e totalitário da ditadura militar. (...) Esse período ficou marcado pela 

construção dos grandes projetos de aproveitamento hidrelétrico no Brasil nos 

marcos do projeto nacional-desenvolvimentista” (FAINGUELERNT, 2016, p. 249). 

Assim, a partir da observação de diversas medidas adotadas ao longo dos três 

mandatos completos dos governos do Partido dos Trabalhadores, surgiu o interesse 

em analisar quais eram, afinal, os reais impactos das políticas de combate às 

desigualdades adotadas no período daquele governo considerado de esquerda? Em 

comparação com a fase neoliberal, quanto mudou o país?  

Durante o período aqui abordado (1995-2014)2, o Brasil teria sido marcado por 

uma polarização política e ideológica. Cada polo teria diferentes matrizes 

econômicas, com diferentes modelos de desenvolvimento e de sociedade: à direita, 

o Neoliberalismo, predominante nos anos 1990 e início dos anos 2000; à esquerda, o 

Novo Desenvolvimentismo, que teria vigorado entre 2003 e o impeachment de Dilma 

Rousseff, em 2016. 

A seguir, serão apresentados os dois extremos dessa oposição. De um lado, o 

Neoliberalismo, modelo econômico e político que norteou reformas institucionais e 

econômicas dos dois governos do PSDB (1995-2002). De outro lado, o Novo 

Desenvolvimentismo (ou Neodesenvolvimentismo), modelo de desenvolvimento 

preconizado pelo governo PT (2003-2016), apresentado como um contraponto 

ideológico, econômico e político ao Neoliberalismo dos governos anteriores.   

 

 

 

                                                     
2 Os dois mandatos neoliberais do PSDB (1995-2002) e os três mandatos neodesenvolvimentistas do 
PT (2003-2014). 
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 1. Neoliberalismo 

 

No Brasil, a redemocratização se deu nos anos 1980 e teve como marco a 

elaboração e a implementação da nova Carta Constitucional (1988), inspirada nos 

Estados de Bem-Estar europeus, que priorizou Direitos Sociais e políticos. No setor 

econômico, o período registrou altas taxas de inflação, estagnação da economia e a 

dificuldade de controlar o aumento da dívida externa. 

A democratização política trouxe consigo a expectativa de melhorias 

econômicas e sociais que transformassem as vidas de milhões de pessoas que 

viviam em situação extremamente precária, de miséria.  

Como uma das características dos governos autoritários é a intervenção 

estatal na economia e o monopólio de uma série de atividades econômicas (telefonia, 

exploração de minérios e petróleo, etc.) e de prestação de serviços (saúde, educação, 

previdência), o apelo por mudanças que minimizassem a atuação do Estado foi 

acatado pelos governos eleitos democraticamente. Com exceção do Chile e da 

Argentina, que adotaram medidas neoliberais já nos anos 1970 e sob ditaduras 

militares, outros países da região passaram a implementar as reformas neoliberais 

mais acentuadamente nos anos 1980-90, com as eleições de governos inspirados 

pela ortodoxia liberal:  

 

[...] as primeiras grandes experiências de “ajuste” neoliberal foram ensaiadas na 

América Latina: em 1973, no Chile, com Pinochet, e em 1976, na Argentina, com 

o general Videla e o ministério de Martinez Hoz. Nos anos 80, os programas 

neoliberais de ajuste econômico foram impostos a países latino-americanos 

como condição para a renegociação de suas dívidas galopantes. Daí se passou 

à vigilância e ao efetivo gerenciamento das economias locais pelo Banco Mundial 

e pelo FMI: 1985, Bolívia; 1988, México, com Salinas de Gortari; 1989, novamente 

Argentina, dessa vez com Menem; 1989, Venezuela, com Carlos Andrés Perez; 

1990, Fujimori, no Peru. E, desde 1989, o Brasil, com Collor a Cardoso (MORAES, 

2001, p. 33). 
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A partir do final da década de 1980, as Políticas Sociais em toda a América 

Latina sofreram transformações direcionadas pelo “Consenso de Washington” 

(1989), marco da expansão do Neoliberalismo. Se política e institucionalmente a 

região estava em pleno processo de redemocratização, nos campos econômico e 

social os governos eleitos entre o fim dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990 (no 

Brasil, Fernando Collor de Mello, seu vice-presidente, Itamar Franco, e dois mandatos 

de Fernando Henrique Cardoso) implementaram medidas e programas de 

reestruturação que seguiam à risca as recomendações de agências multilaterais, 

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, organismos não 

democráticos, mas que interferiram (e interferem) intensamente na organização e no 

funcionamento das novas democracias que se restabeleciam na América Latina. Ou 

seja: o Brasil democratizava sua política e suas instituições, mas permanecia 

atendendo a interesses alheios à realidade e às necessidades da sociedade, 

principalmente das populações mais pobres, marcadas por desigualdades abissais. 

A promessa era de que as medidas recomendadas e acatadas pelos governos 

transformariam a realidade social, a partir de reformas estruturais que preconizavam 

a minimização do papel do Estado, a privatização de empresas e serviços estatais 

(como telefonia, energia elétrica, abastecimento de água e saneamento, etc.) e a 

flexibilização das legislações e dos Direitos Trabalhistas.  

Em seus discursos, o Banco Mundial e os governos afirmavam que medidas 

como a abertura do mercado, a desregulamentação da economia, a privatização em 

massa de bens e serviços estatais, enxugamento de gastos do Estado por meio da 

redução de Direitos Sociais e trabalhistas, etc. deveriam ser feitas em nome do povo3, 

para o bem dos pobres (PEREIRA, 2013, p. 371). Alegava-se que o Estado, além de 

ineficaz para gerir determinadas atividades, desempenhava o papel de uma espécie 

de “Robin Hood” invertido (MORAES, 2001, p. 36), transferindo benefícios a pessoas 

ricas, e que as privatizações de bens e serviços melhorariam sua qualidade, por meio 

                                                     
3 Um exemplo é a campanha iniciada no governo de Fernando Collor de Mello pela desestatização. 
Nas vinhetas, o Estado era representado por um elefante: gigante, lento, ineficaz, desastrado, que 
precisava ser substituído pela agilidade e pela eficiência do Mercado. Os quatro vídeos estão 
disponíveis em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ljQjA21I_d8; https://www.youtube.com/watch?v=2WfChfvOO4I; 
https://www.youtube.com/watch?v=1T5oXJOlZm0; e 
https://www.youtube.com/watch?v=E95lYJ1DtD8. Acesso em: 27 de janeiro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=ljQjA21I_d8
https://www.youtube.com/watch?v=2WfChfvOO4I
https://www.youtube.com/watch?v=1T5oXJOlZm0
https://www.youtube.com/watch?v=E95lYJ1DtD8
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da competitividade dos prestadores de serviço no mercado, e realizariam justiça 

social. 

As transformações resultariam na ampliação da oferta e da concorrência e na 

melhoria dos serviços públicos, que não mais seriam estatais, mas prestados pela 

iniciativa privada – daí a utilização do termo “público não-estatal” no Projeto de 

Reforma do Estado4, elaborado por Luís Carlos Bresser Pereira, ministro do MARE 

(Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado) no primeiro mandato do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998).  

Na prática, as mudanças estabelecidas, como a redução de gastos do setor 

público, impactaram diretamente na forma, no alcance e na qualidade das Políticas 

Sociais, com reflexos bastante perversos para diversas camadas da população mais 

pobre.  

Muitos direitos de cidadania perderam seu caráter universalista e passaram a 

ser Políticas Sociais focalizadas, destinadas “aos mais pobres dentre os pobres” e a 

camadas e grupos específicos da sociedade (FAGNANI, 2005), movimento 

acompanhado da redução de Direitos Trabalhistas e da flexibilização do mundo do 

trabalho, o que resultou na precarização das condições de vida de milhões de 

pessoas em toda a região. 

A reforma do aparelho estatal brasileiro fez com que Direitos Sociais 

passassem a ser tratados como “serviços não exclusivos do Estado”, o que fez com 

que este deixasse de ser o principal responsável pelo fornecimento de “serviços”/ 

direitos, como previdência, saúde e educação, que passaram a ser prestados pelo 

setor privado, o que resultou em uma mudança crucial: direitos destinados a 

cidadãos passaram a ser serviços que poderiam ser comprados por aqueles que 

estivessem dispostos a pagar por eles. Cidadãos passaram a ser identificados como 

consumidores, o que caracterizou o desmonte da proposta de um Estado Social 

preconizado pela Constituição Federal de 1988.  

A respeito do descompasso entre a Carta Constitucional de 1988, que 

propunha um modelo de Estado de Bem-Estar no Brasil, e a realidade dos anos que 

se seguiram, Paiva (1991) observa que propostas teóricas e realidade não raro se 

                                                     
4 Ver Brasil (1995). 
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desencontram, o que explicaria o anacronismo do texto constitucional, inspirado no 

Welfare State, mas implementado em plena consolidação das políticas neoliberais, 

que propunham exatamente o fim do Estado de Bem-Estar Social.  

O Plano Real (1994) viabilizou o controle da inflação, a estabilidade da nova 

moeda e o equilíbrio da economia, mas o desempenho da indústria foi baixo, e os 

níveis de desemprego e de trabalho informal eram alarmantes. Segundo o IBGE 

(2016), em 2002 49,8% dos trabalhadores brasileiros ocupavam vagas informais5, e 

a taxa média de desemprego nas regiões metropolitanas era de 12,4%. Assim, a 

insatisfação era generalizada, entre os trabalhadores e entre o empresariado.  

O cenário de insatisfação levou ao descrédito do modelo recomendado pelas 

agências multilaterais e fez com que alguns economistas que haviam se engajado 

na defesa do Estado mínimo (ou, como preferem alguns estudiosos, defensores das 

chamadas políticas ortodoxas) revisassem e criticassem as medidas inspiradas na 

ortodoxia liberal, como Joseph Stiglitz, ex-presidente do Banco Mundial, e o ex-

ministro da Reforma do Estado no Brasil, Luís Carlos Bresser Pereira, que, no início 

dos anos 2000, se tornou um dos principais mentores do Novo Desenvolvimentismo, 

modelo de desenvolvimento adotado pelos governos brasileiros dos primeiros 

quinze anos do século XXI. 

 

2. Novo   Desenvolvimentismo,   Social   Desenvolvimentismo  ou  Neodesenvolvimentismo 

 

O Desenvolvimentismo foi um modelo de desenvolvimento adotado em 

diversos países da América Latina, caracterizado por impulsionar a industrialização 

a partir da intervenção do Estado. No Brasil, a industrialização por substituição de 

importações (ISI) levou à criação de empresas nacionais responsáveis pela indústria 

de base (mineração, metalurgia, siderurgia e petróleo).  

Para alguns autores, a vertente brasileira do Desenvolvimentismo teve como 

característica o fato de ter sido implementado em governos autoritários: o Estado 

Novo (1937-45) e a ditadura militar (1964-85). O modelo de desenvolvimento 

                                                     
5 A informalidade implica que o trabalhador não possui carteira de trabalho assinada, o que significa 
que não há garantias de seus direitos trabalhistas, como férias remuneradas, décimo terceiro salário, 
aposentadoria, etc. 
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adotado durante o breve período democrático (1946-1964), para alguns estudiosos, 

é denominado Nacional-Desenvolvimentismo, também intervencionista, mas 

distingue-se por ter ocorrido em um período democrático e pelo seu caráter 

nacionalista, respaldado, teórica e ideologicamente, pela CEPAL (Comissão 

Econômica para a América Latina) e pelo ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros) (DINIZ, 2011). 

Não há uma definição específica sobre o Novo Desenvolvimentismo nem 

mesmo entre seus proponentes e estudiosos. Em termos gerais, pode-se dizer que 

Diniz e Sicsú, Paula e Renalt, em concordância com Bresser-Pereira e diversos 

economistas que assinaram um manifesto do Novo Desenvolvimentismo, publicado 

pelo CEMACRO (Centro de Estudos de Macroeconomia Estruturalista do 

Desenvolvimento), intitulado Dez teses sobre o Novo Desenvolvimentismo, assim o 

definiriam: “uma alternativa de política de desenvolvimento que compatibilize 

crescimento econômico com equidade social, buscando estimular o debate em torno 

da constituição de um programa alternativo ao projeto neoliberal.” (SICSÚ; PAULA; 

RENALT, 2007 p. 508; DINIZ, 2011, p. 513).  

Inspirado no Keynesianismo e na “visão cepalina neo-estruturalista” (SICSÚ; 

PAULA; RENALT, 2007, p. 509), o Novo Desenvolvimentismo pretendeu estabelecer 

uma série de políticas macroeconômicas que possibilitassem o desenvolvimento por 

meio do aumento da produção, de mudanças estruturais, sustentabilidade em longo 

prazo e justiça distributiva, tudo promovido pelo Estado, que deve ser “ativo na busca 

do crescimento econômico”, em oposição à ortodoxia (MOLLO; FONSECA, 2013, p. 

222-224). 

Diferentemente do Desenvolvimentismo e do Nacional Desenvolvimentismo, a 

intervenção estatal na industrialização ocorreria a partir de investimentos e medidas 

de estímulo à produção, ao consumo e à geração de empregos, e não mais como 

Estado-empresa; da ampliação de políticas de aumento da renda familiar; do 

aumento do salário mínimo; do estímulo à indústria privada nacional, restabelecendo 

“a tradicional coalizão entre empreiteiras da construção pesada e leve, fornecedores 

de insumos e equipamentos e seus empregados com o governo.” (ERBER, 2011, p. 

46). Trata-se, assim, da implementação de um “Estado forte que estimula o 

florescimento de um mercado forte” (SICSÚ; PAULA; RENALT, 2007, p. 509). 
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Eli Diniz (2011) aponta divergências entre o Novo Desenvolvimentismo e as 

medidas efetivamente adotadas pelo governo, as quais ela e outros autores, como 

Fábio Erber, denominam Neodesenvolvimentismo. Eli Diniz (2011, p. 520) afirma que, 

para Fabio Erber,  

 

[...] o neodesenvolvimentismo opera um aggiornamento da antiga proposta 

desenvolvimentista [...] Embora tendo a mesma matriz teórica da convenção 

novo-desenvolvimentista, dela se distingue pela aceitação da política 

macroeconômica ortodoxa, cerne da convenção institucionalista restrita, 

aspecto esse explícita e fortemente rejeitado pelos novos-desenvolvimentistas. 

 

A título de esclarecimento, neste trabalho o termo empregado para designar a 

estratégia de desenvolvimento adotada no Brasil entre 2003 e 2014 será 

Neodesenvolvimentismo. 

 

3. A prática: o que as políticas sociais revelam sobre os diferentes modelos de 

desenvolvimento  

 

Muitos trabalhos e pesquisas de avaliação das Políticas Sociais de combate 

à desigualdade, implementadas ao longo dos governos do Partido dos 

Trabalhadores, analisaram os dados de cada uma das medidas adotadas, 

isoladamente, e a evolução dos montantes destinados a cada política, bem como do 

público atingido em cada uma delas.  

Contudo, as desigualdades sociais permaneceram existindo, a despeito da 

propaganda sobre as Políticas Sociais implementadas. É necessário, portanto, 

avaliar dados mais amplos, relacionados às condições de vida da população 

brasileira, e não apenas os dados isolados das Políticas Sociais adotadas. 

 

3.1 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Uma das maneiras de averiguar os avanços no combate às desigualdades em 

todo o mundo é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), instrumento adotado 
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pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2014, online), 

“medida média das conquistas de desenvolvimento humano básico em um país”, em 

três áreas consideradas fundamentais: saúde (expectativa de vida), educação 

(acesso ao conhecimento, calculado pela média de anos dedicados à escolaridade) 

e renda (“medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de 

paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência”) 

(PNUD, 2014, online). 

  
 

Gráfico 1 – IDH no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do PNUD – RDH (2014) (2020). 

 

 

O IDH do Brasil do período que abarca os anos 1980 (a chamada “década 

perdida”), os anos 1990 (do Neoliberalismo) e a primeira década do século XXI (do 

Novo Desenvolvimentismo) revela algo curioso: no caso brasileiro, a variação do IDH 

no período neodesenvolvimentista é menor do que a variação nos períodos 

anteriores. Entre 1980-90, o IDH passou de 0,545 para 0,612 (< 0,067); entre 1990-

2000, passou de 0,612 para 0,682 (<0,07); e de 2000 a 2013 passou de 0,682 para 

0,744 (<0,062).  

Apesar da ampla diversidade de medidas econômicas e de Políticas Sociais 

implementadas ao longo do período dos governos do Partido dos Trabalhadores 

(Bolsa Família, Pac I e II, PROUNI, etc) desigualdades persistem, mesmo em setores 

tão básicos quanto educação e saneamento. 
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Gráfico 2 – Analfabetismo no Brasil 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2020). 

 

Se comparados os períodos neoliberal e dos governos PT, percebe-se que a 

redução do índice de analfabetismo foi similar: no período dos dois governos do 

PSDB (1995-2002), houve uma redução de 3,7%; no período do PT (2003-2014), a 

redução foi de 3,3%.  

 

3.2 Trabalho formal, valorização do salário e renda 

 

Wanderley Guilherme dos Santos (1979) refere-se à existência de diferentes 

níveis de cidadania, a partir do acesso aos diversos Direitos Sociais, em especial os 

Direitos Trabalhistas, aos quais somente têm pleno acesso aqueles trabalhadores 

com carteira de trabalho assinada pelos patrões. 

 

Gráfico 3 – Trabalho com carteira assinada, por sexo 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2020). 
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Nesse quesito, houve uma mudança significativa para as mulheres, que 

passaram a ter mais empregos formais e, portanto, acesso a direitos como a licença-

maternidade remunerada. Para os homens, no entanto, as mudanças não foram 

profundas.  

Foi em relação ao aumento da renda familiar que se verificou uma mudança 

positiva e importante. A política de valorização do salário mínimo foi a grande 

responsável pela redução da desigualdade de renda. Se compararmos os períodos 

neoliberal e neodesenvolvimentista, percebe-se que foi mantida a tendência de 

aumento do salário mínimo iniciada com a implementação do Plano Real. 

 

Gráfico 4 – Evolução do salário mínimo 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do DIEESE (2020). 
 

 

Levando em consideração que o valor do salário mínimo é determinado no 

final do ano anterior, serão considerados os valores do salário mínimo de 1995 (o 

primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso) a 2003 (o último aumento 

concedido por FHC) para o PSDB, e de 2003 (o primeiro ano do primeiro mandato de 

Luiz Inácio Lula da Silva) a 2015 (o último aumento concedido por Dilma Rousseff 

em seu primeiro mandato) para o PT. No período 1995 a 2003, o valor do salário 

mínimo aumentou 2,4 vezes, em dois mandatos do PSDB. No período seguinte, de 

2003 a 2015, dos três governos do PT, o valor do salário mínimo aumentou 3,2 vezes. 

Se considerados apenas os dois mandatos de Lula, para comparar com os dois 

64,79
100

130

240

380

545

724
788

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Salário Mínimo Nominal



  

Juliana do Couto Ghisolfi | 167 

 

mandatos de FHC, o aumento foi de 2,3 vezes, equivalente aos dois mandatos do 

tucano.   

 

3.3 Segurança alimentar e o uso da terra 

 

Segundo o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira (OLIVEIRA, 2008, p. 6), a 

produção de commodities passou a ser o principal objetivo do setor agrário: “a 

produção de alimentos não tem mais o objetivo primeiro de abastecer a população 

do estado nacional onde ele é produzido”. 

 

Gráfico 5 – Alimentos e Commodities 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE (2020). 

 

 

Note-se que a produção de arroz, feijão e mandioca, alguns dos ingredientes 

mais básicos da alimentação dos brasileiros, quase não se altera ao longo dos anos. 

No entanto, a colheita de produtos como a soja e o milho, utilizados para a fabricação 

de ração animal e combustíveis, cresceu vertiginosamente.  
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A questão fundiária foi, e continua sendo, um dos problemas centrais 

relacionados às desigualdades que caracterizam o Brasil. O predomínio de 

latifúndios, em detrimento de pequenas e médias propriedades, acarreta diversas 

consequências, muito mais profundas e complexas do que a concentração da posse 

da terra em poucas mãos.  

No Brasil, a maior parte da produção dos alimentos que chegam aos pratos 

dos brasileiros ocorre em pequenas e médias propriedades – de acordo com o último 

Censo Rural, cerca de 70% da comida dos brasileiros é produzida pela agricultura 

familiar. 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2010) chama a atuação dos dois mandatos de 

Lula de “não reforma agrária e contrarreforma agrária no Brasil do governo Lula”. De 

acordo com Oliveira (2010), ao longo do primeiro mandato (2003-2006) foi 

implementado o II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que estabeleceu onze 

metas para o INCRA (metas de reforma agrária, crédito financeiro aos pequenos 

produtores, ampliação e regulamentação do trabalho no campo, regularização 

fundiária, etc.), que se estenderiam de 2003 a 2007, incluindo, portanto, parte do 

segundo mandato de Lula.  

O governo de Fernando Henrique Cardoso divulgou dados que indicavam a 

capacidade de assentar, entre 1995 e 2002, 475.334 novas famílias. Foram 

efetivamente assentadas 424.381 famílias – um total de 89,3% da capacidade 

divulgada.  

Já nos governos do PT, a capacidade de novas famílias a serem assentadas 

era de 423.439. Foram assentadas 375.967 novas famílias – 88,8% da capacidade 

anunciada. 

Tanto em números absolutos quanto proporcionalmente (considerando que 

os tucanos exerceram dois mandatos, e os petistas três mandatos), o PSDB de 

Fernando Henrique Cardoso assentou 48.414 famílias mais do que o Partido dos 

Trabalhadores. Somente essa diferença é mais que o dobro de novas famílias 

assentadas em todo o primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014), que foi de 

12.630 famílias. 

O compromisso orgânico da militância dos movimentos campesinos com o 

Partido dos Trabalhadores, junto com alguns impactos não previstos de programas 
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como o Bolsa Família, resultou em um êxodo rural e no esvaziamento do movimento 

pela Reforma Agrária. Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o número de 

famílias em ocupações e acampamentos do movimento campesino diminuiu 

drasticamente, ano após ano, desde 2003. Uma das explicações apontadas por 

estudiosos e apoiadores da questão agrária, como Plínio de Arruda Sampaio, Clifford 

Andrew Welch, Dom Tomás Balduíno, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, entre outros, é 

que “o refluxo dos movimentos de massas e o fluxo dos recursos financeiros 

governamentais canalizados para as políticas compensatórias (bolsas de todos os 

tipos e estilos etc.), estariam aquietando aqueles que lutaram bravamente pela 

reforma agrária nos últimos trinta anos” (OLIVEIRA, 2010, p. 309). Para receber o 

benefício do Bolsa Família, as crianças devem estar matriculadas em escolas da rede 

pública, o que fez com que milhares de famílias deixassem os acampamentos, os 

assentamentos e as ocupações no campo para viver nas cidades. 

A partir de 2008 a situação ficou ainda mais grave. O II PNRA terminou em 

2007, e o III PNRA não incluía em sua agenda a continuidade da reforma agrária, 

desobrigando o governo de qualquer compromisso, e sem a existência da militância 

campesina organizada para pressionar o governo federal, como fora até alguns anos 

antes. 

“O início do ano de 2008 revelou a substituição da política oficial de reforma 

agrária, garantida pelo II PNRA, pela regularização fundiária como política oficial do 

governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva” (OLIVEIRA, 2010, p. 310). Em março 

de 2008, o governo publicou a MP 422, convertida na Lei 11.763/08, que assegurou 

a regulamentação de terras ocupadas por grileiros, inclusive em áreas maiores do 

que o estabelecido pela Constituição. A maior parte dessas regulamentações ocorreu 

na Amazônia Legal, no Estado do Pará – então governado pelo PT –, e beneficiou 

madeireiras. Ou seja: as prerrogativas legais que deveriam servir para realizar a 

reforma agrária foram utilizadas para legalizar terras de grilagem e a extração de 

madeira na Amazônia.  
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Gráfico 6 – Capacidade de novas famílias a serem assentadas X Novas famílias 

efetivamente assentadas  

 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IPEADATA/ Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(2020). 

 

 

4. A Crítica ao Neodesenvolvimentismo  

 

Entre os críticos da política econômica e das estratégias de desenvolvimento 

adotadas pelos governos PT, os termos Novo Desenvolvimentismo, 

Neodesenvolvimentismo e Social Desenvolvimentismo são empregados de maneira 

indiscriminada, como sinônimos.  

Plínio de Arruda Sampaio Jr. (2012) considera o modelo uma espécie de 

“jabuticaba” 6  ruim. Seria um exercício teórico-ideológico, elaborado por grupos 

ligados às elites econômicas e ao governo com a finalidade de tornar palatável aos 

movimentos sociais e de esquerda o que de fato seria o modelo adotado: uma 

combinação de elementos neoliberais, como o “compromisso incondicional com a 

                                                     
6  Seria um fenômeno tipicamente brasileiro, o que não se confirma, pois o manifesto do Novo 
Desenvolvimentismo é assinado por economistas de renome internacional, como Alice Amsden e 
Adam Przeworski. 
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estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, 

ausência de qualquer tipo de discriminação contra o capital internacional” (SAMPAIO 

JR., 2012, p. 679) e do velho Desenvolvimentismo, tais como o “comprometimento 

com o crescimento econômico, industrialização, papel regulador do Estado, 

sensibilidade social” (SAMPAIO JR., 2012, p. 679). O problema, segundo o autor, é 

que não há questionamentos sobre a “possibilidade de a igualdade social e a 

soberania nacional serem simplesmente antagônicas com a estabilidade da moeda, 

a austeridade fiscal, a disciplina monetária, a busca incessante da competitividade 

internacional, a liberalização da economia” (SAMPAIO JR., 2012, p. 680).  

Para o autor, a combinação que compõe o Neodesenvolvimentismo faz com 

que sejam abstraídos  

 

[...] os nexos entre burguesia dos negócios, especulação mercantil e financeira 

como base da acumulação capitalista, dependência estrutural da exportação de 

commodities e revitalização do latifúndio do extrativismo – estruturas típicas da 

economia colonial. Por fim, a opção por ficar na superfície dos fenômenos 

impede que se vejam os vínculos indissolúveis entre burguesias rentistas, 

discriminação contra o investimento produtivo, ajuste fiscal permanente, limites 

estruturais à expansão do mercado interno e precariedade das políticas públicas. 

(SAMPAIO JR., 2012, p. 682).   

 

O Neodesenvolvimentismo também ampliou o financiamento estatal para a 

produção de commodities ligadas ao agronegócio e à exploração de minérios, com 

altos custos ambientais e sociais. Dados do próprio governo relativos ao período 

2011-2014, divulgados em campanha publicitária governamental7, confirmam que, 

sozinho, o agronegócio recebeu quase o dobro da soma de todos os montantes 

destinados a programas de cunho social. Segundo a campanha, entre 2011 e 2014, 

foram destinados, em reais: 90,6 bilhões ao Programa Bolsa Família; 42,6 bilhões a 

medicamentos distribuídos gratuitamente; 2,3 bilhões ao Programa Mais Médicos; 

89,4 bilhões ao Minha Casa, Minha Vida; 27,5 bilhões ao FIES (Fundo de 

                                                     
7 O programa “PT na TV: Programa partidário - 06 de agosto de 2015” foi exibido em rede nacional de 
televisão e está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RU3PYVcelmc. Acesso em: 27 de 
janeiro de 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=RU3PYVcelmc
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Financiamento Estudantil, para financiar estudantes em instituições privadas de 

Ensino Superior); 15,1 bilhões ao PRONATEC (Ensino Técnico) e 2,1 bilhões em 

renúncia fiscal para o PROUNI; 79,1 bilhões no Plano Safra, para a Agricultura 

Familiar, e 514,5 bilhões de reais para o agronegócio – aos que forem assistir ao 

vídeo, atenção para a narração, que não menciona o valor entregue aos ruralistas, 

que apenas aparece na tela.  

Plínio Sampaio Jr. (2017) considera mesmo que o agronegócio foi a principal 

atividade econômica exportadora que sustentou os índices de crescimento do PIB e 

que calçaram os governos Lula e Dilma. Os índices de desempenho relativamente 

bons da economia decorriam do cenário internacional de valorização das 

commodities – conjunturais, portanto. Já as consequências da aposta no 

agronegócio como motor-chefe da economia nacional representaram um processo 

de desindustrialização, apontado por diversos economistas, como Reinaldo 

Gonçalves (2011).   

Para Sampaio Jr. (2017), o continuísmo neoliberal nos anos PT é perceptível 

em diversos sentidos, desde a orientação econômica até ideologicamente. Os 

governos de Lula e Dilma não propuseram nem efetivaram mudanças que alterassem 

o padrão de consumo, o desemprego estrutural e a concentração de renda (SAMPAIO 

Jr., 2017). Ao contrário, o que se deu foi uma política de inclusão pelo consumo 

(perversa, segundo o autor, pois insustentável, porque provoca o endividamento das 

famílias mais pobres), um crescimento relativo do emprego formal e o aumento da 

concentração de renda. De acordo com Sampaio Jr. (2017, p. 147), 

 

Até no plano ideológico os governos Lula e Dilma permaneceram perfeitamente 

enquadrados no ideário do neoliberalismo. A cartilha neoliberal ganhou nova 

credibilidade no discurso e na prática de lideranças que tinham um passado 

vinculado às lutas sociais, reforçando ainda mais os valores e o padrão de 

sociabilidade neoliberal. (...) Não é de estranhar o refluxo do movimento de 

massas e o processo de desorganização e fragmentação que atingiu, sem 

exceção, todas as organizações populares.  

Vistas em perspectiva histórica, as semelhanças entre os governos 

progressistas e os conservadores são muito maiores do que as diferenças. 
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Dilma, Lula, FHC, Itamar e Collor de Mello fazem parte da mesma família – o 

neoliberalismo – cada um responsável por um determinado momento do ajuste 

do Brasil aos imperativos da ordem global.  

 

Reinaldo Gonçalves (2011) não emprega nenhum dos termos que designariam 

a estratégia de desenvolvimento adotada pelos governos brasileiros a partir de 2003, 

em nenhum de seus prefixos (Novo, Neo, Social Desenvolvimentismos). Baseado em 

dados do desempenho da economia brasileira no governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), Gonçalves afirma que o modelo adotado caracterizou um “Nacional 

Desenvolvimentismo às avessas”. 

Segundo o autor, o Nacional Desenvolvimentismo (em referência ao 

pensamento cepalino dos anos 1950-60) teria como estratégia o crescimento 

econômico “baseado na mudança da estrutura produtiva (industrialização 

substitutiva de importações) e na redução da vulnerabilidade externa estrutural” 

(GONÇALVES, 2011, p. 2) e significaria o deslocamento “do poder econômico e 

político na direção da burguesia industrial em detrimento dos grandes proprietários 

de terras e recursos naturais” (GONÇALVES, 2011, p. 2). Em suma, o Nacional 

Desenvolvimentismo pretendia industrializar; exportar produtos primários e 

industriais; investir em produção e inovação tecnológica, a fim de proporcionar 

autonomia tecnológica ao país; transformar a estrutura social de concentração de 

riqueza. No governo Lula, teria ocorrido exatamente o oposto do que seriam os 

princípios desenvolvimentistas:  

- Desindustrialização e dessubstituição de importações: a participação da 

indústria de transformação no PIB foi reduzida de 18% em 2002 para 16% em 2010, 

e as importações subiram de 11% em 2002 para 16,4% em 2010 (GONÇALVES, 2011, 

p. 3); 

- Reprimarização das exportações: ao invés de aumentar a participação dos 

produtos industrializados nas exportações brasileiras, durante o governo Lula os 

produtos manufaturados caíram de 56,8% das exportações para 45,6%, ao passo que 

a exportação de commodities (ligadas à produção do agronegócio e de mineração) 

passaram de 25,5% em 2002 para 38,5% em 2010; já as importações de produtos 

industrializados passaram de 10,9%, em 2002, para 16,5% em 2010. Os maiores 
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problemas da reprimarização não são os índices de exportação, mas o fato de que 

isso significa altos investimentos nos setores de agropecuária e de mineração, 

atividades com altíssimo impacto ambiental e humano, seja pela manutenção da 

concentração de terras (que implica sangrentas disputas territoriais com populações 

indígenas e tradicionais), seja pelo uso intensivo de agrotóxicos na produção de 

commodities e produtos químicos na mineração. Exemplos recentes desses custos, 

infelizmente, são numerosos: o rompimento da barragem de detritos de minérios, em 

Mariana-MG, em 2015, comprometeu irreversivelmente a fauna e a flora de toda uma 

bacia hidrográfica, além de ter ceifado 19 vidas humanas; e os rompimentos das 

barragens de Jacareí-SP e Brumadinho-MG mataram centenas de pessoas, com 

impactos ambientais e sociais ainda não mensurados (GONÇALVES, 2011, p. 4). 

- Concentração de capital e desnacionalização: segundo Gonçalves (2011), no 

governo Lula houve aumento da concentração de capital entre as 500 maiores 

empresas do país, com aumento da presença de capital estrangeiro nas empresas, 

no setor agrícola, que registrou aumento das grandes propriedades, que eram 51,6% 

em 2002 e passaram a ser 56,1% em 2010. O mesmo ocorreu no setor financeiro, que 

registrou significativo aumento de concentração de capital: entre os bancos privados 

do país, a concentração de capital saltou de 29,5% em 2002 para 47,8% em 2010. 

Para Boito Jr. (2012, p. 6), o “neodesenvolvimentismo é o Desenvolvimentismo 

da época do capitalismo neoliberal”. Ou seja, o modelo teria mantido as principais 

características do Neoliberalismo, como Políticas Sociais focalizadas e privatização 

de serviços, mas mesclaria elementos do antigo Desenvolvimentismo, como a 

intervenção estatal em contraposição à ortodoxia neoliberal. 

O Neodesenvolvimentismo tem como proposta conciliar o desenvolvimento 

econômico com equidade social, configurando-se em alternativa ao Neoliberalismo. 

Sob a égide neodesenvolvimentista o Brasil enriqueceu, e o governo implementou 

políticas que, em um primeiro momento, pareciam resultar em redução das taxas de 

pobreza extrema.  

Contudo, diversas medidas adotadas por governos neoliberais foram 

mantidas nos governos neodesenvolvimentistas: Políticas Sociais focalizadas; 

privatização de serviços (aeroportos, serviços hospitalares de hospitais 

universitários, pré-sal); manutenção de mecanismos para atingir metas 
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estabelecidas por organismos financeiros internacionais, como a Progressão 

Continuada e a política de superávit fiscal.  

A economista Laura Carvalho (2018) destaca que o primeiro mandato de Dilma 

Rousseff foi marcado por um forte ajuste fiscal, que levou a grandes cortes de 

investimentos do governo federal, já a partir de 2011. A partir de 2012, o governo 

Dilma deu início a uma série de concessões de serviços públicos à iniciativa privada 

(ferrovias, aeroportos e rodovias), por meio do Programa de Investimento em 

Logística, no qual a empresa que assumisse a concessão deveria prestar melhorias 

na infraestrutura de transporte. Com a redução dos investimentos do governo 

federal, “dificilmente se atribui a alcunha de ‘desenvolvimentista’ a um modelo em 

que os investimentos públicos em infraestrutura não são protagonistas” 

(CARVALHO, 2018, p. 85). 

 

Considerações finais 

 

Apatia política e desilusões com as saídas convencionais, desmanche das 

tradições políticas, sociais e culturais que outrora costuravam e resguardavam a 

sociedade, ausência de saídas progressistas confiáveis (elas mesmas 

mergulhadas na desilusão e na desmoralização) – tudo isso prepara o caminho 

para a emergência de um louco que tenha soluções radicais, aquelas que 

parecem ser o único ponto firme num mundo em que tudo naufraga [...] (MORAES, 

2001, p. 138, grifos meus). 

 

As semelhanças dos resultados das diversas medidas adotadas nos dois 

governos do PSDB e nos três governos do PT sugerem que a postura e o discurso 

ideológico do partido que ocupa o poder não desempenham papel de destaque nas 

ações implementadas, pois há limites, impostos pelo próprio sistema político e 

econômico, que barram quaisquer possibilidades de reformas que alterem em maior 

profundidade os privilégios da elite econômica e política. 

Simplificando uma interpretação da leitura de Florestan Fernandes (1976), 

pode-se dizer que países de Capitalismo Dependente são como uma espécie de 

“classe média” do sistema capitalista: não são atrasados nem uma anomalia, mas 
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uma parte da estrutura do Capitalismo mundial. São o que devem ser dentro do 

sistema capitalista.  

Não é que o Estado e a política não tenham mudado ao longo dos anos, desde 

a Proclamação da República no Brasil. É que as mudanças ocorrem para que as 

estruturas que sustentam uma das sociedades mais desiguais do planeta não sejam 

abaladas, ao melhor estilo “Gattopardo”: “mudar para que tudo continue igual”8. A 

falta de distinção entre discursos, projetos e práticas políticas, tanto por parte dos 

partidos políticos quanto dos diversos governos, amplia o distanciamento entre o 

mundo da política e o cidadão comum, sinalizando uma cisão entre representantes 

e representados e, consequentemente, uma crise no sistema representativo.  

Diversos autores das Ciências Humanas identificam no poder dos 

latifundiários um dos motivos que retardaram avanços sociais no Brasil, pelo menos 

desde o século XIX. A aliança dos governos PT com o setor agrário no século XXI 

manteve o mesmo problema, já que tal aliança se sobrepôs à reforma agrária e até 

mesmo ao aumento da produção de alimentos, comprometendo a pauta do combate 

à fome e a luta pela segurança alimentar, bandeiras que sempre acompanharam o 

partido e a esquerda brasileira – e que resultou, inclusive, em um processo de 

desindustrialização (GONÇALVES, 2011).   

As similaridades dos dados das políticas adotadas e também de outras e 

antigas práticas, que remetem ao Patrimonialismo, ao Coronelismo e ao que de mais 

autoritário existe em nossa Cultura Política, alimentam um círculo vicioso de 

alienação, indiferença e mesmo de desconfiança dos cidadãos com o universo 

político, a democracia e suas instituições. Ao contrário do discurso de polarização 

de ideias e projetos, Lula e Dilma conseguiram, por exemplo, constituir maioria 

parlamentar para aprovar: a) duas reformas da previdência, que precarizaram as 

condições de ingresso e de aposentadoria dos servidores públicos – coisa que FHC 

jamais conseguiu aprovar, porque tinha o PT na oposição, barrando esse tipo de 

perda de direitos; b) a Reforma do Código Florestal, favorável aos ruralistas e 

facilitadora do desmatamento; c) a implementação de Belo Monte, projeto de 

                                                     
8  Referência à obra de Tomasi di Lampedusa (1984), Il Gattopardo, que narra a decadência da 
aristocracia italiana. Em determinado momento, o Príncipe Dom Fabrizio afirma que é preciso que 
tudo mude, para tudo permanecer como está. 
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duvidosa eficácia, que remonta aos projetos do regime militar, e realizado à revelia 

dos movimentos indígena, ambiental, dos povos ribeirinhos e dos atingidos por 

barragens. No entanto, reformas que poderiam mexer na concentração de renda e 

riqueza, como uma reforma tributária que taxasse grandes fortunas e tornasse a 

tributação progressiva, nunca saíram do discurso. Basta lembrar as inúmeras 

tentativas do então Senador Eduardo Suplicy de discutir um projeto de lei que 

estabelecesse uma Renda Mínima, sem jamais ser recebido por Dilma Rousseff 

enquanto ela esteve na Presidência da República.  

Nas análises desenvolvidas pela CEPAL, inspiradas em estudos realizados 

desde os anos 1930, uma mudança no quadro de desigualdades que caracterizam o 

sistema econômico mundial somente seria possível a partir de planejamento e 

intervenção estatal, pois “o movimento das forças espontâneas do mercado não é 

linear nem progressivo: é circular e vicioso. Daí, a industrialização da América Latina 

só encontraria saída através de uma ruptura, um ato político” (MORAES, 1995, p. 39, 

grifos do autor).  

O problema é que a ruptura nunca ocorreu, pelo menos não no sentido de 

efetivar medidas e reformas que abalassem o sistema de desigualdades em que 

vivemos – o que se verifica na prática das políticas adotadas em diferentes períodos 

e seus impactos sobre as desigualdades.  
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RESUMO 
  
A disseminação de discursos machistas, patriarcais e racistas, adensadas pelo 
fundamentalismo religioso tem constituído a forma ideopolítica conservadora de 
desmontes das políticas e das lutas sociais no contexto atual no Brasil. Diante deste 
cenário, a partir da utilização da pesquisa bibliográfica, o presente artigo tem como 
objetivo apresentar os elementos que constituem o conservadorismo e seu aspecto 
reacionário como particularidade da formação sócio-histórica brasileira e  como este 
se desdobra na relação que vem sendo empreendida no combate às lutas pela 
igualdade de gênero no Brasil. 
Palavras-Chave: Conservadorismo. Gênero. Formação sócio-histórica. 
 
ABSTRACT  
 
The dissemination of sexist, patriarchal and racist speeches, densified by religious 
fundamentalism, has constituted the conservative ideopolitical form of dismantling 
of social policies and struggles in Brazil. In view of this scenario, based on the use of 
bibliographic research, this article aims to present the elements that constitute 
conservatism and its reactionary aspect as a particular feature of Brazilian socio-
historical formation and, as it unfolds in the relationship that has been undertaken in 
the combating gender in Brazil.  
Keywords: Conservatism. Gender. Socio-historical formation. 
 

Introdução 

 

São tempos difíceis! No Brasil, milhares de vidas são ceifadas diante de uma 

crise sanitária que já acometeu em torno de 600 mil pessoas. Atrelado a isso, o país 
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retoma as filas da fome e do desemprego que afetam duramente a classe 

trabalhadora. Neste, quando não se morre pela pandemia, se morre pela fome ou pela 

opressão! 

O cenário político e ideológico tomado por governos de direita e grupos 

conservadores ganha escopo e poder por meio de discursos de ódio e de uma política 

de morte (MBEMBE, 2016) que se adensam neste cenário de crise capitalista. Esta, 

por sua vez, tem se expressado por intermédio da ascensão 

conservadora, desemprego, trabalho precário, destruição dos recursos naturais e 

ausência de políticas públicas levando milhares de brasileiros/as à morte ou à 

condições paupérrimas de vida.  

O que se reproduz é a busca incessante pela manutenção de um modelo 

capitalista que se constitui em sua estrutura pela exploração e dominação sem 

quaisquer limites. Adensa-se a isso, uma ideologia que quer manter/conservar 

um modelo de sociedade baseado em valores religiosos, tradição e família nuclear 

heteronormativa-patriarcal, visando o controle dos corpos, dos desejos, do trabalho 

e a transformando a classe trabalhadora em inimiga. 

Como forma de manter a dominação, nos últimos anos tem se acompanhado 

o crescente e escancarado retorno dos discursos e práticas conservadoras, apoiados 

em um falseamento da realidade que bravejam contra a “ideologia de gênero”, o 

comunismo, o feminismo radical e o “marxismo cultural”. 

Nesse cenário, se por um lado as produções intelectuais críticas e as lutas 

sociais antirracistas, anticapitalistas, antilgbtfóbicas e feministas avançaram nos 

últimos anos, por outro tem se sofrido golpes severos que intentam desmantelar as 

conquistas alcançadas pela classe trabalhadora nesses âmbitos. 

Compreender essa realidade, impele considerar aspectos totalizantes que 

desvelem os interesses do capitalismo e as disputas por hegemonia em sua forma 

mundializada e financeirizada, como também os aspectos da formação social 

brasileira que impõem determinações particulares no avanço do conservadorismo e 

nas opressões de gênero.  

Nesse sentido, este ensaio apresenta, dentro de seus limites, algumas 

reflexões em torno da constituição do conservadorismo e de suas peculiaridades no 

Brasil, sobretudo, por seu aspecto reacionário e, posteriormente, aponta elementos 
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de como isso tem se materializado no atual cenário a partir da normatização das 

desigualdades de gênero. 

 

Avanço do conservadorismo e suas particularidades no Brasil 

 

 Posto na ordem do dia, o conservadorismo tem se apresentado 

proeminentemente reacendendo em defesa de uma estrutura patriarcal e de valores 

galgados na tradição, na família nuclear e no moralismo religioso.  

Todavia, é certo que o conservadorismo não é um fenômeno recente e sua 

compreensão exige um esforço em apreender os aspectos que demarcam o 

momento de sua constituição e as mudanças de sua função sociopolítica. Ou seja, 

não é possível interpretar o conservadorismo sem situá-lo historicamente como 

“uma unidade constituída por diversidades” (ESCORSIM NETTO, 2011, p. 36). 

Não se pode confundir seu surgimento com outras formas que meramente 

valorizam e defendem o existente como, por exemplo, o tradicionalismo. O 

conservadorismo se localiza temporal e historicamente como fenômeno peculiar de 

resistência ao advento da sociedade moderna e dos processos revolucionários, que 

levaram à ascensão da burguesia como classe dominante. Repudia vigorosamente 

não o desenvolvimento do capitalismo em si, mas a forma de ação política da 

burguesia que mobilizou as massas e, sobretudo, o reordenamento das instituições 

sociais tradicionais. Expressa, portanto, os interesses dos privilegiados do Antigo 

Regime, ou seja, do alto clero e da nobreza fundiária e, por isso, se posicionava contra 

o racionalismo moderno, a democracia e a laicização da política (ESCORSIM NETTO, 

2011). 

A partir de seu surgimento, o conservadorismo tem se alargado ou se 

restringido pelas determinações de cada tempo, não sendo em nenhum destes 

momentos aniquilados. A razão disso é sua imbricação e funcionalidade com a 

dinâmica da reprodução social, incorporada também pela burguesia em determinado 

momento histórico.  

Isso é possível pelas mudanças na função sociopolítica do conservadorismo, 

dadas a partir dos eventos que marcam a ruptura da burguesia com qualquer 

perspectiva revolucionária e o abandono substancial dos valores que a levaram à 



 
184 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

revolução. Esse movimento se evidencia com maior contundência a partir dos 

eventos ocorridos entre os anos de 1830 e 1848, quando ficam postas as 

necessidades de neutralizar qualquer conteúdo de dimensão emancipatória da 

cultura moderna.  

As necessidades de manutenção de relações desiguais, continuadas pela 

burguesia, fizeram com que o pensamento conservador fosse incorporado por esta. 

Os acontecimentos que marcaram a ruptura do projeto burguês com qualquer 

perspectiva popular e revolucionária fizeram com que o conservadorismo fosse 

absorvido como estratégia ideopolítica na reprodução do capitalismo.  

 De antiburgês o conservadorismo passa a ser antiproletário, contrapondo 

seus ideais a qualquer perspectiva popular de transformação social. Assim, o 

pensamento conservador passa a compor a forma ideológica do capitalismo, em sua 

busca por neutralizar as contradições de classe e convencer trabalhadores/as para 

a permanência de suas condições de vida (ESCORSIM NETTO, 2011). 

Ademais, nesse momento o conservadorismo rompe seu antagonismo com o 

liberalismo e passa a se vincular a este. Na medida em que na ordem burguesa 

consolidada é o liberalismo que se apresenta como corrente de pensamento e ação 

sólida, se consegue dar vazão às necessidades de reprodução dessa forma 

societária em suas dimensões políticas, econômicas e sociais (SOUZA, 2015). 

 De lá para cá, o conservadorismo tem se reorganizado conforme as 

necessidades de cada tempo. Todavia, se destaca a atenção para a onda 

conservadora que se manifesta, sobretudo, a partir da crise estrutural do capital 

(MÉSZÁROS, 2010) desencadeada no final dos anos de 1960 e início de 1970. Apesar 

de manter seus aspectos centrais, o conservadorismo ganha outros adendos 

conforme se aprofundam também as contradições e necessidades do modo de 

produção capitalista.  

O que se exigiu foi a recomposição de uma estrutura produtiva a partir de sua 

flexibilização, que implicou na intensa precarização das condições de trabalho, 

mercantilização de todas as esferas da vida social e reordenamento geopolítico a fim 

de garantir a superexploração das economias periféricas. 

As transformações ocorridas nesse período constituíram as bases para a 

emersão de uma onda conservadora de novo tipo, que surge a partir de uma 
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imbricada relação com o neoliberalismo, afetando diretamente não só os 

fundamentos do pensamento e da intelectualidade mundial, mas também das 

condições de vida das massas trabalhadoras, dando ao pensamento conservador 

um fôlego inesperado.  

A crise do modelo fordista/keynesiano e a necessidade de mudança no padrão 

de acumulação capitalista por meio de transformações que conjugam 

reestruturação produtiva, neoliberalismo, mundialização e financeirização da 

economia fizeram com que o conservadorismo se estruturasse centralmente como 

reação ao Welfare State, à contracultura e à nova esquerda. Sua defesa é que a crise 

instaurada nesse período era eminentemente moral, ocasionada pelo abandono de 

valores tradicionais que geriam a sociedade desde seus primórdios, e foi rompida 

pela intervenção estatal em nome de um igualitarismo artificial (ALMEIDA, 2018). 

Essa onda de avanço do conservadorismo nas últimas décadas se apresenta 

em diversos campos da sociedade, fortalecido por determinações societárias de 

cunho econômico, social e ideocultural. No campo econômico, a crise do capital faz 

ressurgir políticas, medidas e valores conservadores a partir da apologia ao livre 

mercado, desemprego estrutural e aumento dos níveis de exploração da força de 

trabalho, sobretudo, pela informalidade e terceirização (BOSCHETTI, 2015). 

O Estado tende a fomentar a desregulamentação dos direitos trabalhistas e a 

usurpação dos recursos públicos para salvar as empresas e bancos em tempos de 

crise, também pela via das privatizações das instituições públicas e da 

mercantilização das políticas sociais. O sistema de proteção social passa a ser 

desmantelado a partir da justificativa de que não pode haver limites ao 

desenvolvimento econômico e à obtenção de lucros e, nesse sentido, o Estado 

conservador passa a servir sumariamente aos super-ricos (CASARA, 2018).  

A aliança entre conservadorismo e neoliberalismo pretende integrar a 

racionalidade onde tudo e todos são negociáveis, o projeto de um mercado que não 

conhece limites e o controle social pelas vias da moralização e da repressão estatal 

da população. Os movimentos conservadores, nesse caso, aparecem como 

fundamentais ao projeto neoliberal, na medida em que “se torna necessário 

‘compensar’ os efeitos perversos (e desestruturantes) do neoliberalismo através de 
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uma retórica excludente, moralista e aporofóbica, bem como de práticas autoritárias 

de controle da população indesejada” (CASARA, 2018, p. 152). 

Assim, o conservadorismo atua como forma de articulação entre a economia 

e a política, subsumindo totalmente a dimensão política aos interesses econômicos, 

a partir de sua articulação com o neoliberalismo. Além disso, é capaz de produzir 

novas determinações subjetivas ou uma “nova economia psíquica”, onde ganha 

amplitude a satisfação de interesses meramente individuais, o consumismo, o 

abandono de perspectivas amplas e libertadoras de educação, a crença no uso da 

força em detrimento do diálogo, a repulsa ao conhecimento científico, à inteligência 

e à diversidade humana (CASARA, 2018). 

É neste contexto que começam a reemergir os grupos de extrema direita, 

defensores do autoritarismo, da supremacia racial e negacionistas da razão e da 

ciência. Crescem também as perspectivas religiosas fundamentalistas, pelo 

fortalecimento do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade, 

arregimentando um grande contingente de pessoas em torno dessas bandeiras.  

O conservadorismo passa a enraizar seus pressupostos de forma muito 

contundente, sempre articulado com as necessidades materiais da classe 

trabalhadora, a partir da religiosidade, da moralização da diversidade sexual e de 

gênero, da reafirmação da figura da mulher imaculada e restrita à obediência 

patriarcal e ao espaço doméstico e do controle dos corpos. 

 Essa nova configuração do conservadorismo empunha aspectos de opressão 

estruturais da sociedade como o patriarcado, o racismo, a xenofobia que negam a 

diversidade humana e a partir do discurso e práticas de ódio passam a arregimentar 

grupos diversos em prol da suposta defesa da  tradição, da moral e dos bons 

costumes como forma de resolver as problemáticas societárias oriundas da  

estrutura de exploração capitalista. 

 Nesse sentido, a construção de inimigos comuns como negros/as, imigrantes, 

mulheres, a população LGBTQIA+ e partícipes de expressões religiosas não cristãs, 

pelas vias do conservadorismo, funciona ao capital como uma estratégia de 

fragmentação da classe trabalhadora e de descrença nas lutas coletivas que se alia 

à superexploração do trabalho para cumprir sua reprodução. 
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Dito isso, pensar o conservadorismo na sociedade brasileira exige, além de 

levar em consideração os elementos até aqui apresentados, fazer algumas 

mediações com os aspectos constituintes da nossa formação sócio-histórica, que 

continuam a se reproduzir e que vão dar contornos peculiares ao conservadorismo 

“à brasileira”. 

 A dominação imposta a partir da colonização de caráter exploratório e da 

cristianização dos povos tradicionais e negros/as escravisados/as, postulando o 

catolicismo como religião oficial e como balizador de outras instituições sociais é 

um elemento que precisa ser levado em consideração.  

Os pressupostos moralistas e doutrinadores oriundos do cristianismo no 

Brasil ecoam até a contemporaneidade, com ênfases diferenciadas e momentos de 

apogeu de protestantes ou católicos, mas sempre normatizadores da construção da 

moral brasileira. É possível considerar, portanto, que a moral brasileira se constituiu 

historicamente por valores conservadores. 

 Dessa forma, o fundamentalismo religioso crescente em todo o mundo nas 

últimas décadas não encontra barreiras para seu avanço no Brasil. As igrejas, 

orientadas pelo neopentecostalismo e pela teologia da prosperidade, transformam-

se em grandes empresas de convencimento e venda de charlatanice.  

Como marca do conservadorismo brasileiro, o fundamentalismo 

religioso cresce como uma das alternativas de arrebanhar multidões no projeto 

capitalista conservador. A partir de uma comunicação massificada e de formas de 

atravessar as fragilidades das condições materiais de vida da classe trabalhadora, o 

fundamentalismo religioso no Brasil funciona inclusive como palanque eleitoral. Vale 

destacar que essa é uma das formas pelas quais o conservadorismo tem conseguido 

eleger seus representantes e influir nos processos decisórios do país. Portanto, os 

líderes religiosos são os novos coronéis da política brasileira (MIGUEL, 2018). 

Ademais, o conservadorismo brasileiro tem como característica sua 

associação com o reacionarismo, ou seja, não apenas da conservação de 

determinadas estruturas, mas do retorno de formas sociais pregressas à 

determinadas conquistas civilizatórias. Além disso, a partir do reacionarismo ocorre 

uma substituição do otimismo pelo desespero, o que favorece sua vinculação a 

filosofias que se afeiçoam e são funcionais ao fascismo (ESCORSIM NETTO, 2011). 



 
188 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

O discurso de ódio aos setores historicamente marginalizados, aos 

movimentos sociais e sindicatos, a perseguição à liberdade de cátedra dos/as 

professores/as e à produção científica, a exaltação do mercado e o ataque a qualquer 

posicionamento crítico tem sido algumas das manifestações atuais desse caráter 

reacionário do conservadorismo no Brasil. 

 Outro elemento que merece conotação e que dialoga com esse aspecto 

reacionário é o negacionismo científico instaurado no país, fortalecido no decorrer 

da pandemia de COVID-19. Setores conservadores no Brasil têm sido subsidiários 

de um verdadeiro desserviço à população realizando e incitando atos contrários aos 

protocolos de segurança, como o distanciamento social e o uso de máscaras, bem 

como campanhas contra a vacinação. 

Esse reacionarismo dialoga com as características de uma sociedade fundada 

no autoritarismo e que nunca realizou as reformas sociais necessárias. Ao contrário, 

o Brasil se constituiu, desde a colonização, voltado para atender aos interesses 

externos sem qualquer perspectiva de construção societária que não fosse para 

satisfazer a essas necessidades (PRADO JÚNIOR, [1942] 2011). 

 A regulamentação da exploração dos nossos recursos naturais, a venda do 

patrimônio nacional e as medidas que desprotegem trabalhadores/as, a fim de 

favorecer a exploração de grandes empresas capitalistas, são demonstrações 

contemporâneas desses elementos constituidores da formação social brasileira. 

 O processo de modernização, tardio e de caráter conservador realizado de 

forma não clássica, típica nos países periféricos, ou seja, fora dos termos de um 

processo revolucionário, acarretaram uma série de consequências estruturais para 

a forma de desenvolvimento desse país, sendo esse apenas um “fenômeno 

essencialmente político, de criação, consolidação e preservação das estruturas de 

poder predominantemente políticas” (FERNANDES, 1976, p. 294). 

Isso significa a não ruptura com antigas estruturas hauridas desde os tempos 

coloniais e que continuam latejantes no país como características estruturantes, 

dentre elas o, aqui já mencionado, autoritarismo, o patrimonialismo, as relações 

servis de trabalho, o paternalismo e a dinâmica de mando e favor. Assim, “aqui 

persiste teimosamente uma mentalidade e lógica dos latifúndios, cujos senhores 
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viraram os coronéis da Primeira República, parte dos quais ainda se encastelam em 

seus estados, como caciques políticos e eleitorais” (SCHWARCZ, 2019, p. 23).  

 Ademais, características estruturantes da sociedade brasileira, como o 

racismo e o patriarcado, não podem ser desconsideradas para a compreensão da 

reprodução do conservadorismo no Brasil, renovando, ao longo dos anos e de forma 

incessante as condições psicossociais e socioculturais que dão sustentação à 

reprodução de desigualdades e estigmas substancialmente contra negros/as, 

mulheres e população LGBTQIA+. Prova disso é que o avanço do conservadorismo 

na atualidade centra seus esforços na destruição de conquistas dessas populações, 

como apontaremos a seguir.  

 

Gênero e conservadorismo do Brasil 

 

O contexto atual brasileiro, como demonstrado na seção anterior, tem sido 

marcado pela consolidação do conservadorismo como aspecto ideopolítico de 

reação aos fenômenos crescentes de lutas sociais, de expansão de governos de 

esquerda e progressistas, de políticas e direitos sociais, após o período de 

redemocratização do país, sobretudo a partir dos anos 2010.  

Adensado ao neoliberalismo, o conservadorismo de nova ordem tem cumprido 

uma função primordial para manutenção das relações de exploração e opressão 

capitalista visto que se trata de uma ideologia que prima pelo reforço do 

individualismo, do ódio e da violência corroborando com traços machistas, 

patriarcais, autoritários e racistas da nossa formação sócio-histórica enraizados em 

todas as esferas da sociedade. No campo do gênero e da sexualidade, o 

conservadorismo tem disputado com valores democráticos da pluralidade e da 

diversidade na busca por manter seus princípios tradicionais em defesa da família, 

dos direitos individuais e da moral tradicional.  

Nas últimas décadas, as pautas vinculadas ao gênero e à sexualidade tem 

ganhado notoriedade no campo ideopolítico do país e convivido com avanços e 

retrocessos. Observamos que a partir dos anos 2000, particularmente nos governos 
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petistas3, assistimos à uma expansão referente aos direitos sexuais e reprodutivos, 

construção de políticas públicas com vistas à redução de desigualdades, políticas de 

combate à homofobia como união civil e casamento de pessoas do mesmo sexo, leis 

referentes à participação política de mulheres e defesa da igualdade de gênero. 

 Na contramão desses avanços, cresceram grupos da direita conservadora e 

fundamentalista cristã - católicos e evangélicos neopentecostais - que têm buscado 

priorizar pautas e agendas defensoras de uma moral tradicional e que têm ganhado 

espaço na sociedade, sobretudo diante da instabilidade política vivenciada e do 

declínio dos governos de centro-esquerda na América Latina, inclusive no Brasil. 

É neste cenário contraditório de avanços e derrotas que o 

neoconservadorismo, enquanto aparato ideopolítico, busca ampliar a reprodução 

capitalista e encontra na manutenção da moral tradicional aspectos para exploração 

e opressão da população.  

No que concerne ao gênero e sexualidades, esse ideário recai sobremaneira 

às mulheres e à população LGBTQIA+ que têm sofrido consequências com os 

desmontes das políticas públicas, com os discursos de recusa à igualdade de gênero 

e à diversidade sexual e com os ataques à democracia. A retórica ideológica que tem 

se construído pelos conservadores na atualidade centra-se no combate à “ideologia 

de gênero”, ao feminismo e ao denominado “marxismo cultural” (BIROLI, 2018; 2020). 

Os ataques à “ideologia de gênero” buscam a manutenção de uma norma e 

uma moral sexual dada como natural e imutável que se organizam de forma binária 

e complementar, servindo para a conformação da divisão e assimetria de papéis 

sexuais, invisibilizando e subalternizando o que está associado às mulheres, além de 

impor a heterossexualidade enquanto norma. O controle exercido pelo estado 

patriarcal e o fundamentalismo religioso sobre os corpos e sexualidades 

demonstram  como  a  sociedade  patriarcal,   machista  e  racista está perpetrada na 

                                                     
3  Não isentos de contradições, estes também estabeleceram diálogo com defensores de pautas 
conservadoras no intuito de manter a governabilidade. Exemplo disso foi a negociação, no governo 
de Dilma Rousseff, para que a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania na Câmara 
dos Deputados fosse dirigida pelo Partido Social Cristão (PSC). Observamos ainda o de projetos como 
Estatuto da Família, Estatuto do Nascituro e Escola Sem Partido que buscam manter um modelo único 
de família, transformar o aborto em crime hediondo e negar o direito a este mesmo em casos de 
violência sexual, bem como coibir discussões sobre gênero e sexualidades nas instituições de ensino. 
(DOS SANTOS, 2018). 
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formação social brasileira (BIROLI; MACHADO; VAGGIONI, 2020). 

Essa naturalização tem servido para enraizar discursos e práticas patriarcais 

e autoritárias, centrados no poder e hierarquia masculina, contribuindo não apenas 

para consolidar uma moral tradicional, pautada na defesa de um modelo de família 

nuclear, monogâmico, heteronormativo, nas relações assimétricas de divisão sexual 

e racial do trabalho, mas para, em tempos de redução de direitos e empobrecimento 

da classe trabalhadora, responsabilizar os indivíduos pelo seu próprio destino. O que 

existe é uma convergência no modo atual do neoliberalismo e do conservadorismo, 

a partir de uma restrição de políticas e moralização de pautas e agendas, que põem 

em xeque os traços conservadores e autoritários característicos da sociedade 

brasileira.  

A família cumpre um papel primordial em tempos de desmontes dos direitos 

sociais, de flexibilização e de informalização das relações de trabalho para 

reorganização da reprodução capitalista. Cabe a esta assumir o custo das 

privatizações das políticas sociais e da proteção social, sobretudo em áreas como 

assistência social, educação e saúde, que se tornam onerosas para o Estado.  

Adensa-se ao discurso dos defensores familistas que o aumento de mulheres 

no mercado de trabalho tem prejudicado a família, visto que a saída destas para o 

trabalho gera ausência no cuidado junto aos filhos e aumento no número de 

divórcios. Essa defesa não só sustenta uma moral tradicional, mas trata de uma 

imbricação que utiliza elementos conservadores, tais como o patriarcado e o 

autoritarismo, com uma agenda neoliberal, responsabilizando os sujeitos pela sua 

manutenção, nebulizando os aspectos estruturais em que a crise capitalista tem 

imposto à classe trabalhadora, sobretudo às mulheres negras. Neste âmbito ganham 

escopo, principalmente por parte da teologia da prosperidade, formas de saídas 

meritocráticas e empreendedoras para a ‘resolução dos problemas sociais’ (BIROLI, 

2020; MACHADO, 2020; MARIZ; MACHADO, 1994). 

Cabe destacar que, no cenário em que vivemos, as mulheres que ocupam o 

trabalho mais desvalorizado e com menor remuneração são também as 

responsáveis pela esfera do cuidado, seja remunerado ou não. Tratado como natural, 

o trabalho de cuidados, demarca uma rígida divisão sexual e racial do trabalho. 

Ferreira (2017) aponta que a naturalização das atividades de cuidado e o tempo 
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“invisível” do trabalho destas têm sido utilizados pelo Estado neoliberal para 

desonerar os custos com as políticas públicas essenciais à manutenção da 

reprodução capitalista. Assim, a defesa da família tradicional heteronormativa 

fortalece o ideário de que o cuidado e afeto devem estar centrados no âmbito 

privatista familiar, além de dispensar outros arranjos familiares (DOS DANTOS, 

2019). 

As disputas em torno do termo “ideologia de gênero” reorganizam, também, a 

ordem patriarcal e expõem bases para a naturalização da maternidade, da 

complementariedade entre os sexos e do familismo. Cabe relembrar que ataques ao 

corpo e à reprodução sexual não são recentes, mas no cenário atual têm tomado 

aspectos particulares calcados em traços conservadores, autoritários, de cunho 

religioso, patriarcal, racista e colonialista da nossa formação sócio-histórica. 

Outro ponto relevante quanto à “ideologia de gênero” refere-se às distorções 

em relação à categoria gênero enquanto aspecto relacional, fruto das relações de 

opressão, subordinação e exploração vivenciada de forma hierárquica e enovelada 

pela classe e raça que tem sido tratada como ahistórica e acrítica sendo, as 

assimetrias existentes, fruto das relações naturais da sociedade. Gênero trata-se, 

portanto, de “um mal a ser combatido” (BIROLI, 2020). 

Neste sentido, o termo “ideologia de gênero” tem agregado diversos atores 

conservadores da extrema direita e fundamentalistas religiosos. No campo do 

fundamentalismo religioso, os ataques se pautam no “fim da família” e na “cultura 

da morte” dado pelos avanços das legislações e debates sobre direitos sexuais e 

reprodutivos nas últimas décadas (BIROLI, 2020; DOS SANTOS, 2019; MACHADO, 

2020). 

As igrejas neopentecostais e seu viés tradicional aparecem, assim, como 

solução restauradora da ordem e da moral, ultrapassando os espaços privados e 

penetrando no seio das relações sociais, como a educação, a cultura e a política, 

inclusive sendo o gênero pauta de disputa eleitoral. É evidenciada pelos 

parlamentares fundamentalistas a defesa da autoridade familiar, da moral cristã e da 

família tradicional que reverberam nas legislações e em Projetos de Leis, como a 

restrição das discussões de gênero e sexualidades nas escolas (DOS SANTOS, 

2019). 
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No Brasil, as igrejas neopentecostais têm ganhado escopo na disseminação 

da lógica conservadora e na construção de uma agenda moral tendo adesão das 

camadas mais empobrecidas, inclusive da população feminina e negra. Observamos 

ainda o papel que cumprem as mulheres na disseminação dos valores cristãos, pois, 

nos grupos pentecostais, estas “recebiam estímulos das lideranças para uma 

posição mais independente ou proativa frente às adversidades econômicas e, 

consequentemente, para uma maior participação na esfera pública” (MACHADO, 

2020, p.86). 

Em tempos de agudização da questão social, de empobrecimento e do 

aumento do desemprego estrutural, as igrejas têm cumprido papel importante na 

construção de subjetividades, pautadas na manutenção da família tradicional e nas 

saídas para a condição vivenciada por meio da meritocracia, responsabilizando os 

indivíduos pela sua condição de vulnerabilidades.  

É neste cenário apresentado que a última disputa para presidência (2019-

2022) é marcada por projetos distintos, em que temos: de um lado a defesa da 

pluralidade e da democracia e, do outro, a sustentação de um aparato ideológico 

moral baseado na tradição, no uso da força, mas, sobretudo na defesa da família e 

dos valores cristãos. O projeto conservador consolidou-se nacionalmente com a 

vitória do atual presidente Jair Bolsonaro4 (sem partido) sob o lema “Brasil acima de 

tudo, Deus acima de todos” e agregou setores da direita, ultraliberais, militares e 

atores religiosos diversos. 

Após sua eleição, em uma das primeiras medidas tomadas no início de seu 

mandato, foi criado o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

destituindo importantes secretarias como a de Política para as Mulheres, de 

                                                     
4 Com mais de trinta anos no cargo de deputado, o atual presidente vem desde então se opondo 
frontalmente a pautas que versavam sobre os direitos humanos. Mas, os discursos reativos a 
“ideologia de gênero” o fizeram ganhar escopo no cenário político, compondo parte da campanha e 
dos programas de governo Bolsonaro. Antes mesmo das eleições para presidente, Bolsonaro já 
realizava alianças com grupos conservadores e de direita. Fortalecidos pelo ataque ao gênero e a 
diversidade, tendo como estratégia, por exemplo, a falácia do kit gay, ele construiu um aparato 
ideológico que buscou barrar a crescente influencia de pautas relativas à igualdade de gênero. 
Bolsonaro combateu o casamento de pessoas do mesmo sexo e a educação sexual nas escolas e 
isso o possibilitou criar alianças com grupos de conservadores, ocasionando um cenário favorável a 
sua eleição. Todavia as pautas que unificavam esses setores não eram apenas morais, mas o 
combate à corrupção e o antipetismo foram cruciais para a vitória desses setores (BIROLI; MACHADO; 
VAGGIONI, 2020; DOS SANTOS, 2019).  
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Promoção de Igualdade Racial e de Direitos Humanos que funcionavam no governo 

Dilma Rousseff com caráter ministerial. Observemos que a família passa a ser 

incluída na pasta e a cumprir importante papel no atual momento, tendo à sua frente 

a advogada e pastora Damares Alves, que em seus primeiros discursos priorizou o 

fortalecimento dos vínculos familiares, o fim dos discursos ideológicos e uma 

binarização e naturalização dos sexos. 

No governo Bolsonaro vemos que as agendas têm se estabelecido de maneira 

contrária aos direitos de mulheres e da população LGBTQIA+ embasados em ataques 

a uma suposta “ideologia de gênero”, negacionismo e moralização. Esses discursos 

têm sido reforçados por parlamentares que compõem a bancada “BBB” (Bíblia, Boi e 

Bala), composta majoritariamente por partidos conservadores e da extrema direita. 

Este cenário reforça as antigas práticas clientelistas e autoritárias que se 

enraízam e são retomadas nos espaços políticos e da sociedade reforçando as 

perspectivas individuais, privadas e se opondo à coletividade. Cotidianamente se 

observa oposição e ataque às pautas e agendas referentes à igualdade de gênero, 

diversidade e pluralidade (DOS SANTOS, 2019). 

No que concerne às pautas de gênero é possível observar mudanças, como as 

nomenclaturas de legislações e documentos que usavam a terminologia “gênero” e 

que se referiam à desigualdade e são trocadas por desigualdade entre “homens e 

mulheres”, reiterando a concepção binária e da não diversidade descumprindo, 

sobretudo, acordos internacionais sobre o tema. Observa-se, ainda, espaços dos 

conselhos de sociedade civil sendo esvaziados ou retirados de agendas e até mesmo 

denunciados.   

No movimento contraditório da realidade, o crescimento do conservadorismo 

e da derruição dos direitos sociais não é acompanhado sem tensões e sem luta. As 

disputas pela manutenção de leis nos espaços políticos, as discussões, as 

elaborações de pesquisas e as implementações de políticas que visem a igualdade 

de gênero e prime pela diversidade têm sido uma luta permanente dos movimentos 

feministas e LGBTQIA+. Exemplo disto foram a Marcha das Vadias e o #EleNão que 

levaram milhares de pessoas às ruas, sobretudo mulheres, no intuito de denunciar o 

caráter misógino, machista, homofóbico do cenário em que vivemos, além de 

demonstrar a importância da defesa da democracia, do Estado laico e da pluralidade 
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para avançarmos nas pautas e agendas que denunciem a exploração e opressão a 

que estamos submetidos/as (BIROLI; MACHADO; VAGGIONI, 2020). 

Desse modo, resistir à ideologia conservadora tem desafiado a compreender 

que o movimento da realidade tem se apresentado a partir da reconfiguração de 

elementos de cunho moral com fortes apelos negacionista, autoritário, calcados no 

fundamentalismo religioso e buscando, na manutenção das tradições, naturalizar as 

desigualdades e as opressões utilizando o combate ao gênero como um caminho 

para manter e conservar traços machistas, patriarcais, colonialistas e racistas na 

nossa sociedade. 

 

Considerações finais  

 

O cenário que assola as relações sociais nos tempos atuais, marcado pelo 

neoconservadorismo, constitui um aparato de estratégias ideopolíticas que 

objetivam reordenar a reprodução capitalista e, ademais, tem se apresentado como 

reação contrária aos fenômenos crescentes de lutas sociais, de expansão de 

governos de esquerda e progressistas, de promoção de políticas e direitos no cenário 

mundial e, particularmente, no Brasil.  

Na busca por manter seus princípios tradicionais em defesa da família e dos 

direitos individuais, grupos conservadores, sobretudo vinculados às igrejas 

neopentecostais e à extrema direita, mostram-se contrários à pluralidade, à 

democracia e à diversidade, perpetrando seus discursos em todas as esferas da 

sociedade, sejam elas instituições educacionais, religiosas, políticas e famílias.  

Esses aspectos estão aprofundados pelas características da formação sócio-

histórica brasileira, que segue reproduzindo seus pressupostos autoritários, 

machistas, patriarcais e racistas na sociedade, impondo uma série de dificuldades 

ao avanço das pautas e interesses da classe trabalhadora. 

Tais dificuldades se relacionam também com a própria precarização da vida 

social em que estes/as trabalhadores/as estão submetidos/as, necessitando 

empreender imensos esforços para garantir suas sobrevivências em um país que 

não garante adequadamente políticas públicas, auxílio emergencial e vacinação para 

população. 
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A sobrevivência diária é disputada de forma discrepante com a força de uma 

política genocida e de um aparato conservador, reacionário e fundamentalista que, 

além de precarizar as condições de vida em prol da garantia da continuidade dos 

lucros do capital, ainda cerceiam as existências diversas numa política de 

aniquilamento das parcelas mais empobrecidas e/ou historicamente 

marginalizadas. 

Todavia, esses/as trabalhadores/as seguem resistindo, na contramão dessa 

conjuntura, pela possibilidade de viver em um país que garanta o que lhes é de direito: 

onde se possa comer, trabalhar e existir de forma justa e plural.  
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RESUMO 
 
O texto resulta de estudos que vem sendo desenvolvido no âmbito da pesquisa 
“Participação Social e Políticas Públicas LGBTI: mapeamento crítico feminista das 
experiências no Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai (2002-2017)”, vinculada ao 
Núcleo de Estudos e Pesquisa Sobre a Organização da Mulher e Relações de Gênero 
(NUEPOM/UFMT) do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
Federal de Mato Grosso (ICHS/UFMT). A pesquisa busca refletir acerca das disputas 
em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, que tem marcado o debate público na 
América Latina nesta última década. E para este texto em especial, nos atentarmos 
às disputas por direitos LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
intersexos) no Brasil e na Colômbia. Analisa-se como no Brasil e na Colômbia, os 
movimentos LGBTI+ nascem em períodos ditatoriais, se inserem na arena política 
reivindicando direitos no bojo do período de redemocratização de ambos os países 
e trilhando longos caminhos para que suas demandas sejam recusadas no Poder 
Legislativo mesmo com avanços no Executivo, restando-lhes a alternativa da 
judicialização no âmbito das supremas cortes. Neste sentido, três questões movem 
a escrita deste capítulo: 1) como se constituiu as lutas pela cidadania de LGBTI no 
Brasil e na Colômbia?; 2) Quais elementos similares na trajetória de direitos de 
família LGBTI nesses países?; 3) E quais limites impõe o familismo anti-LGBTI que 
podem ensinar a militância LGBTI+ a não investir em contra-discurso que promova 
um “familismo pró-LGBTI”? A Teoria Social Crítica que orienta a pesquisa 
bibliográfica e a análise documental empreendidas enquanto técnicas de coletas de 
dados na pesquisa buscam responder às questões acima, estimulando conexões 
críticas entre produção acadêmica e militância LGBTI+. 
Palavras-Chave: Família. Direitos LGBTI+. Neoconservadorismo. Brasil. Colômbia. 
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ABSTRACT 
 
This text is the result of studies that have been developed within the scope of the 
research “Social Participation and LGBTI Public Policies: feminist critical mapping of 
experiences in Brazil, Argentina, Colombia and Uruguay (2002-2017)”, linked to the 
Center for Studies and Research on the Organization of Women and Gender Relations 
(NUEPOM/UFMT) of the Institute of Human and Social Sciences of the Federal 
University of Mato Grosso (ICHS/UFMT). The research seeks to reflect on the 
disputes over sexual and reproductive rights, which have marked the public debate 
in Latin America in the last decade. And for this text in particular, we will pay attention 
to disputes for LGBTI+ rights (lesbians, gays, bisexuals, transvestites, transsexuals 
and intersex) in Brazil and Colombia. It is analyzed how in Brazil and Colombia, 
LGBTI+ movements were born in dictatorial periods, inserted in the political arena, 
claiming rights in the midst of the redemocratization period of both countries and 
following long paths so that their demands are refused in the Legislative Power even 
with advances in the Executive, leaving them the alternative of judicialization in the 
scope of the supreme courts. In this sense, three questions move the writing of this 
chapter: 1) how were the struggles for citizenship of LGBTI constituted in Brazil and 
Colombia?; 2) What similar elements in the trajectory of LGBTI family rights in these 
countries?; 3) And what limits does anti-LGBTI familism impose that can teach 
LGBTI+ militancy not to invest in counter-discourse that promotes a “pro-LGBTI 
familism”? The Critical Social Theory that guides the bibliographic research and the 
document analysis undertaken as data collection techniques in research seeks to 
answer the above questions, stimulating critical connections between academic 
production and LGBTI+ activism. 
Keywords: Family. LGBTI+ rights. Neoconservadorism. Brazil. Colombia. 
 

 

Introdução 

 

Este texto é fruto de estudos que vem sendo desenvolvido no âmbito da 

pesquisa “Participação Social e Políticas Públicas LGBTI: mapeamento crítico 

feminista das experiências no Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai (2002-2017)”, 

vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisa Sobre a Organização da Mulher e 

Relações de Gênero (NUEPOM/UFMT) do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal de Mato Grosso (ICHS/UFMT). A pesquisa busca refletir acerca 

das disputas em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, que tem marcado o debate 

público na América Latina nesta última década. E para este texto em especial, nos 

atentarmos às disputas por direitos LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e intersexos) no Brasil e na Colômbia.  
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Na América Latina, é notório que países como Brasil, Uruguai e Argentina 

iniciaram a década reconhecendo direitos da comunidade LGBTI e a terminaram com 

a eleição de governos ultraliberais, neoconservadores e antidemocráticos – 

movimento que tem efeitos por todo ocidente (BROWN, 2019). Considerando isso, 

trataremos de analisar como no Brasil e na Colômbia, os movimentos LGBTI+ 

nascem em períodos ditatoriais, se inserem na arena política reivindicando direitos 

no bojo do período de redemocratização de ambos os países e trilhando longos 

caminhos para que suas demandas sejam recusadas no Poder Legislativo mesmo 

com avanços no Executivo, restando-lhes a alternativa da judicialização no âmbito 

das supremas cortes.  

Analisando Brasil e Colômbia, autores como Irineu, Oliveira e Lacerda (2020), 

Lemaitre Ripoll (2009) e Oliveira (2020) identificam que as primeiras pautas LGBTI+ 

que contaram com visibilidade na mídia e nas instituições democráticas foram 

relacionadas à família.  Indicando o teor de familismo contido nessas reivindicações, 

mas fundamentalmente no reconhecimento delas, cabe destacar que estudos como 

os de Almeida (2018), Biroli, Machado e Vaggione (2020), Corrêa (2020), Hernandez 

(2020), Irineu et al (2019) e Oliveira (2020) tem evidenciado que, resguardado nossa 

crítica ao assimilacionismo dos valores burgueses na requisição da pauta do “direito 

à família”, o reconhecimento da conjungalidade LGBTI+ é um dos pontos de forte 

atenção da ofensiva neoconservadora, que tem investido também contra a cidadania, 

o reconhecimento e a vida de mulheres, negros(as) e indígenas. 

Encontrando suas bases na articulação entre o “discurso de violência contra 

minorias, de intolerância e de hiperindividualismo” (ALMEIDA, 2018, p. 32), o 

neoconservadorismo é marcado por “políticas ancoradas na defesa de ‘maiorias’ de 

supostas tradições nacionais ou religiosas [que] promovem retrocessos que 

diminuem a possibilidade participação [...] de grupos que atuam em defesa de 

direitos humanos, sobretudo nas pautas feministas e LGBTQI” (BIROLLI; MACHADO; 

VAGGIONE, 2020, p. 190). Portanto, considerando o contexto brevemente delineado, 

pergunta-se neste texto: como se constituiu as lutas pela cidadania de LGBTI no 

Brasil e na Colômbia? Quais elementos similares na trajetória de direitos de família 

LGBTI nesses países? E quais limites impõe o familismo anti-LGBTI que podem 
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ensinar a militância LGBTI+ a não investir em um contra-discurso que promova uma 

forma de “familismo pró-LGBTI”? 

O estudo apresentado é de caráter qualitativo e lança mão da Teoria Social 

Crítica como alicerce teórico-metodológico. A pesquisa bibliográfica e a análise 

documental foram as técnicas utilizadas na coleta de dados durante o processo de 

investigação. Os documentos serão apresentados no decorrer dos tópicos, todavia, 

entre o ‘corpus’ documental do estudo se inclui legislações, projetos de leis e 

sentenças judiciais advindas de processos de judicialização dos direitos na 

Colômbia e no Brasil.  

 

Disputas em torno da família no regime jurídico brasileiro 

 

O pleito por direitos LGBTI+ no Brasil remonta o processo constituinte de 

1986/87, quando os movimentos da época tentaram incluir no art. 5 sobre 

discriminação o termo relativo à opção sexual. Com a chegada dos anos 1990, a 

militância LGBTI+ se insere na arena política mais incisivamente na reivindicação por 

reconhecimento da diferença. Em meados da década de 1990, dois projetos de lei 

(PL) foram submetidos ao Congresso Nacional, quais sejam, o PL nº 1.151 de 19953 

– que buscava disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo – e o PL 70 de 

19954 – que dispunha sobre a alteração do prenome mediante autorização judicial 

nos casos em que havia intervenção cirúrgica destinada a alterar o sexo. (MELLO, 

2005; IRINEU, 2009; OLIVEIRA, 2020).  

O primeiro projeto submetido à Câmara Legislativa nacional acerca do direito 

à família – sob o nº 1.151 de 1995 – buscava disciplinar a união civil entre pessoas 

do mesmo sexo. Em relação à união civil, esta trata-se de “nova” categoria jurídica 

para afastar qualquer semelhança com os direitos de família como casamento, união 

estável e entidade familiar (MELLO, 2005). No substitutivo, o termo foi alterado por 

parceria civil registrada e ganhou dispositivo específico para vedar a possibilidade 

de parentalidade – adoção, tutela ou guarda de crianças/adolescentes ainda que 

filhos. (IRINEU, 2009). 

                                                     
3 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1995b. 
4 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1995a. 



 
Bruna Andrade Irineu;  Brendhon Andrade Oliveira | 203 

 

 

 

Figura 1 – Mapa do Brasil sob a bandeira símbolo da luta LGBTI+ 

 

Na esteira do direito ao casamento e união estável, outros projetos foram 

submetidos ao Congresso Nacional. Na Câmara de Deputados, tem-se a) PL 

580/20075, de autoria de Clodovil Hernandes – PTC, que tinha por objetivo alteração 

do Código Civil para dispor sobre o contrato civil de união homoafetiva; b) PL 

4914/2009 6 , de Jose Genuíno – PT, altera o Código Civil para aplicação dos 

dispositivos da união estável à união entre pessoas do mesmo sexo; c) PL 

5167/2009 7 , de Capitão Assumção – PSB, altera Código Civil para garantir que 

relações entre pessoas do mesmo sexo não sejam equiparadas ao casamento e 

união estável, advogando pela “família tradicional”; d) PL 5120/20138, de Jean Wyllys 

– PSOL, altera o Código Civil para reconhecer o casamento civil e união estável entre 

pessoas do mesmo sexo. No Senado Federal há o PL 612/20119, de Marta Suplicy – 

PT, com objetivo de alterar o Código Civil parar reconhecer união estável entre 

pessoas do mesmo sexo. (IRINEU, 2019). 

Logo, cabe afirmar que desde 1995 o reconhecimento em torno da família não 

heterossexual tem sido alvo de disputas por progressistas e conservadores na 

política institucional do país. No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal ao julgar 

                                                     
5 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007. 
6 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009a. 
7 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009b. 
8 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013a. 
9 SENADO FEDERAL, 2011. 
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a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 10  altera o cenário em favor da 

comunidade LGBTI+, reconhecendo, portanto, a união estável entre pessoas do 

mesmo sexo (objeto da ação) entendendo-a como entidade família com todos os 

efeitos para aquelas previstas aos casais heterossexuais. (IRINEU, 2019). 

Conforme se extrai do acordão publicado, a discussão perpassa argumentos 

como a não discriminação, o direito fundamental para dispor da própria sexualidade, 

o direito à felicidade e a autonomia de vontade, não possuindo significado ortodoxo 

e reducionista a família consagrada no texto magno. No mês de outubro do mesmo 

ano, julgando o Recurso Especial 1.183.378/RS 11 , o STJ na esteira do recém 

reconhecimento da união estável para casais gays-lésbicos, admitiu o casamento 

civil entre pessoas do mesmo sexo.  

Com os direitos de família reconhecidos através deste processo 

judicialização, ocorrem inúmeras reações conservadoras também no Congresso 

Nacional disputando com os tribunais superiores (STF, STJ) quem teria a 

competência para “criar” direitos. Mesmo com declaração de constitucionalidade do 

Supremo, em 2013, fora proposto no âmbito da Câmara de Deputados o PL 658312 

que dispunha sobre o Estatuto da Família. Este projeto se dedica a instituir direitos 

da família e diretrizes de políticas públicas para valorização e apoio da entidade 

familiar. Entretanto, o real objetivo se transparece no nome do projeto, a família em 

singular, e em seu art. 2º, qual seja, retroagir a proteção jurídica da família à 

concepção de entidade familiar formada entre um homem e uma mulher, conforme 

destaca o projeto. 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social 

formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento 

ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. (BRASIL, 2013, s/p, grifos do original) 

 

                                                     
10 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2011. 
11 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2006. 
12 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013b. 
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Portanto, o objetivo do projeto do Estatuto da Família é centralizar as diretrizes 

de atuação do Poder Público na família heterossexual conforme entendimento 

firmado no art. 2º. Levando a afirmar-se que este objetivo reforça o que neste texto 

estamos nomeando enquanto “familismo”. A proposta do PL 6.583/2013 evidencia o 

uso do familismo, uma vez que os direitos individuais e/ou coletivos passam a ser 

direitos da família.  

Nota-se que na América Latina, o familismo é uma política adotada pelos 

Estados a fim de centralizar as políticas públicas e sociais na família, 

responsabilizando-a pelo bem-estar de seus membros, alocando o Estado em papel 

coadjuvante (SUNKEL, 2006). No contexto brasileiro, autoras como Alves e Mioto 

(2015) avaliam o familismo na política social brasileira evidenciando que há 

obrigações exacerbadas designadas às famílias e isso significa a responsabilização 

da família pelo bem-estar frente a sua demanda por recursos e serviços.  

Ademais, vale questionar: a singularidade e restrição que se propõe o Estatuto 

da Família não seria uma forma de desresponsabilizar ainda mais o Estado de prover 

direitos que o próprio projeto busca assegurar? Como demonstra Behring (2008) ao 

analisar o neoconservadorismo nas políticas sociais, a autora afirma que retorno à 

família tem sido um dos pilares das políticas neoliberais na América Latina e não se 

diferenciaria no trato das ações anti-LGBTI+ tampouco daquelas destinadas à 

população LGBTI+. (IRINEU, 2019). 

 Não se trata de uma disputa simples entre a população LGBTI+ e 

neoconservadores. O entendimento de entidade familiar afeta todos/as aqueles/as 

que escapam a entidade familiar heterossexual, monogâmica e reprodutora. E no 

contexto brasileiro, não é raro encontrar mães solo, avós que criam netos, entre 

outras possíveis modalidades de se constituir família.  

Há que se ressaltar a redação dos arts. 10 e 12 no Estatuto da Família, que 

versam sobre educação: 

 

Art. 10 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter em sua base 

nacional comum, como componente curricular obrigatório, a disciplina 

“Educação para família”, a ser especificada, em cada sistema de ensino e 
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estabelecimento escolar, de acordo com as características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

Art. 12 As escolas deverão formular e implantar medidas de valorização da 

família no ambiente escolar, com a divulgação anual de relatório que especifique 

a relação dos escolares com as suas famílias. (BRASIL, 2013, s/p). 

 

A inserção das pautas de família por esse viés neoconservador no contexto 

escolar se coloca como estratégia do fundamentalismo religioso em propagar seus 

valores morais por meio da educação, resultando na preparação de crianças e jovens 

para a família nuclear. Portanto, o objetivo do Estatuto é restringir o conceito de 

entidade familiar à união formada por homem e mulher, e também institucionalizar 

sua moralidade na escola, que como qualquer outra instituição, é perpassada pelas 

relações de poder e hierarquias do corpo social.  

Esse exemplo demonstra uma buscar instrumentalizar a educação, assim 

como o direito, como é o caso do próprio PL em análise. Aliás, não se pode olvidar 

quanto as investidas neoconservadoras no contexto educacional, como pode-se 

ilustrar na atuação do movimento Escola Sem Partido13 que, igualmente, contou com 

ampla midiatização e apoio institucional no Congresso Nacional. Quanto à educação, 

Estatuto da Família e Escola sem Partido se pautam em argumentos como: a) 

educação moral e ética cabe ao espaço privado da família, sendo a escola destinada 

ao aprendizado de conteúdo; b) uma suposta hegemonia do pensamento de 

“esquerda” nas instituições de educação; c) anti-diversidade, entendendo como 

absurdo o estudo de culturas afroamericanas; e por fim, d) antigênero, contra aquilo 

que nomearam “ideologia de gênero”. 

Além disso, os artigos previstos no Estatuto não instrumentalizam as políticas 

e direitos nele previstos. Não traz em seu bojo os caminhos que as políticas deverão 

seguir, se reduzindo a artigos vagos e missões amplas que devem ser atingidas. Para 

isso há legislação doméstica e internacional “de sobra”.  

                                                     
13 Segundo Sousa Júnior (2017) é um movimento complexo que conta com apoio de corporações e 
organizações internacionais, empresariado, grande mídia e setores reacionários dominantes no 
parlamento, como a Frente Parlamentar Evangélica. É um projeto que vem acompanhado de apoio aos 
regimes ditatoriais e um ataque a todos setores progressistas que defendem os segmentos LGBTI+, 
feministas, étnico-raciais e movimentos de classe. 
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Desta feita, retira-se, portanto, que o objetivo real do PL 6.583/2013 é 

unicamente afrontar os preceitos da pluralidade que legitima a diversidade de 

arranjos familiares que vem ganhando espaço e reconhecimento sociojurídico, 

utilizando da visibilidade que o projeto obteve com fins de formar um nicho eleitoral 

conservador, ao se colocarem na defesa da “família tradicional brasileira” contra os 

agentes da “imoralidade”. 

O PL 6.583 de 2013, dada sua ampla visibilidade, contou com interesse de 

diversos setores da sociedade. Em sua tramitação, em novembro de 2014, foram 

apresentadas o primeiro parecer e substitutivo do Relator Ronaldo Fonseca. O 

destaque desse substitutivo é o acréscimo do art. 16, cuja finalidade era dispor sobre 

a proibição de adoção por casais do mesmo sexo, mediante alteração do art. 42 do 

Estatuto da Criança e Adolescente. 

Com o arquivamento em decorrência da mudança da legislatura, o autor 

apresenta requerimento de desarquivamento, seguido de ato da Presidência da 

Câmara constituindo nova Comissão Especial. Diego Garcia, o novo relator 

designado, em setembro de 2015 apresentou novo substitutivo com a seguinte 

redação: 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, reconhece-se como família, base da sociedade, 

credora de especial proteção, em conformidade com o art. 226 da Constituição 

Federal, a entidade familiar formada a partir da união de um homem e de uma 

mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus filhos.  

Parágrafo único. As relações de parentesco [...] gozam da proteção específica 

prevista em leis respectivas. 

Art. 3º É dever do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis 

assegurar à entidade familiar a efetivação do direito à vida desde a concepção, à 

saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania e à convivência comunitária. (BRASIL, 2013, s/p, grifos 

nossos). 

 

O substitutivo apresentado após os debates e propostas de emendas mantém 

o objetivo da proposta original, buscando revestir a redação de legalidade e 
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constitucionalidade. As previsões do antigo relator sobre parentesco foram retiradas 

e previstas no parágrafo único do art. 2. O art. 3º, por sua vez, foi alterado para “direito 

à vida desde a concepção”, numa evidente manobra acerca dos direitos reprodutivos 

das mulheres.  

Em outubro de 2015, a comissão disponibiliza seu parecer e substitutivo. 

Manteve-se o texto do último relator como proposta final aprovada pela Comissão 

Especial. A mesa diretora abriu prazo para apresentação de recurso contra a 

apreciação conclusiva da comissão. Dois recursos foram submetidos contra a 

apreciação do PL no plenário, sendo essas as últimas alterações na tramitação 

conforme se extrai do sítio da Câmara de Deputados. 

 

Quem pode se dizer família no estatuto jurídico colombiano? 

 

Lemaitre Ripoll (2009) identifica que o movimento de reconhecimento dos 

direitos LGBTI+ na Colômbia já se iniciou no Poder Judiciário. A autora aponta que 

nos anos 1990 a Corte começou a estabelecer uma jurisprudência que protegia em 

certa medida as pessoas homossexuais, estabelecendo a orientação sexual como 

um critério suspeito de distinção, devendo, portanto, quando acionado tal critério, 

comprovado seus fins constitucionais e de não violação de direitos fundamentais. 

Nesse sentido, 

 

Apesar dessa defesa dos direitos dos homossexuais à não discriminação, até 

2006 a Corte não se havia decidido por uma posição progressista frente aos 

casais homossexuais (Lemaitre, 2005; Moncada, 2002). Em 2000, a Corte 

impediu sua ampliação dos direitos em algumas sentenças justificando com o 

argumento das competências orgânicas (discricionariedade do legislativo e do 

executivo) a exclusão da inscrição de casal do mesmo sexo na previdência social 

e no seguro obrigatório de saúde (COLÔMBIA, T-999, 2000a; T-1426, 2000b). 

Nesse mesmo ano, justificou com o argumento do interesse superior da criança 

a exclusão dos casais do mesmo sexo da possibilidade de adotar (COLÔMBIA, 

SU-623 de 2001a; C-814, 2001b). Em ambos os casos, a Corte não aplicou o teste 

estrito de discriminação que havia ordenado antes porque as leis não diziam 

“homossexual”, mas limitavam os benefícios somente a casais heterossexuais e, 
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portanto, para a Corte, não usavam o critério suspeito. (LEMAITRE RIPOLL, 2009, 

p. 83). 

 

Entretanto, o “que parecia claro nos primeiros anos da década de 2000 era que 

a Corte Constitucional protegia os indivíduos em sua orientação sexual, mas não os 

casais” (LEMAITRE RIPOLL, 2009, p. 83). Tanto é verdade que a Colômbia respondeu 

por tais fatos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, como identificamos 

mais adiante neste texto. 

A criação desse ‘standard’ de proteção jurídica de homossexuais – ainda que 

precário – em um processo parecido com o Brasil através da criação de figuras 

jurídicas limitadoras da proteção, ou de menor valor jurídico – fizeram com que os 

movimentos LGBTI se voltassem para arena política de reivindicação de direitos.  

 

 

Figura 2 – Mapa do Colômbia sob a bandeira símbolo da luta LGBTI+ 

 

As disputas na arena política pelo regime jurídico em torno dos direitos 

sexuais e reprodutivos na Colômbia, portanto, remontam ao Projeto de Igualdade de 

Direitos para casais do mesmo sexo do ano de 2001 (LEMAITRE RIPOLL, 2009) e a 

despenalização parcial do aborto de 2005 (HERNANDEZ, 2020).  

Nesse sentido,  
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[...] no início da década de 2000, alguns ativistas, motivados pelas sentenças 

favoráveis, dirigiram-se com entusiasmo ao Congresso, pressionando por 

reformas legais, especialmente pela adoção de uma lei chamada de matrimônio 

gay. Essa linha de ação foi inclusive uma sugestão da própria Corte que, em 

princípio, considerou que a competência na matéria era do legislador. No entanto, 

o projeto de lei de direitos dos casais do mesmo sexo foi rejeitado diversas vezes. 

(LEMAITRE RIPOLL, 2009, p. 84).  

 

O Projeto foi bombardeado por conservadores, católicos e cristãos que 

consideraram a iniciativa como imoral: “O projeto foi rejeitado e a situação foi similar 

nos anos seguintes: era apresentado por alguém progressista e rejeitado em meio à 

oposição pública que incluía ações da Igreja Católica, de diversas igrejas cristãs e de 

proeminentes políticos conservadores” (LEMAITRE RIPOLL, 2009, p. 84).  

A partir disso, Hernandez (2020) conseguiu identificar as organizações 

antigênero institucionalizadas ou autônomas locais. 

 

Na Colômbia não há uma grande bancada evangélica no Congresso, mas sua 

presença vem aumentando. Também não há uma forte presença de partidos 

políticos com afiliação religiosa. No entanto, é importante falar mais amplamente 

de uma “bancada conservadora” que incluiria esses setores claramente ligados 

a partidos religiosos, mas também parlamentares e mesmo partidos que tiveram 

uma posição adversa sobre questões de direitos sexuais e reprodutivos e, mais 

recentemente, sobre o que eles chamam de “ideologia de gênero”. (HERNANDEZ, 

2020, p. 56). 

 

Com uma retórica similiar a brasileira, valendo-se da homossexualidade e 

transexualidade como ameaça, instituições religiosas tomam o pânico moral 

enquanto estratégia, veiculando essa narrativa por meio de uma comunicação 

centrada no medo, como uma arma política mobilizadora do senso comum. Nessa 

lógica, “este discurso produz uma polarização entre religiosos (representantes de 

Cristo na Terra e da “verdade” da Salvação) e ativistas LGBTI+ (agentes da corrupção 

moral, a serviço do “Inimigo” e suas hostes demoníacas)”. (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 

2013, p. 96). 
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Frente ao conservadorismo institucionalizado nas dependências da 

democracia liberal colombiana, assim como no Brasil, o movimento LGBTI da 

Colômbia busca a judicialização como estratégia de reconhecimento jurídico de 

direitos LGBTI. Lemaitre Ripoll (2009, p. 84) identifica que, 

 

Unidos em uma série de organizações jovens, os ativistas voltaram ao litígio 

estratégico em 2006 como uma possibilidade real de obter a proteção tantas 

vezes negada no Congresso. Colômbia Diversa e o Grupo de Litígio de Direito de 

Interesse Público da Universidade dos Andes apresentaram uma nova demanda 

contra a exclusão dos casais do mesmo sexo do regime patrimonial da união 

marital. 

 

Tal ação fez com que, no ano de 2007, a Corte Constitucional mudasse a 

posição anterior sobre a união marital de casais do mesmo sexo passando agora a 

considerar a exclusão desses casais dos benefícios patrimoniais da união marital 

como uma violação dos direitos humanos fundamentais. “A partir dessa sentença, a 

Corte adotou várias outras decisões que consolidam a igualdade dos casais 

homossexuais” (LEMAITRE RIPOLL, 2009, p. 85).  

Por fim, a judicialização que veio a assentar o entendimento dos casamentos 

civis entre pessoas do mesmo, num processo indistinto do Brasil, se refere ao 

Comunicado Nº. 17, de 28 de abril de 2016 14 . Nesse comunicado, a Corte 

Constitucional, sob o argumento de “direitos fundamentais, dignidade humana, 

liberdade individual e igualdade15”, profere que “todo ser humano pode contrair o 

casamento civil, de acordo com sua orientação sexual 16” a partir do método de 

interpretação sistemático, conforme se extrai da Sentencia Su-214/16 (COLOMBIA, 

2016, tradução nossa).  

Assim, a Corte Colombiana: 

 

Considerou que a celebração do contrato de casamento civil entre casais do 

mesmo sexo é uma forma legítima e válida de materializar princípios e valores 

                                                     
14 COLOMBIA, 2016. 
15 “derechos fundamentales, la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad”.  
16 “todo ser humano pueda contraer matrimonio civil, acorde con su orientación sexual”. 
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constitucionais e uma forma de garantir o gozo efetivo do direito à dignidade 

humana, da liberdade individual e da igualdade, independentemente do que sua 

orientação sexual ou identidade de gênero. (COLOMBIA, 2016, s/p., tradução 

nossa17) 

 

As resistências na Colômbia quanto a outorga dos direitos LGBTI se 

expressaram por meio das relações internacionais de Direitos Humanos a nível 

Interamericano. Muito embora apenas 3 casos LGBTI tenham sido julgados pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), um deles se deu contra a 

Colômbia. E como se sabe, um dos requisitos para admissibilidade dos casos 

enviados à CIDH é o esgotamento das vias domésticas de reparação, o que significa 

que se passou pelas Cortes Jurídicas da Colômbia. É o caso Duque Angel vs. 

Colômbia – que também se refere aos direitos matrimoniais18. Aliás, via de regra as 

demandas LGBTI que chegam ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

(SIDH) se referem às pautas de direitos civis, sobretudo de família (IRINEU; OLIVEIRA; 

LACERDA, 2020).  

O caso Ángel A. Duque vs. Colômbia, que também envolvia direitos 

decorrentes das uniões familiares, tratava sobre a pensão por morte de companheiro 

que fora negada em razão da orientação sexual. Isso impossibilitou o tratamento de 

HIV cujo custeamento de medicamentos dependia economicamente de seu 

companheiro. O caso foi apresentado à Comissão em 2005, sendo analisado em 

2014, concluindo que houve violação da igualdade, não discriminação, integridade 

pessoal, além das garantias judiciais e proteção judicial. A Colômbia não cumprindo 

                                                     
17  “Consideró que celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo es una 
manera legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y una forma de 
asegurar el goce efectivo del  derecho a la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad, sin 
importar cuál sea su orientación sexual o identidad de género.”  
18  Alarcón (2017, p. 183-184) aponta que durante o tramite do caso perante a Comissão 
Interamericana ocorreu as alterações jurisprudenciais da Corte Constitucional aqui mencionadas 
anteriormente. Todavia, mesmo com tais alterações no âmbito interno, o Sr. Duque não contaria com 
elementos e requisitos para lograr êxito no contexto jurídico doméstico, como declaração notorial e 
requisição até 3 anos após a morte do companheiro. No caso em tela, o reclamante não tinha tal 
declaração e seu companheiro havia morrido em 2001, e tais alterações jurisprudenciais aconteceram 
em 2007 e 2009. Embora o Estado colombiano tenha se utilizado desses argumentos para livrar da 
condenação internacional perante a Corte IDH, esta, acertadamente, sentenciou no de 2016 no sentido 
de reparação pelo tratamento diferente e injusto recebido. 
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as recomendações provocou a Comissão a submeter o caso à competência 

contenciosa da CIDH, ainda em 2014. (OLIVEIRA, 2020).  

Apreciando o caso, a CIDH aponta que não houve uma explicação razoável 

sobre a necessidade inarredável de diferenciar, no âmbito da previdência social, que 

apenas casais heterossexuais poderiam formar uma união marital, incorrendo em 

tratamento discriminatório inconvencional já que entre as categorias protegidas pelo 

art. 1.1 da Convenção Americana incluem a identidade de gênero e a orientação 

sexual. Em relação aos direitos às garantias e proteção judiciais, abordando a 

violação pela inexistência de recurso efetivo apto a reclamar pensão por morte, como 

trata o art. 25, não há elementos que provem atuação de autoridades jurídicas 

violando à proteção judicial do art. 25.1.  

A CIDH também apontou que não houve violação do art. 8.1 da Convenção, 

posto que as decisões não se apoiaram em percepções estereotipadas, mas sim com 

base nas normas colombianas que regulam a questão. Também não houve violação 

do direito à vida e integridade pessoal dado que Duque não teria proteção de maior 

qualidade no regime contributivo, caso tivesse recebido a pensão. Por fim, a CIDH 

indicou reparo do direito à igualdade, sentenciando pagamento da indenização de 

danos morais a Duque, bem como garantia do trâmite prioritário na solicitação de 

pensão por morte (RIOS et al., 2017). 

Além disso, a Colômbia não ratificou a Convenção Interamericana contra Toda 

Forma de Discriminação e Intolerância, que foi aprovada em 05 de junho de 201319. 

Vecchiatti e Viana (2014, p. 13) consideram que “trata-se do primeiro documento 

internacional juridicamente vinculante que, de forma expressa, condena a 

discriminação baseada em orientação sexual, identidade e expressão de gênero”.  

Nesse sentido, 

 

A Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância 

traz os conceitos de discriminação e discriminação indireta que tenha por base 

a nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de 

gênero, idioma, religião, identidade cultural, filosofia política ou de outra natureza, 

origem social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, 

                                                     
19 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2013. 
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refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica 

genética, estado de saúde física ou mental, inclusive infectocontagioso, e 

condição psíquica incapacitante, ou qualquer outra condição (art. 1º). 

 

A Convenção foi assinada por Argentina, Brasil, Uruguai e Equador. Ainda não 

conta com número suficiente de instrumentos de ratificação ou adesão, que no caso 

são 11 Estados-partes. Vecchiatti e Viana (2014) compreendem que, apesar da 

situação em que se encontra, essa Convenção carrega um caráter simbólico dada a 

invisibilidade histórica acerca do tema. Todavia, compreendendo as disputas no 

campo dos direitos LGBTI em nível global, os autores apontam a necessidade de ser 

assinada pelos Estados-parte na Convenção Americana de Direitos Humanos 

servindo como instrumento basilar para pensar um instrumento de proteção 

específico à população LGBTI. 

A previsão expressa acerca dos direitos sexuais e a baixa adesão dos países 

nas decisões internacionais de direitos humanos não é fato aleatório. Côrrea (2020, 

s/p.) identifica que a origem da “ofensiva antigênero” se deu em contexto de 

articulação internacional pelos direitos sexuais e reprodutivos. 

 

A ofensiva antigênero não é uma invenção brasileira e tampouco começou nas 

eleições de 2018. Essa categoria acusatória tem uma história de pelos menos 25 

anos. Um primeiro ataque a gênero se deu no contexto da preparação da 

Conferência de Beijing, quando o gênero foi atacado por organizações religiosas 

conservadoras da sociedade civil norte-americana, tanto católicas quanto 

evangélicas. (CORREA, 2020, s/p.). 

 

Além do mais, como pontua Hernandez (2020, p. 65, tradução nossa20), “[a]o 

contrário do ambiente regional, na Colômbia não tivemos um governo de esquerda 

que a direita possa culpar pelo que está errado hoje. Mas, no país, muitas pessoas 

compartilham o ódio pela esquerda e o medo do socialismo”. Isso ajuda na 

explicação dos arranjos institucionais similares entre Brasil e Colômbia, mas 

                                                     
20 Al contrario del ambiente regional, en Colombia no hemos tenido un gobierno de izquierda al cual la 
derecha pueda echarle la culpa por lo que está mal hoy. Pero en el país mucha gente sí comparte el 
odio por la izquierda y el miedo al socialismo […] (HERNANDEZ, 2020, p. 65) 
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também nas distinções quando refletimos sobre a ambivalência dos direitos LGBTI+ 

no bojo da política de conciliação brasileira durante os governos petistas, como 

sinaliza o estudo de Irineu (2019).  

Para além dos movimentos sociais, as dinâmicas das instituições, satisfação, 

reconhecimento e concretização de direitos dependem exclusivamente de quem tem 

o poder de ditar a Constituição (com os instrumentos jurídicos pós-guerra como o 

controle de constitucionalidade) ou de direcionar a ordem legal do País (Poderes 

Políticos). No caso Colombiano, a população LGBTI+ enfrentou fortes tensões tanto 

no Poder Judiciário, quanto no Congresso Nacional – mas ainda assim, no Judiciário, 

o cenário foi revertido em 2007 e assentado em 2016 com a Sentença que reconhece 

os direitos matrimoniais LGBTI+.  

 

Considerações Preliminares 

 

Este texto considerou que o “familismo”, retórica neoconservadora e 

neoliberal, é um fator que dificulta o acesso a direitos às pessoas LGBTI+ no Brasil e 

na Colômbia, o que se evidencia nas legislações de previdência social nestes dois 

países. Cabe destacar que ambos os países não passaram por uma experiência de 

Estado Social provedor aos moldes europeus, vivendo distintos caminhos para 

construção de direitos sociais, guardando semelhanças no fato dos direitos civis 

terem vetorizado as conquistas dos direitos sociais. (IRINEU; OLIVEIRA; LACERDA, 

2020). 

Além disso, constata-se que os pânicos morais acerca das vivências “trans”, 

do “casamento”, da adoção e do reconhecimento das conjugalidades e 

parentalidades LGBTI+, enquanto “família”, mesmo após decisões que mudam o 

ordenamento jurídico destes países, ainda permeia na dinâmica de concessão-

conquista do segmento LGBTI+. (IRINEU, 2009; IRINEU, 2019).  

Antes do Judiciário garantir a alteração do registro civil de pessoas trans e 

travestis no Brasil, Berenice Bento (2014) refletiu sobre o crescimento do número de 

instituições que foram adotando o uso do nome social, sem reduzir o impacto 

positivo disso na subjetividade das pessoas transexuais. A autora apontou que a 
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iniciativa foi uma espécie de “gambiarra” na legislação decorrente dos processos que 

envolvem uma “cidadania precária” para as pessoas transexuais e travestis:  

 

A cidadania precária representa uma dupla negac ̧ão: nega a condic ̧ão humana e 

de cidadão/cidadã de sujeitos que carregam no corpo determinadas marcas. 

Essa dupla negac ̧ão está historicamente assentada nos corpos das mulheres, 

dos/as negros/as, das lésbicas, dos gays e das pessoas trans (travestis, 

transexuais e transge ̂neros). Para adentrar a categoria de humano e de 

cidadão/cidadã, cada um desses corpos teve que se construir como “corpo 

político”. No entanto, o reconhecimento político, econômico e social foi (e 

continua sendo) lento e descontínuo. (BENTO, 2014, p.04).  

 

Cabe destacar que o Brasil e foi o único país em que “no vácuo de uma 

legislação geral, instituições garantem um direito negado globalmente. Aqui 

transmutamos o respeito à identidade de gênero em ‘nome social’” (BENTO, 2014, 

p.12). Logo, é possível afirmar que mesmo aquelas ações que estão em 

conformidade com a política de reconhecimento da diferença se conformam em 

particularidades muito próprias no contexto brasileiro. 

No caso da Colômbia, essas figuras jurídicas menos protetivas, que indicam 

uma cidadania de segunda classe, se demonstram no exemplo tratado no texto onde 

o Estado presumia proteção ao homossexual na sua individualidade, mas não a sua 

conjugalidade. No caso brasileiro, a judicialização da conjugalidades LGBTI+ não 

garantiu de imediato o acesso aos direitos e à justiça. O Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) teve que obrigar os cartórios a registrar as uniões.  

Ainda assim, 10 anos depois dessa decisão, durante as eleições de 2018 que 

culminou na vitória de Jair Bolsonaro, o fantasma da ‘segurança jurídica’, princípio 

liberal, voltou a “assombrar” os casais LGBTI. Não à toa, de 2017 para 2018, houve 

um aumento de 360% de casamentos entre casais LGBTI+ muito em função do receio 

da perda deste direito já que o novo Presidente é conhecido por suas posturas 

LGBTfóbicas e misóginas.  

A relação de inércia no Legislativo e a Judicialização dos direitos LGBTI+ 

reforçam os limites da democracia liberal, bem como nos sinaliza a urgência em não 
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se deixar seduzir pelas   ilusões democráticas colocando um alerta aos movimentos 

LGBTI+, especialmente no atual contexto de ampliação do “mercado pink21” e do 

“pinkwashing22” (IRINEU, 2019) no Brasil e na Colômbia. 

Neste sentido, reforça-se que não há conquistas a um segmento socialmente 

marginalizado quando seus interesses precisam ser conciliados com os de seus 

históricos opressores. E não há cidadania plena quando direitos são garantidos 

precariamente, sem capacidade de desenvolver uma real transformação das 

condições socioeconômicas, políticas e culturais da população LGBTI+. 
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legal. Revista Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 165-182, jan./jun. 2014.  
 
BIROLI, F.; VAGGIONE, J. M; MACHADO, M. das D. C. Gênero, neoconservadorismo e 
democracia: disputas e retrocessos na América Latina. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 
2020. 
 
BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política 
antidemocrática no ocidente. São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019. 
                                                     
21 “Mercado pink” ou mercado rosa, é um termo utilizado para nomear a comercialização de produtos 
LGBTI+ ou para indicar o nicho de mercado e consumo LGBTI+. Comumente as grandes empresas 
capturam símbolos como a “rainbow flag” (bandeira do arco-íris) com estrito interesse de converter 
elementos de luta em ganhos monetários junto ao público LGBTI+ que possuem condições 
socioeconômicas – o pink money - para consumir. Essas empresas se passam por inclusivas embora 
lucrem com a exploração de migrantes, mulheres e negros(as). 
22 “Pinkwashing” ou lavar de rosa, é um termo que vem sendo usado para indicar estratégias políticas 
para maquiar ou encobrir instituições, empresas, produtos ou pessoas, que apelam por sua inserção 
no campo dos direitos LGBTI+ para não terem seu comportamento abusivo e opressor contra 
mulheres, migrantes, entre outros denunciado enquanto antidemocrático. 



 
218 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 70, de 1995. Dispõe sobre 
intervenções cirúrgicas que visem à alteração de sexo e dá outras providências. 
1995a. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 580, de 2007. Altera a Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para dispor sobre o contrato civil de união 
homoafetiva. 2007. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 1.151, de 1995. Disciplina a união civil 
entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providências. 1995b. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 4.914, de 2009. Altera a Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. 2009a. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 5.120, de 2013. Altera os arts. 551, 
1.514, 1.517, 1.535, 1.541, 1.565, 1.567, 1.598, 1.642, 1.723 e 1.727 da Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002, para reconhecer o casamento civil e a união estável entre 
pessoas do mesmo sexo. 2013a. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 5.167, de 2009. Altera o art. 1.521 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. 2009b. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 6.583, de 2013. Dispõe sobre o 
Estatuto da Família e dá outras providências. 2013b. 
 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Comunicado No. 17. Abril 28 
de 2016.  Disponível em: 
<https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2017%20comunicado
%2028%20de%20abril%20de%202016.pdf>. Acesso em 27 maio 2020. 
 
CORREA, Sonia. Entrevista: A ofensiva antigênero como política de Estado. 2020. 
Disponível em: <https://www.geledes.org.br/entrevista-a-ofensiva-antigenero-
como-politica-de-estado/>. Acesso em: 25 maio 2021.  
 
CORREA, Sônia. Et. Al. Políticas Antigénero em América Latina: Brasil – La 
catástrofe perfecta? Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - 
ABIA, 2020. Disponível em: <https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-
Brasil%2020200204.pdf>. Acesso em 22. Dez. 2020. 
 
HERNANDEZ, Franklin G. Políticas antigénero en América Latina: Colombia - 
agentes conservadores contra los derechos sexuales y reproductivos. Observatorio 
de Sexualidad y Política (SPW)/ABIA, 2020. Disponível em 
<https://sxpolitics.org/GPAL/>. Acesso em 25 de maio de 2021. 
 
IRINEU, B. A. et al. “O samba começou e fez convite ao tango para parceiro”? A 
arena LGBTI em tempos de ofensiva neoliberal e “cruzada antigênero” no Brasil e na 
Argentina. Humanidades & Inovação. 2019, v. 6, n. 17, p. 255-270. Disponível em: 



 
Bruna Andrade Irineu;  Brendhon Andrade Oliveira | 219 

 

< https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1802>. 
Acesso em 24 de junho de 2020. 
 
IRINEU, Bruna Andrade; OLIVEIRA, Brendhon Andrade; LACERDA, Milena Carlos. 
Lutas LGBTI na Argentina, na Colômbia, no Uruguai e no Brasil: homonacionalismo, 
ofensiva antigênero e neoliberalismo. In: Miradas Acerca da América Latina: 
capitalismo dependente, crise estrutural e lutas sociais. 1ed. Rio de Janeiro: Telha, 
2020, p. 104-119. 
 
IRINEU, Bruna Andrade. Nas tramas da política pública LGBT: um estudo crítico 
acerca da experiência brasileira (2003-2015). Cuiabá: EdUFMT, 2019. 
 
IRINEU, Bruna Andrade. A previdência social e os direitos LGBT no Brasil. 
[Dissertação de Mestrado em Sociologia – Universidade Federal de Goiás]. UFG: 
Goiânia, 2009. 
 
NATIVIDADE, Marcelo; OLIVEIRA, Leandro de. As novas guerras sexuais: diferença, 
poder religioso e identidades LGBT no Brasil. 1. Ed. Rio de Janeiro: Garamond. 
2013. 
 
OLIVEIRA, Brendhon Andrade. A cultura conjugal, familismo jurídico e judicialização 
de direitos LGBTI no Brasil. Revista Brasileira de Estudos da Homocultura, v. 3, n. 
10, p. 07-34, 2020. Disponível em: 
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rebeh/article/view/11117. 
Acesso em: 7 maio 2021. DOI: 10.31560/2595-3206.2020.10.11117. 
 
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana Contra Toda 
Forma de Discriminação e Intolerância. 2013. Disponível em: 
<https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-
69_Convencao_Interamericana_disciminacao_intolerancia_POR.pdf>. Acesso em 27 
maio 2020.   
 
RIOS, Roger Raupp et al. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a 
discriminação contra pessoas LGBTTI: panorama, potencialidade e limites. Rev. 
Direito Práx.,  Rio de Janeiro,  v. 8, n. 2, p. 1545-1576,  Jun.  2017. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-
89662017000201545&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 jun. 2019.  
http://dx.doi.org/10.12957/dep.2017.28033. 
 
SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 612, de 2011 – (Casamento 
homoafetivo). Altera os art. 1.723 e 1.726 do Código Civil, para permitir o 
reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. 2011. 
 
SOUSA JUNIOR, Justino de. Escola ‘sem’ partido: esfinge que ameaça a educação e 
a sociedade brasileira. Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro,  v. 15, n. 3, p. 953-
956,  Dec.  2017. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.12957/dep.2017.28033


 
220 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
77462017000300953&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 jul. 2020. 
 
SUNKEL, Guilhermo. El papel de La família em La protección social em América 
Latina. Série CEPAL 120. Santiago de Chile, 2006. 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial Nº 889.852 – RS 
(2006/0209137-4). 2006. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277. 
Distrito Federal. 2011. 
 
VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti; VIANA, Thiago Gomes. LGBTI E O SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: A construção da cidadania 
internacional arco-íris. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 23., 2014, João 
Pessoa. DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS I. Florianópolis, 2014. 
p. 322 - 361.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

10. O TERRITÓRIO NA POLÍTICA SOCIAL E OS DESPEJOS NA PANDEMIA: 

REFLEXÕES A PARTIR DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

TERRITORY IN SOCIAL POLICY AND EVICTIONS IN THE PANDEMIC:  

REFLECTIONS ABOUT  PROGRAMS OF UNIVERSITARY EXTENSION 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110512-10  

 Betina Ahlert1 

 
RESUMO 
 
Este estudo é parte de um projeto de extensão do Departamento de Serviço Social da 
UFMT. Buscamos trazer apontamentos sobre o território no campo das políticas 
sociais e da vida da população que tem sido alvo de despejos na pandemia de Covid-
19. Para isso refletimos sobre o território através de dois autores, Harvey e Santos, 
para posteriormente discutir o uso do termo no âmbito das políticas sociais. A partir 
da caracterização de situações de famílias removidas de uma ocupação, concluímos 
que os despejos rompem com estratégias de sobrevivência construídas a partir do 
território. 
Palavras-Chave: Território. Política Social. Despejos.  
 
ABSTRACT 
 
This study is part of an extension project of the Department of Social Services at 
UFMT. We seek to bring notes about the territory in the field of social policies and the 
life of the population that has been the target of evictions in the Covid-19 pandemic. 
For this, we reflect on the territory through two authors: Harvey and Santos, to 
discuss the use of the term in the context of social policies. From the characterization 
of hypotheses of families removed from an occupation, we concluded that evictions 
break with the construction of strategies to survive based on the territory. 
Keywords: Territory. Social Policy. Evictions. 

 

 

Introdução 

 

Esse estudo objetivou trazer ao debate apontamentos sobre os territórios na 

produção do espaço urbano e nas políticas sociais, com destaque para a 
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habitacional. Foi elaborado no âmbito do projeto de extensão intitulado “Ocupações 

urbanas e remoções de moradias e famílias no contexto de pandemia de Covid-19”2 

do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

Possui vinculação ainda com a pesquisa “Direito à moradia em Cuiabá/MT: práticas, 

experiências e resistências”3, também desse Departamento, materializando a tríade 

ensino, pesquisa e extensão na formação de nível superior. 

Temos como pressuposto que o território tem sido historicamente 

fundamental para a manutenção do processo de acumulação no modo de produção 

capitalista. Contudo, cabem reflexões sobre o entendimento que se tem do mesmo, 

assim como de suas contradições, para além de considerá-lo enquanto espaço 

físico. Acreditamos que essa reflexão possui relação direta com o direito à cidade, 

entendido como a possibilidade de construção do espaço urbano como uma obra 

coletiva, portanto, como atividade participante e como direito à apropriação 

(LEFEBVRE, 2001). 

Para atender ao proposto, três aspectos serão analisados nesse texto. 

Primeiro, alguns apontamentos sobre o território na teoria social crítica a partir da 

contribuição de dois teóricos, David Harvey e Milton Santos, que possuem 

abordagens diversas, porém, em nossa opinião, complementares. Segundo, a 

problematização do conceito nas políticas sociais a partir da lógica contraditória de 

sua apropriação pelas políticas neoliberais, dentre elas a urbana. Nesse sentido, o 

território não está ausente do cotidiano profissional de assistentes sociais, visto que 

muitas das políticas estão estruturadas sob a lógica territorial, assim como os 

serviços públicos a elas relacionados se encontram instalados no interior das ‘áreas 

de abrangência’. Terceiro, a relação dos moradores de uma ocupação urbana no 

bairro Praerinho, na cidade de Cuiabá/MT, com o território onde vivem. Essa 

população reúne as características para ser público alvo da política habitacional; 

contudo, sofreu ação de despejo no período de pandemia da Covid-19 no final do ano 

de 2020.  

 

 

                                                     
2 Projeto de extensão cadastrado na UFMT sob o Protocolo 131220201525161311. 
3 Projeto de Pesquisa cadastrado na UFMT sob o número CAP 213/2020. 
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O território como campo de estudos e as contribuições de David Harvey e Milton 

Santos 

 

No âmbito acadêmico, o conceito de território é hoje discutido por diferentes 

áreas do conhecimento. Caracteriza-se como um conceito complexo, permeado pela 

história, composto por diferentes elementos. Portanto, materializa-se através da 

interação com outros conceitos. Tem caráter processual, dinâmico e relacional. 

Contém elementos do nível do pensamento e do nível do mundo da vida concreta, 

perpassado por articulações entre o social e o cotidiano, mas também com a 

natureza exterior, com a história e com outras escalas do território e do espaço 

(SAQUET, 2013).  

 

[...] o território significa natureza e sociedade; economia, política e cultura; ideia 

e matéria; identidades e representações; aproximação, dominação e controle; 

descontinuidades, conexão e redes; domínio e subordinação; degradação e 

proteção ambiental; terra, formas espaciais e relações de poder; diversidade e 

unidade (SAQUET, 2013, p. 24). 

 

Na década de 1950 foi registrado o surgimento de um campo de estudo que 

visava discorrer sobre o conceito de território, marcadamente permeado pela 

geografia. Entre os anos de 1950 a 1970 em diferentes países do mundo, foi possível 

identificar quatro tendências/abordagens do território: a) uma econômica, na qual se 

entende o território a partir das relações de produção e forças produtivas; b) uma 

pautada na dimensão geopolítica; c) outra que dá ênfase às dinâmicas política e 

cultural, simbólica, identitária, tratando as representações sociais; e d) uma voltada 

às discussões de sustentabilidade ambiental e desenvolvimento local, que se 

ampliou nos anos 1990 (SAQUET, 2013). 

No Brasil o debate se expande após 1980, através de estudos territoriais que 

enfatizam a compreensão das relações econômicas, políticas e identitárias no nível 

da vida cotidiana através de duas vertentes. A primeira trazia um conceito centrado 

na discussão sobre região, a partir dos processos de divisão social e territorial do 

trabalho como uma dimensão espacial; e a segunda detinha maior preocupação com 
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o uso político do conceito. Essa última aponta o território como espaço de distintos 

atores sociais que o produzem para além da atuação do Estado, ou seja, da 

discussão Estado-Nação (SAQUET, 2013)4. 

No campo das produções teóricas pretendemos aprofundar o debate através 

das contribuições de dois autores vinculados à teoria social crítica5 que acreditamos 

apresentarem elementos importantes e complementares para reflexão aqui 

proposta. O primeiro deles é o geógrafo David Harvey, que traz aspectos que 

permitem a compreensão sobre a função desempenhada pelos territórios no modo 

de produção capitalista; o segundo, também geógrafo Milton Santos, contribui a 

partir de suas considerações sobre o território usado. Sabemos da impossibilidade 

de esgotar os aspectos relacionados ao tema na vasta produção teórica de ambos, 

buscamos apenas destacar apontamentos que fundamentam nossa posterior 

análise. 

David Harvey (2015) dimensiona as motivações que fazem com que os 

espaços e territórios sejam fundamentais para a perpetuação da acumulação e 

elabora uma teoria geral das relações espaciais e do desenvolvimento geográfico do 

modo de produção capitalista. Nesse sentido, demonstra que historicamente 

algumas barreiras são postas à livre expansão do capital e que os territórios são, 

dentre outros aspectos, fundamentais para sua superação. São elas: a) a 

disponibilidade da mão de obra e os valores pagos sob a forma de salário; b) a 

disponibilidade de recursos naturais para extração; c) a necessidade de criação de 

novas tecnologias que superem as já existentes e criem desejos e necessidades, 

reduzam o tempo de giro do capital e as distâncias; e d) a existência de novos 

mercados consumidores para novos produtos, estilos de vida, sistemas de crédito e 

                                                     
4 Ambas perspectivas então centradas em estudos de dois pioneiros. A primeira de Goldstein e Seabra 
(1982), e a segunda de Becker (1983) (SAQUET, 2013). 
5 Pereira (2010) aponta que a questão do espaço sempre apareceu na teoria marxista, mas não como 
protagonista. Aponta que nessa teoria o protagonista é o tempo. Ainda assim, na obra de Marx, o 
espaço ganha importância em dois momentos: 1. No contexto sócio-histórico dos lugares, aldeias e 
países onde as condições materiais de produção e reprodução do capital determinam a forma de 
organização dos lugares e os processos de trabalho, as relações sociais estão historicizadas no 
território; 2. Nos lugares de produção e expressão da mais valia, nas dimensões da produção e da 
circulação de capital – no mercado, por exemplo. Assim como também no capital financeiro, no 
industrial, no fundiário. Nos espaços de troca do mercado e ainda na propriedade fundiária (do ponto 
de vista da circulação aparece como obstáculo). 
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financiamento para sua sustentação. Essas barreiras são ultrapassadas a partir de 

processos de expropriação, seja da forma de trabalho, seja de territórios e recursos 

naturais. Dessa forma, os territórios, sejam eles urbanos ou rurais, são tomados 

como possibilidades de manutenção da acumulação. 

 Assim, a obra de Harvey permite a formulação de que a dimensão espacial é 

importante no capitalismo em aspectos como a circulação de bens e de capital, 

rompendo as barreiras do tempo e do espaço.  Também é importante como uma 

estratégia para lidar com as crises intrínsecas ao sistema, momento em que a 

expansão territorial se materializa na busca de mercados consumidores, de novas 

matérias primas para expropriar, de excedente de mão de obra para explorar 

(PEREIRA, 2010).  

A apropriação dos territórios pelo capital na busca por possibilitar a 

acumulação e absorção do excedente gerado pela crise se dá pela via da tecnologia 

da produção e organização; pela disponibilização e dimensionamento de indústrias 

e empresas – e pela interconexão entre elas –; e através de mecanismo de 

representação, impulsionando a produção de um território onde o capital possa 

circular sem limites. Outro aspecto fundamental são as ações desempenhadas 

diretamente pelo Estado, como a implementação de infraestrutura física e social, e a 

flexibilização legal: “De todas essas formas, o Estado está promovendo a 

incorporação de capital fixo à terra e, ao mesmo tempo, espoliando direitos sociais 

que se concretizam sobre a terra e com a terra” (SILVA; FRANÇA, 2020, p. 261). 

 Na perspectiva de Harvey, a urbanização e sua relação com os territórios 

urbanos cumprem um papel fundamental na engrenagem da acumulação, ao lado 

dos gastos com a infraestrutura da guerra. Ambas as estratégias envolvem a 

participação do Estado como sustentáculo. Sobre a realidade brasileira, Silva e 

França (2020, p. 261-262) apontam: 

 

Se historicamente o Estado teve um papel fundamental na produção do espaço 

urbano — fortalecido no atual modelo do desenvolvimento capitalista —, na 

experiência brasileira essa relação foi marcada por um perverso laço de 

subordinação e favorecimento da ação estatal aos ditames do sistema de 

produção vigente. Se por um lado, ao cumprir as suas funções, o Estado está 
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sempre criando as condições para que os mercados ampliem seu domínio sobre 

o espaço urbano, por outro, nos últimos anos estimulou a mobilização de 

verdadeiros campos de batalhas nas cidades.  

 

Portanto, o território é uma das variáveis da dinâmica da acumulação 

capitalista. Essa expansão, que se dá com transformações de caráter técnico e 

organizacional em diferentes escalas, gera desigualdades geográficas que 

contribuem para delimitar relações de poder, de lutas de classes e de 

comportamento coletivo. Assim: “Estas práticas expropriatórias incidem tanto sobre 

a produção do espaço quanto sobre as relações sociais de produção e reprodução 

que se criam sobre e por meio da própria dinâmica de produção do espaço” (SILVA; 

FRANÇA, 2020, p. 259). 

Após eleger alguns aspectos da obra de Harvey, o segundo autor que contribui 

para nossa análise é Milton Santos, que apresenta uma abordagem materialista e 

dialética do espaço destacando a atuação dos agentes do capital e do Estado. Sua 

ênfase é econômica, contudo, aponta para o reconhecimento da política, da cultura 

e da natureza na configuração territorial. Nesse sentido, o espaço é uma realidade 

relacional que envolve a sociedade e a natureza, mediatizadas pelo trabalho. A 

relação entre sociedade e natureza é perpassada por objetos naturais e sociais em 

movimento permanente, pela heterogeneidade e hierarquia do espaço habitado, pela 

expansão da população e da urbanização. Se a produção do espaço é mediatizada 

pelo trabalho, ele é produzido pela ação humana. 

Para Santos (1988), o espaço representa uma produção dialética entre 

elementos internos (locais) e externos (extra locais), produzido por diferentes 

agentes sociais (firmas, instituições e pessoas). Ali convivem o novo e o velho: 

“novas e velhas infraestruturas e agentes, que produzem as rugosidades do 

território; e pela cooperação e conflito entre o mercado, que geralmente é o elemento 

externo e novo, e o Estado, que na maioria das vezes atua como o elemento interno 

e velho” (QUEIROZ, 2014. p. 157). 

Nessa perspectiva, tanto as dimensões políticas, representadas pelo Estado e 

pelas relações de poder, quanto as dimensões econômicas e simbólicas compõem o 

território, onde a formação social ocorre em concomitância com a formação espacial. 
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Nesse sentido, a categoria empregada por Santos não é o território, mas o território 

usado, simultaneamente material e social: “o território usado é constituído pelo 

território forma – espaço geográfico do Estado – e seu uso, apropriação, produção, 

ordenamento e organização pelos diversos agentes que o compõem: as firmas, as 

instituições – incluindo o próprio Estado – e as pessoas” (QUEIROZ, 2014, p. 157). 

Nas palavras de Santos (2005, p. 10): 

 

[...] não é apenas um conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas 

sobrepostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o 

território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertence.  

 

Os espaços urbanos onde vivem as pessoas são territórios usados onde se 

materializam relações de poder, de influências e referências que são construídas 

pelos sujeitos. Têm relação intrínseca com apropriação e pertencimento, o que, por 

sua vez, é parte constitutiva do direito à cidade. Nessa perspectiva, assumimos ainda 

que território, além de vinculado ao trabalho, enquanto atividade humana, está 

essencialmente ligado ao cotidiano – e que um não existe sem o outro. Perpassados 

de ambiguidades e contradições materializadas no cotidiano – que vão desde as 

adversidades que caracterizam a vida dos trabalhadores, até as potencialidades para 

construir outras formas de relação para além da alienação –, os dois possuem um 

intrínseco envolvimento na construção da cidadania. Isso porque a “cidadania 

significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações sociais, as relações 

de vizinhança e solidariedade, as relações de poder” (KOGA, 2013, p. 33).  

 A relação entre território, cotidiano e trabalho é fundamental para estruturação 

da vida da população nas cidades, e a partir deles se constroem estratégias de 

sobrevivência e atendimento de necessidades básicas, diferentes formas de vínculo 

e relações sociais, constituição de redes de apoio, acesso a serviços e circulação na 

cidade, dentre outros. Os despejos e as remoção de moradias e famílias impactam 

diretamente nesses aspectos essenciais da vida cotidiana. Existe um padrão comum 

na ação dos agentes públicos nesses processos de expropriação: falta de 

transparência; falta de diálogo com a dimensão da vida social dos envolvidos e 
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descaso em relação ao tempo de organização e preparação das famílias para 

remoção. As estratégias de negociação são individualizadas para dividir atingidos; 

ocorre a demolição de moradias das famílias que vão sendo removidas, com a 

manutenção de entulhos nas proximidades das casas. Essas questões são 

agregadas a pressões e violência com remoções para alojamentos provisórios e 

temporários que, por vezes, passam a ser permanentes. Esse processo envolve ainda 

o descaso pelas diferentes perdas: de renda e emprego, do ano escolar de crianças 

e adolescentes, de alternativas de lazer vinculadas ao território e da condição de 

saúde, com destaque para a saúde mental (VIEIRA, 2018; AHLERT, 2017). No caso de 

despejos que não envolvem obras públicas no território de origem, soma-se ao 

abandono das famílias após a ação, sem encaminhamento de solução habitacional, 

restrita a um cadastramento de famílias, muitas vezes já cadastradas em programas 

habitacionais anteriores, mas ainda não atendidas. 

 Buscamos apontar alguns elementos centrais para nossa análise, ainda que 

limitados, nas obras de Harvey e Santos que nos auxiliam na reflexão sobre as 

remoções e despejos, que envolvem o próprio debate do território na vida cotidiana 

da população das cidades, assim como nas políticas públicas, dentre elas a de 

habitação de interesse social. Destacamos que essa análise demonstra que 

interesses contraditórios e antagônicos dos diferentes agentes que atuam na 

produção do espaço urbano estão postos no território. Isso perpassa também a 

relação com que o território é materializado nas políticas sociais e forma de atuação 

de assistentes sociais.  

 

As contradições que perpassam o debate sobre território nas políticas sociais 

brasileiras  

  

Acordamos com Silva e França (2020, p. 253) quando referem que “o 

conhecimento sobre o território é fundamental para o trabalho de assistentes 

sociais”. Nesse sentido, cabe discuti-lo no âmbito das contradições que perpassam 

o planejamento e a implementação das políticas em sua relação com a perspectiva 

de território que as integra, com a finalidade de retomar proposições sobre seus 

limites e possibilidades.  
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Na década de 1990, a categoria território passa a ser problematizada face ao 

aumento de seu uso nas políticas públicas, quando toma forma de uma “panaceia 

[...] como se fosse naturalmente capaz de assegurar, ou, ao menos orientar a 

implementação de políticas públicas assegurando sua efetividade e eficácia” 

(PEREIRA, 2010, p. 87). Surgem em um contexto de contradição constituída entre a 

ampliação de direitos sociais a partir da Constituição Federal de 1988 e o avanço das 

contrarreformas no neoliberalismo. Tem respaldo nas determinações de organismos 

internacionais que há décadas priorizam a dimensão territorial sob o viés da 

necessidade focalização dos mais pobres e de uma participação social que não se 

estende para além da formalidade e do discurso do poder local para solucionar 

problemas (ABREU, 2014).  

 Nessa condição, o território é visto numa “perspectiva fragmentada de 

enfrentamento de demandas locais e regionais advindas da relação entre as classes, 

não considerando as possibilidades postas pela relevância da intersetorialidade 

entre as políticas públicas” (PEREIRA, 2010, p. 87). No Brasil o uso da categoria nas 

políticas sociais ganha ênfase no período do neodesenvolvimentismo, contudo, 

numa perspectiva que não indica a direção social a partir da qual se entende o 

território. Nesse momento, o conceito é marcado por uma concepção de ajustes no 

plano da política, com base em ideias de oportunidade e empreendedorismo, como 

se fossem capazes de resolver as desigualdades sociais. Com isso, a priorização no 

campo do investimento público no neodesenvolvimentismo está nas grandes obras, 

em detrimento das políticas de seguridade social. Isso reforça a lógica do território 

enquanto fundamental para a acumulação de capital, ao passo de sua 

desvalorização enquanto constituinte da vida humana. 

 Na literatura do Serviço Social buscamos identificar alguns direcionamentos 

que podem contribuir com as reflexões que partem do pressuposto da importância 

do território para o trabalho de assistentes sociais nas políticas. Inicialmente, 

destacamos as contribuições de Koga (2013), que acena para o desafio de analisar 

as políticas públicas e a pobreza por uma perspectiva que ultrapasse a renda, mas 

que se estenda para o território.  Ou seja, não uma política que perceba somente uma 

caracterização das pessoas e das famílias, mas dos contextos em que elas vivem. 
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Considera, portanto, que existe um reducionismo em critérios utilizados em 

programas sociais brasileiros. 

 Sugere um passo além: reconhecer as condições objetivas dos territórios em 

que vivem as populações sobre as quais se refere um cadastro, um programa ou um 

serviço prestado no âmbito das políticas sociais. Considerar as formalidades, mas 

também as informalidades, tomadas como estratégia de acessibilidade. Refere que 

oficialmente buscou-se apresentar essa perspectiva através do censo demográfico 

de 2010, quando o IBGE, com o intuito de estudar os grupos vulneráveis, além da 

renda, analisou uma categoria chamada de “carência social”, composta de 

informações sobre educação, seguridade social, domicílio decente e serviços 

básicos. Esse levantamento demonstrou que existem mais situações de carência 

social do que de renda baixa, e que 36% da população brasileira não consegue 

acessar os direitos básicos de cidadania no Brasil, dentre eles a moradia (KOGA, 

2013). 

Análises desse tipo prescindem de uma leitura de território que já além de um 

território físico-administrativo de divisão geográfica, como é apontado em algumas 

políticas sociais, mas também inclua seus aspectos sociais. Para Koga (2013) esse 

procedimento é fundamental porque o território é composto de “rugosidades”, não 

linearidades da realidade e seu reconhecimento abre novas portas para uma 

aproximação do território com a política social. É preciso que sua compreensão 

esteja posta na perspectiva de globalidade, na apreensão crítica do papel do Estado, 

considerando a sua ligação com a economia, já que está inserida na dinâmica da 

acumulação e não é um conceito autônomo.  

 Apresentaremos na sequência três indicações de como tratar o território a 

partir dessa perspectiva para além da demarcação geográfica, uma primeira que 

parte do território usado, apresentada por Silva e França (2020), outra que tenha por 

base o “Choque de escala”, e ainda uma terceira sob a lógica do território de vivência; 

essas últimas duas colocadas ao debate por Koga (2013). Esses apontamentos 

pretendem ultrapassar a ideia de que território é uma categoria engessada nas 

políticas sociais, através do discurso das áreas de abrangência. É perpassado por 

contradições e interesses antagônicos que muitas vezes se relacionam a interesses 

do capital.  E ainda que os territórios são fundamentais para a construção de 
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estratégias de sobrevivência na vida cotidiana da população, mas por si só não 

possibilitam o rompimento de situações de desigualdades sociais. 

 A primeira delas é recuperar o conceito de território usado por Milton Santos 

para o trabalho de assistentes sociais, como nos remetem Silva e França (2020, p. 

259). 

 

Para o Serviço Social, essa noção de território usado significa considerar, na 

construção do conhecimento sobre sua prática, as especificidades das práticas 

sociais locais, ao mesmo tempo [em] que inclui as relações de produção e 

reprodução capitalista e as formas de exercício do poder estatal no controle dos 

espaços.  Fundamental, esse conhecimento avança na busca por responder de 

forma cada vez mais qualificada às diferentes demandas postas no cotidiano 

profissional, impulsionando a luta por direitos e potencializando a ação e 

articulação de movimentos sociais locais e em redes.  

 

Para Silva e França (2020) existe um fundo nesse debate que imprime a 

importância de perceber qual é o conhecimento que tomamos como legítimo para 

buscar compreender o que é o território. Oficialmente, na história, essa noção sobre 

territórios urbanos foi delegada a algumas áreas profissionais, como a arquitetura e 

urbanismo, as engenharias, etc., e ao Estado.  

 

[...] esses conhecimentos instituídos não só hierarquizam em patamares 

distintos o especialista e o sujeito comum, como separam o território dos 

sujeitos que o fazem vivo, delegam poder apenas aos detentores do “discurso 

competente” e silenciam os que não estão autorizados a falar. Portanto, [...] é 

imprescindível que as/os assistentes sociais percebam as relações de poder que 

atravessam a produção de conhecimento sobre o território do seu trabalho e, 

sempre que possível, busquem pontes de diálogo entre o conhecimento 

instituído e o conhecimento instituinte (SILVA; FRANÇA, 2020, p. 257). 

 

Os autores apontam que, em contraposição a isso, existe uma produção de 

conhecimento sobre os territórios, muitas vezes deslegitimada, que parte dos 

próprios moradores das áreas, que deve ser levado em consideração por assistentes 
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sociais. Fazem essa indicação apresentando experiências concretas que 

aconteceram na cidade do Rio de Janeiro6. Portanto, levar em conta a perspectiva do 

território usado nas políticas sociais é, primeiramente considerar que os moradores 

desses espaços conhecem e possuem condições de falar sobre ele para além dos 

profissionais designados para discursar pelo Estado. 

 A segunda delas nos é apresentada por Koga (2013) através do conceito de 

“Choque de Escala”, cunhado por Antônio Miguel Monteiro. Nessa perspectiva, parte-

se do pressuposto de que as políticas sociais segmentam a realidade, são 

compartimentadas e selecionadas em público-alvo – características etárias, renda, 

risco – mesmo quando estruturadas sob a lógica territorial, o que acaba por retratar 

uma disputa de ideários. Percebe-se a existência de um reconhecimento e avanço 

no campo legal de normatizações das políticas sociais, mas o seu afastamento do 

cidadão. Isso se dá pela uniformização de conceitos em nível nacional, mas seu 

afastamento da realidade de vida. 

A autora infere que isso coloca a necessidade de mediações tanto no que diz 

respeito às responsabilidades exercidas entre os entes federados, quanto nas 

escalas e dinâmicas socioterritoriais utilizadas para a compreensão sobre o 

território. Nesse sentido, o “choque de escalas” permite pensar sobre as perspectivas 

acionadas ao realizar uma aproximação com o território, buscando compreender as 

condições socioeconômicas que se processam no cotidiano de vida das populações 

estudadas a partir de seus locais de vivência. Nesse sentido, confronta os grandes 

números produzidos em escala mais abrangente na política social e os números 

miúdos das ocorrências e intercorrências da gestão local dos territórios. Assim, 

busca afastar das médias e das homogeneidades, ao mesmo tempo em que articula 

elementos estruturantes às expressões manifestas nas particularidades e 

singularidades dos lugares (KOGA, 2013). 

                                                     
6 Três experiências são relatadas pelos autores com o intuito de demonstrar a impossibilidade de 
generalização do território. São elas: a leitura de território feita pela Coletiva de Militância Investigativa 
da Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre os anos de 2015 e 201; a feita por mulheres moradoras de 
favelas, ONGs, pesquisadoras e militantes de Direitos Humanos do Rio de Janeiro entre os anos de 
2014 e 2015, registrada no documento nomeado “Cartografia Social Urbana: impactos do 
desenvolvimento e da violência institucional na vida das mulheres moradoras do Caju e de 
Manguinhos”; e a terceira, a experiência de leitura territorial feita a partir das Redes de Cidadania Ativa 
existentes em 14 municípios da Área de Influência do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Mais 
informações podem ser buscadas em Silva e França (2020). 
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 A terceira indicação também é aventada por Koga (2013), e consiste em 

utilizar a ideia da escala do território de vivência. Para isso, parte-se da constatação 

de que o espaço expressa ao mesmo tempo a produção e a reprodução das relações 

socioeconômicas, políticas e culturais presentes na sociedade em que ele está 

inserido. Na concepção do território de vivência o que se leva em conta é a relação 

entre território e cotidiano. Por isso, seus limites extrapolam os limites da 

formalidade ou da institucionalidade estabelecida nas políticas sociais – 

apresentando peculiaridades, singularidades e dinâmicas próprias.  

Essa institucionalidade é permeada por “regras”, como as áreas de 

abrangência, que acabam por engessar as políticas, quando seus critérios são mais 

excludentes do que includentes (KOGA, 2013). Diante dessa realidade, se estruturam 

estratégias utilizadas pela população para vencer essas determinações, por 

exemplo, burlando comprovantes de residência para acessar serviços. Demonstra 

que a rigidez das formalidades tem como resultado as informalidades para acessar 

os direitos. 

Um exemplo apresentado por Koga (2013) em que a formalidade apresenta 

tanto aspectos positivos, quanto negativos, se encontra nos processos de 

regularização fundiária, que possuem relação com o tema deste estudo. A autora 

aponta que muitos desses programas se processam na contradição entre formalizar 

a ocupação na forma de titulação, e ocasionar o aumento de contas de fornecimento 

de serviços básicos, como água e energia elétrica. A impossibilidade de pagamento 

das contas reforça as estratégias informais de busca pelo acesso ao serviço, visando 

atender a necessidade de seu fornecimento para a sobrevivência. Destacamos a 

forte participação do mercado imobiliário e o legado histórico da desigualdade 

socioterritorial brasileira, ao tempo em que a política não considera o chão histórico 

que subjaz a vida de milhões de brasileiros quando não considera o território de 

vivência.  

 Nos aspectos considerados nesse subitem buscamos evidenciar a 

contradição que perpassa o uso do conceito de território nas políticas sociais, já que 

é também um campo de disputa e possui direções sociais antagônicas. Buscamos 

trazer ainda alguns apontamentos para pensá-lo no âmbito do trabalho de 

assistentes sociais e suas potencialidades para além do instituído formalmente nas 
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políticas. É importante considerar que as políticas são definidas a partir de sua 

institucionalização, seus critérios e condicionalidades, nas quais, muitas vezes, os 

sujeitos são considerados desterritorializados. Ali o território se limita a um 

comprovante de residência, sem vida e sem vivência, que não considera as 

rugosidades do território, que não consegue dar conta do cotidiano de vida (KOGA, 

2013). 

 

Nos territórios existe um fluxo subjacente de processos sociais desarticulados 

da ordem estatal e econômica. No cotidiano do exercício profissional nem 

sempre enxergamos tais processos e, quando os percebemos, é por meio de 

lentes míopes. Em vez de potência vemos atraso, em vez da complexa trama das 

relações de solidariedade vemos desmobilização social, em vez de estratégias 

de resistências cotidianas vemos baixo grau de organização social. Essa miopia 

pode ser enfrentada na medida em que as chaves de leitura que estamos 

acostumados passam a não nos satisfazer mais. Mais do que enxergar o 

território por lentes críticas à forma do mercado e do Estado produzirem o espaço 

e mais do que nos contentarmos com os modelos de diagnósticos 

socioterritoriais que orientam as políticas públicas, é hora de nos apropriarmos 

do conhecimento produzido pela sociedade civil sobre os territórios. (SILVA; 

FRANÇA, 2020, 269) 

 

Essa perspectiva nos dá outro ponto de vista no trabalho profissional, uma 

mudança de lógica na qual os “usuários dos serviços deixam de ser objetos para 

serem sujeitos na produção do conhecimento” (SILVA; FRANÇA, 2020, p. 269). Sob 

essa lógica, não é possível homogeneizar os territórios o que nos levou a finalizar 

esse artigo considerando as características das famílias e de uma ocupação no 

bairro Praerinho, na cidade de Cuiabá/MT. 

 

O território na vida das famílias da ocupação Praerinho em Cuiabá/MT 

  

Nesse subitem do trabalho vamos refletir sobre o território no contexto de uma 

ação de despejo que ocorreu no período de pandemia da Covid-19, na cidade de 

Cuiabá/MT. A formação social da região centro-oeste brasileira é permeada de 
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apropriações sobre território de povos originários e comunidades tradicionais, 

marcadas inicialmente pela extração do ouro e, posteriormente, por incentivos do 

Estado brasileiro visando a expansão da produção agrícola e o agronegócio no Brasil, 

como, por exemplo, aconteceu no período de Ditadura Militar. As características da 

ocupação do que hoje é considerada a capital do Estado se deu através de processos 

de grilagem e ocupações informais. Isso evidencia os motivos pelos quais as ações 

desempenhadas pelo poder público estadual e municipal se encontram no campo da 

regularização fundiária e não da produção habitacional. Contudo, o que observamos 

também a partir da pesquisa nomeada é que os processos de regularização estão 

estruturados somente na lógica do fornecimento de titularidade dos imóveis, e não 

da regularização urbanística e social dos territórios. 

 Em dezembro de 2020 tomamos ciência de um processo de despejo de uma 

ocupação urbana no bairro Praeirinho, às margens do rio Cuiabá. No decorrer de 07 

meses, cerca de 180 famílias ocuparam a área alegando se tratar de área de 

preservação, que estava ocupada indevidamente por um proprietário privado que 

alugava um imóvel no local para um terceiro. O desfecho ocorreu no mês de 

dezembro daquele ano, quando um empresário local entrou com um pedido de 

reintegração de posse e conseguiu despejar os/as moradores/as do local, com a 

justificativa de que ele mantinha o cuidado daquela área. 

A saída forçada do local de ocupação, ainda que apresentando condições 

precárias de moradia, sempre gera um transtorno para a população ocupante, 

principalmente quando o contexto em que se realiza o despejo é o de uma crise 

sanitária global, aumentando a situação de vulnerabilidade das famílias. Isso nos 

leva a considerar que “[...] a violação do direito à moradia é o gatilho que gera uma 

série de outras violações que se entrelaçam, numa teia complexa de impactos 

negativos que vão se acumulando e que reforçam a vulnerabilidade e a que estão 

submetidos os moradores desses assentamentos” (VIEIRA, 2018, p. 190). 

Os dados a seguir referem-se ao levantamento realizado junto à população da 

ocupação Praeirinho com o objetivo de traçar um perfil inicial das famílias que 

participaram da ação e de suas possíveis motivações para tal, para posteriormente 

apresentar a vinculação dos moradores com o território e com a própria política 

habitacional. 
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 Das 180 famílias incialmente informadas como pertencentes à ocupação pela 

Comissão de Moradores, foram identificados dados de 113 delas face ao fato de já 

não estarem todas no mesmo território urbano. Essas famílias correspondem a 

aproximadamente 339 pessoas, sendo os/as 113 entrevistados/as e seus/suas 

respectivos/as: cônjuges (57), filhos/as (135) e outros familiares (34). Em relação ao 

perfil, dentro desse universo, identificamos que 16% se declararam brancas e uma 

grande maioria (84%) como não brancas, divididas entre 26% pretas; 55% pardas; 

0,5% indígenas; 0,5% amarelas e 2% não informado. Considerando os/as 

entrevistados/as e seus familiares, no que tange a identificação como pessoa com 

deficiência, 93,5% das pessoas levantadas não declararam nenhuma deficiência, 

enquanto 4,4% informaram ter alguma e 2,1% não informou. 

No que se refere ao gênero informado, registrou-se 50% de pessoas 

identificadas com o gênero masculino; 49% com o feminino, restando 1% não 

informado. Sobre o perfil etário das famílias, registrou-se que 25,4% das pessoas 

possuem entre zero e onze anos de idade; 10,6% têm entre 12 e 17 anos; 36% são 

jovens adultos com idade variando entre 18 e 35 anos; 8,2% têm entre 35 e 40 anos; 

11,8% têm entre 41 e 60 anos e 2,7% tem mais de 60 anos. Cerca de 5,3% não 

souberam informar. Já em relação à escolaridade, considerando um universo de 339 

pessoas (entrevistados/as e familiares), identificamos que 5% são crianças em fase 

de “educação infantil ou pré-escola”; 39,2% (maior contingente) estão em fase de 

“ensino fundamental”, aqui incluindo aquelas pessoas que possuem ensino 

fundamental concluído, ou incompleto; 18,3% têm “ensino médio incompleto” e 16% 

cursaram até esse nível escolar; 2,3% informaram ter “ensino superior completo”; 

3,2% têm “ensino superior incompleto”; 7% não informaram o grau de escolaridade e 

9% preencheram o campo “não se aplica/analfabeto”.  

 No que tange a questão de ocupação e renda das famílias entrevistadas, 8%, 

das 339 pessoas que compõem o universo analisado, encontram-se 

desempregadas; 45% realizam alguma ocupação/emprego; 4% são autônomas; 3% 

aposentadas/pensionistas; para 25% das pessoas não se aplicava a questão 

(normalmente, por se tratarem de estudantes e menores de idade) e 15% não 

informaram. Nesse aspecto, observamos a vinculação dos moradores com o 

território, já que muitos possuem sua renda vinculada à pesca, pela proximidade de 
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moradia com o rio Cuiabá. Sobre a renda, 17% das pessoas não apresentavam 

nenhuma renda; 54% tinham renda que variava de zero a um salário mínimo e 29% 

tinham renda de até dois salários mínimos. Sendo que das 113 pessoas que 

responderam à entrevista, 16% não acessavam nenhum benefício socioassistencial, 

o que informa que 84% possuem acesso a benefícios sociais, portanto, um alto 

número de famílias. Destacam-se aqui o repasse financeiro do Programa Bolsa 

Família, o auxílio emergencial que, na ocasião vinha sendo pago, e o seguro defeso 

do pescador artesanal. 

 Em relação ao vínculo com o território em que se localizava a ocupação, cabe 

destacar que a grande maioria das famílias já vivia no bairro antes da ocupação, seja 

em casas alugadas, cedidas ou em coabitação familiar. São 68,1% das famílias nessa 

condição. No que se refere às restantes, 15% residiam no Praeiro, bairro vizinho, que 

deu origem ao Praerinho, e 16,8% em outros bairros da capital de Mato Grosso. 

Somente duas famílias não moravam em Cuiabá, sendo uma da cidade vizinha de 

Várzea Grande, e outra migrante vinda do Haiti. Cabe destaque importante em 

relação a isso o fato de que o bairro Praerinho também se constituiu originalmente 

por meio de ocupação informal, tendo sido regularizado parcialmente pelo poder 

público. 

Quando questionados/as sobre o tempo de moradia no bairro da ocupação, 

54,2% informaram estar a 10 anos ou mais no local, e muitos informaram residir nas 

proximidades desde seu nascimento. Na relação com a faixa etária informada, 

percebemos que muitas dessas famílias são compostas de pessoas jovens, filhos/as 

de antigos moradores locais que não conseguiram adquirir sua moradia através do 

mercado formal. O vínculo com o território, dessa forma, permite se manterem 

próximos de familiares e amigos/as, o que está presente nas referências ao 

sentimento de segurança no local. Além disso, a totalidade das respostas informam 

o interesse das famílias em saírem da condição de aluguel ou favor (quando 

coabitação ou casa cedida) para obterem a casa própria. 

No tempo transcorrido dentro da ocupação, salvo algumas diferenças, as 

famílias realizavam algumas obras e ajustes no local, construindo suas casas (todas 

de madeira), plantando algumas hortaliças, instalando energia elétrica, etc. Tudo isso 

era feito dentro dos parcos recursos de que dispunham no momento. Considerando 
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estarem sem renda fixa, muitas referiram ter, inclusive, utilizado parte do auxílio 

emergencial na aquisição de material de construção. Como costumeiro no Brasil, 

predominou na ocupação a prática da autoconstrução de moradias (OLIVEIRA, 2013; 

MARICATO, 2015). Foi um lamento comum, presente nas falas registradas, a perda 

desses recursos em decorrência do despejo. 

 Além da marcante presença de vínculos familiares e de solidariedade 

existentes no território – que buscavam ser mantidos pelos sujeitos quando da 

proposta de ocupação dessa área em específico – destaca-se a relação do território 

com o trabalho relacionado à pesca artesanal e à venda de peixes em barracas locais. 

Isso remete à relação também com a natureza e às possibilidades de sobrevivência 

provenientes de uma relação direta com a mesma. Destaca-se ainda o vínculo com 

os serviços públicos existentes nesse bairro e no vizinho, a considerar o acesso a 

serviços como escolas, unidades de saúde e Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

São sabidos os limites de garantir o direito à moradia na sociedade capitalista, 

que historicamente tem se constituído no Brasil através da desigualdade 

socioterritorial, mantida pela urbanização de baixos salários (MARICATO, 2015). 

Nesse caso, é importante destacar que 43 das 113 famílias despejadas já estavam 

nas listas de cadastro da política de habitação de interesse social muito antes de se 

organizarem para promover a ocupação. Isso representa 38% do total das famílias. 

Quando da reintegração de posse da área essas famílias foram “recadastradas” 

pelos profissionais do CRAS de referência, mas informadas da inexistência de 

unidades e programas habitacionais disponíveis no momento. Esse fato demonstra 

que o Estado, através da política de habitação, não dá conta de atender as 

necessidades sociais das famílias, já que participa da engrenagem estrutural do 

capitalismo. O que se torna ainda mais delicado com o desmonte no campo da 

política urbana, inclusive com o estancamento do atendimento via Programa Minha 

Casa Minha Vida e a demora no atendimento efetivo do programa que aparece como 

seu substituto. Além disso, podemos citar a extinção do Ministério das Cidades e, 

com ele, dos espaços de controle social, além da flexibilização legal em torno da 

regularização fundiária para grandes proprietários, mas não para pequenos 

posseiros, como é o caso da população despejada.  
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Considerações Finais 

 

 Buscamos apresentar algumas reflexões sobre as contradições que envolvem 

o território enquanto peça fundamental no rompimento de barreiras colocadas a 

acumulação de capital, e ainda as potencialidades que emanam de sua compreensão 

enquanto território usado, inclusive no campo das políticas sociais. O contexto que 

materializa essa contradição possui relações estruturais com a formação sócio-

histórica brasileira e com as formas de renda da terra na atualidade, ao observarmos 

os constantes ataques às possibilidades de garantia legal da função social da 

propriedade, por exemplo, através das disputas legais. Os territórios, rurais e urbanos 

têm sido de interesse de agentes envolvidos com o agronegócio e com capital 

imobiliário nas cidades, ações que se processam com o aval e a participação do 

Estado.  

 No que diz respeito à política urbana e sua relação com as considerações 

emanadas através do projeto de extensão, percebemos que o território ainda é pouco 

considerado na garantia do direito à moradia (e consequentemente do direito à 

cidade). Isso pode ser visto posto que os poucos programas de produção 

habitacional costumeiramente afastam os beneficiários de seus territórios de 

origem, face à característica de periferalização dos conjuntos habitacionais; e, ainda, 

que os programas de regularização fundiária são realizados com o viés restrito da 

titularidade de imóveis, desconsiderando aspectos urbanísticos e sociais. Para além 

disso, os desmontes nessa área têm sido extremos, tanto nos aspectos legais, 

quanto institucionais.  

 As políticas sociais despertam para a importância do território, o que passa a 

compor as normativas para sua implementação, mas se coloca a necessidade de 

compreender sob quais parâmetros e perspectivas. Historicamente manteve-se por 

longo período o entendimento do território a partir de uma lógica conservadora e de 

empreendedorismo social, como se o território conseguisse, sozinho, resolver as 

consequências da extrema desigualdade social. Frente a essas contradições, 

buscamos demonstrar como a literatura no Serviço Social tem buscado fazer alguns 

apontamentos sobre as possibilidades do território. 
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 A experiência vivenciada junto às famílias da ocupação Praerinho 

demonstrara a importância do território para a formação das relações sociais e a 

constituição da vida cotidiana. Também permite a reflexão sobre as limitações de 

uma política social no âmbito do capitalismo, já que visivelmente não dá conta de 

atender as necessidades sociais e faz com que as famílias passem a buscar suas 

próprias soluções de moradia. Formaliza também a importância do território 

enquanto diretriz, mas desconsidera sua realização na prática. Demonstra, ainda, o 

posicionamento do Judiciário brasileiro, a complexidade de despejos no período de 

pandemia e a dimensão tomada pelas expressões da questão social na atualidade. 
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  Yan Carlos Nogueira2 

 
RESUMO 
 
O texto objetiva contribuir para uma interpretação crítica do fundo público na cena 
contemporânea. Para tal, o artigo está dividido em três partes. Na primeira, introduz 
o/a leitor/a na discussão acerca da maneira com que o fundo público é formado e 
alocado. Situa-se, em um primeiro momento, em um nível técnico para, após, 
decodificar o expressado a partir da economia política marxista, revelando que o 
fundo público é um mix de trabalho excedente e necessário, conforme pesquisa de 
Behring (2021). Na segunda parte, explora-se a relação entre o sistema tributário e a 
política de austeridade no ambiente do que alguns analistas têm denominado de 
“ajuste fiscal permanente”. A premissa dessa hipótese de pesquisa permitiu associar 
a elevação da carga tributária aos interesses do grande capital, sobretudo na forma 
de dívida pública. Por fim, na terceira parte, faz-se um breve percurso a respeito da 
política econômica implementada por Rousseff, o golpe que a derrubou e os efeitos 
perversos que este gerou, entre os quais a promulgação do Novo Regime Fiscal da 
União no Governo (ilegítimo) de Temer. A guisa de conclusão, expressa inquietações 
a respeito do Governo Bolsonaro e sua política de “terra arrasada”, cujas 
consequências sobre os/as trabalhadores/as têm sido o de um ataque sistemático 
ao conjunto dos direitos historicamente adquiridos. Adotou-se como metodologia a 
revisão de literatura, recorre-se, porém, a dados para elaboração de um gráfico e uma 
tabela, como se verá. Assim, não se contempla qualquer exame comparativo ou 
exaurir os números, mas articulá-los com os fatos teóricos retratados ao longo da 
exposição analítica. 
Palavras-Chave: Fundo Público. Golpe. Austeridade.  
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ABSTRACT 
 
The text aims to contribute to a critical interpretation of the public background in the 
contemporary scene. To this end, the article is divided into three parts. In the first, it 
introduces the reader to the discussion about the way in which the public fund is 
formed and allocated. It is located, at first, at a technical level, and then decodes what 
is expressed from the Marxist political economy, revealing that the public fund is a 
mix of surplus and necessary work, according to research by Behring (2021). In the 
second part, the relationship between the tax system and the austerity policy in the 
environment of what some analysts have called “permanent fiscal adjustment” is 
explored. The premise of this research hypothesis made it possible to associate the 
increase in the tax burden to the interests of big capital, especially in the form of 
public debt. Finally, in the third part, a brief journey is made about the economic policy 
implemented by Rousseff, the coup that overthrew it and the perverse effects it 
generated, including the enactment of the New Fiscal Regime of the Union in the 
Government (illegitimate) of Temer. By way of conclusion, it expresses concerns 
about the Bolsonaro government and its “scorched earth” policy, whose 
consequences for workers have been a systematic attack on the set of historically 
acquired rights. The literature review was adopted as a methodology, however, data 
is used for the elaboration of a graph and a table, as will be seen. Thus, it is not 
contemplated any comparative examination or exhausting the numbers, but 
articulating them with the theoretical facts portrayed throughout the analytical 
exposition. 
Keywords: Public Fund. Coup. Austerity. 
 

 

Introdução 

 

 O presente artigo objetiva contribuir para uma leitura crítica a respeito do 

fundo público desde a sua conformação, distribuição, até o contexto atual de crise e 

golpe. Para tal, busca-se combinar fatores políticos e econômicos, evitando cair nos 

reducionismos que decorrem de análises unilaterais que tomam apenas uma dessas 

duas esferas. O fundo público é aqui interpretado como categoria, ou seja, “como 

modo de ser do ser social” (BEHRING, 2021, p. 21), inscrito no debate da economia 

política, marcado pelas determinações da ordem monopólica do capitalismo, em que 

adquiriu lugar estrutural e insubstituível, como adverte Oliveira (1998). Também 

apresentamos alguns elementos a fim de provocar reflexões para pensar o fundo 

público a partir do quadro contemporâneo brasileiro de disputa pelos recursos 

estatais. 
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 Em um primeiro momento, exploramos alguns aspectos técnicos a respeito da 

formação do fundo público, que tem na tributação (regressiva) a sua principal forma 

de composição. Nos termos da economia política marxista, como indica Behring 

(2021), isso significa dizer que a maior parte das receitas do fundo público advém da 

grandeza vinculada ao trabalho necessário, isto é, do quantum de trabalho 

socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho – representado no 

salário direto, pago ao fim de uma determinada jornada. Em contraste, o trabalho 

excedente, que corresponde a grandeza ligada à extração da mais-valia apropriada 

pelo capitalista, tem menor participação na composição do fundo público (BEHRING, 

2021). 

 Exploramos também algumas mediações no que concerne à conjuntura 

política brasileira, partindo de uma análise da agenda econômica do Governo 

Rousseff, com a finalidade de capturar pistas que levaram ao golpe de 2016, o que 

abriu uma nova agenda na disputa pelo fundo público (BEHRING, 2021). Não 

consideramos, vale demarcar, que o golpe ocorreu apenas em virtude da política de 

conciliação de classes dos Governos do Partido dos Trabalhadores (PT), haja vista a 

forte atuação da Oposição de Direita, em especial após as eleições de 2014 (DEMIER, 

2017). Desta feita, o suposto é de que o golpe palaciano expressa os interesses das 

classes dominantes dentro de um contexto de crise estrutural do capital aguda e 

rastejante, com recessões frequentes desde a década de 1970, como assinalou 

Mandel (1982), mas aprofundadas em 2008 e hoje amplificadas pela Pandemia.  

 Nesta complexa conjuntura, entendemos que a Emenda Constitucional n. 

95/2016 se configura como ferramenta importante do Estado burguês brasileiro para 

repassar consecutivamente mais recursos do fundo público para os serviços da 

dívida pública, reforçando o caráter inabalável da macroeconomia neoliberal no 

terreno da hegemonia do capital financeiro (SAAD FILHO; MORAIS, 2018). Trata-se 

de um cenário regressivo e reacionário, marcado por sucessivas contrarreformas, 

porque destituídas de qualquer sentido progressista (BEHRING, 2008), que intensifica 

o processo de exploração da força de trabalho via desregulamentação das relações 

formais de emprego, bem como do incentivo à terceirização e à informalidade no 

mundo do trabalho, em constante reestruturação produtiva (ANTUNES, 2020).  
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 Há, seguindo esta linha de raciocínio, um projeto conduzido pelas classes 

dominantes mediante sucessivas expropriações (FONTES, 2018) que, subvertendo os 

meios de vida dos/das trabalhadores/as em propriedade do capital, intentam alargar 

a base social de acumulação do capital tornando campos antes não mercantis em 

alavancas para extração de mais-valia (BOSCHETTI, 2018) à serviço do capital 

nacional e internacional. Do ponto de vista que defendemos, esse complexo processo 

passa pelas disputas em torno do fundo público, visto as múltiplas funções que este 

exerce em uma economia mediada por relações de troca (BEHRING, 2021). 

 Por fim, encerramos com uma breve caracterização do Governo Bolsonaro e 

sua política de terra arrasada. A ascensão deste Governo, por via de eleições 

questionáveis, do ponto de vista da legitimidade, em 2018, coloca muitos desafios 

para a classe trabalhadora e o conjunto dos movimentos sociais e populares. Cabe 

destacar que o intuito deste trabalho não é o de esgotar todas as questões 

condensadas nesta introdução, senão contribuir para uma leitura crítica do fundo 

público no terreno conjuntural, de golpe e austeridade, a fim de fortalecer a luta 

classista por melhores condições de vida e trabalho, tendo por horizonte a superação 

do capitalismo e seu sistema de sociometabolismo (MÉSZÁROS, 2011; ANTUNES, 

2020). 

 

Fundo público: provocações para uma interpretação 

 

 O primeiro ponto que gostaríamos de chamar atenção é decorrente de nossa 

posição frente ao debate acerca do fundo público. As discussões que envolvem a 

composição e destinação de seus recursos não podem estar circunscritas a um 

conjunto reduzido de agentes técnicos, pois se trata, primeiro, de uma discussão 

relevante para os/as trabalhadores/as e, segundo, requer posicionamento ao lado de um 

determinado projeto societário. Pode-se afirmar, na contra-mão dos falaciosos 

discursos burgueses, que se está diante de um problema político e social, não apenas 

econômico, de maneira que qualquer análise que estabeleça uma cisão ou privilegie 

uma dessas esferas está sujeita a reducionismos, seja o politicismo ou o 

economicismo. 
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 Assim, é pertinente discorrer sobre o que entendermos por fundo público, 

como se compõe e de que maneira é repartido (BEHRING, 2021). Pode-se caucionar 

que, na sociedade burguesa, a arrecadação de recursos não ocorre de forma 

igualitária e equânime, o que suscita identificar quais segmentos têm sustentado o 

fundo público, bem como quais têm se beneficiado pela alocação de verbas. Os 

analistas das finanças públicas em geral (SALVADOR, 2010; GIAMBIAGI; ALÉM, 2011; 

OLIVEIRA, 2009; 2020), apontam que no caso brasileiro a maior parte dos recursos 

extraídos pelo Estado da sociedade deriva da tributação o que, nos termos de Behring 

(2021), realiza uma espécie de punção compulsória do valor/mais-valor socialmente 

produzido. Dedicamos maior precisão a esta questão mais à frente. Por ora, 

apontamos que, uma vez levantadas as receitas, o Estado opera a destinação desses 

recursos, seja via orçamento (BEHRING, 2021) – sendo a expressão mais nítida do 

fundo público (SALVADOR, 2010) –, ou pela via das instituições estatais que também 

movimentam fluxos de renda (SOUZA, 2017), como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Banco 

do Brasil. 

 Nesse sentido, convém melhor exemplificar o funcionamento do sistema 

tributário, isto é, como são levantadas as receitas decorrentes dos impostos, taxas e 

contribuições (econômicas e sociais). Posteriormente, investigaremos os 

determinantes que atravessam a decisão sobre a destinação das verbas, tendo em 

mente “[...] a correlação das forças sociais e políticas atuantes no sistema” (OLIVEIRA, 2020, 

p. 17). Acreditamos que, apresentando as características técnicas mais gerais dessas 

formas de recolhimento e alocação de recursos, apanharemos o caráter contraditório 

do fundo público mediante recurso à economia política marxista, tal como vêm 

sugerindo os trabalhos de Behring (2021).  

 De acordo com Fabrício Augusto de Oliveira (2020), se se pretende analisar a 

carga tributária3 no Brasil, devemos considerar que seu maior impasse reside não 

tanto em sua dimensão, embora esta possa ter efeitos prejudiciais à economia e à 

                                                     
3 A carga tributária é o volume de recursos recolhidos pelo Estado em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB). Em 2019, como atesta nota técnica do Tesouro Nacional (BRASIL, 2020), a carga tributária 
atingiu 33,17% do PIB em contraste com os 33,15% em 2018; 32,16% em 2016, e 32,32% em 2017. Os 
dados revelam o seu aumento contínuo no decorrer dos anos, girando em torno dos 33% com dois ou 
três pontos percentuais para mais, ou menos.   
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sociedade, mas principalmente na sua composição. A tributação possui três 

principais bases de incidência: renda, patrimônio e consumo. Pode-se dividir as 

formas de tributação, tendo em mente essas bases, em três tipos: regressiva, 

progressiva ou proporcional, embora esta última nos pareça pouco real, de modo que 

não nos deteremos sobre ela. Um sistema tributário é regressivo quando onera 

principalmente os segmentos de menor poder aquisitivo, uma vez que está ancorado 

no consumo, via imposição de alíquotas sobre as vendas e serviços em geral. Há a 

transferência do ônus do imposto embutido em uma determinada mercadoria para a 

ponta do produto a ser vendido, aumentando o preço que será pago pelos 

consumidores. Desta feita, os tributos que têm este tipo de base “[...] não discriminam 

as contribuições de acordo com a capacidade de pagamento de cada indivíduo” 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 27), além de tornar os produtos menos competitivos no 

mercado ao torná-lo mais caro.  

 Outro tipo de tributação é a progressiva, que tende a ser menos suscetível às 

possibilidades de repasse do ônus à terceiros. São tributos ancorados no patrimônio 

e na renda, seguindo a lógica de que, quando estas ascendem, também deve elevar 

suas participações no bolo tributário. Um exemplo é o Imposto de Renda da Pessoa 

Física4 (IRPF) e, em certa medida, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). O 

primeiro é “[…] calculado a partir de uma alíquota incidente sobre a renda tributável, 

que é o resultado da renda total do contribuinte, deduzida do total de abatimentos” 

(GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p. 25), ao passo que o segundo incide sobre os lucros das 

empresas, ainda que este tipo de imposto possa contrariar efeitos progressivos, “[…] 

tendo em vista que não se pode ter certeza de que o ônus […] sobre o lucro recaia 

integralmente sobre o produtor” (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 26.).  

                                                     
4  O potencial progressivo do IRPF depende da correção da tabela. De acordo com os estudos 
coordenados pela UNAFISCO, considerando a inflação acumulada pela variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde 1996, a defasagem da tabela está hoje na casa dos 113,9%. 
Isso significa que o aumento da carga tributária nos últimos anos têm recaído nos contribuintes de 
menor rendimento, ao passo que as faixas atualmente previstas, obsoletas em termos de 
progressividade, auferem bônus aos que estão no topo da pirâmide. Se não corrigida, cerca de R$ 74 
bilhões deixarão de compor os cofres públicos ainda em 2021, visto a isenção concedida pelo Estado 
a estes segmentos. Sobre o estudo da UNAFISCO, consultar em 
<https://unafisconacional.org.br/estudo-da-unafisco-revela-que-tabela-do-ir-esta-defasada-em-
11309-considerando-o-ipca-acumulado-desde-
1996/#:~:text=Para%20o%20presidente%20da%20Unafisco,representa%20um%20aumento%20de%2
0imposto. >Acesso dia 18 de abril de 2021.  

https://unafisconacional.org.br/estudo-da-unafisco-revela-que-tabela-do-ir-esta-defasada-em-11309-considerando-o-ipca-acumulado-desde-1996/#:~:text=Para%20o%20presidente%20da%20Unafisco,representa%20um%20aumento%20de%20imposto
https://unafisconacional.org.br/estudo-da-unafisco-revela-que-tabela-do-ir-esta-defasada-em-11309-considerando-o-ipca-acumulado-desde-1996/#:~:text=Para%20o%20presidente%20da%20Unafisco,representa%20um%20aumento%20de%20imposto
https://unafisconacional.org.br/estudo-da-unafisco-revela-que-tabela-do-ir-esta-defasada-em-11309-considerando-o-ipca-acumulado-desde-1996/#:~:text=Para%20o%20presidente%20da%20Unafisco,representa%20um%20aumento%20de%20imposto
https://unafisconacional.org.br/estudo-da-unafisco-revela-que-tabela-do-ir-esta-defasada-em-11309-considerando-o-ipca-acumulado-desde-1996/#:~:text=Para%20o%20presidente%20da%20Unafisco,representa%20um%20aumento%20de%20imposto
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 No Brasil a maior parte da carga tributária é composta de tributos sobre o 

consumo, o que faz o sistema tributário marcadamente regressivo, penalizando os 

rendimentos do trabalho e comprometendo o poder de consumo das rendas salariais 

dos/das trabalhadores/as e suas famílias. Segundo Oliveira (2020), não houve, desde 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, nenhum Governo que apresentasse 

propostas de mudança dessa característica, impedindo a tributação de exercer 

efeitos redistributivos, o que inibe seu potencial de contrarrestar desigualdades. 

Houve, em verdade, o aprofundamento da regressividade simultaneamente ao 

aumento da carga tributária a cada exercício financeiro. Para Salvador (2010), tal 

ascenso faz parte de uma silenciosa contrarreforma tributária que vem operando 

desde, pelo menos, o Plano Real de 1994. O gráfico 1 foi elaborado com base nos 

dados organizados por Oliveira (2020), tendo como referência os quadros 

construídos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e demonstram a natureza regressiva de nossa estrutura tributária.  

 

 Gráfico 1 – Composição da Carga Tributária brasileira, por tipo de Impostos – 2015 

 
 Fonte: elaboração própria, adaptado de Oliveira (2020, p. 283), organizado a partir de OCDE, Revenue 

Statistics Comparative Tables, 2015.  
   

 Como se nota, do total da carga tributária quase metade (49,7%) é capitalizada 

pelos impostos incidentes sobre vendas e serviços em geral, consumindo as rendas 

familiares e obstruindo seu poder de compra. Ao se somar o incidente sobre a folha 

salarial, contabilizada no indicador renda – aqui levamos em conta, por exemplo, o 

fato da contribuição patronal para a Previdência Social ser repassada para o 

empregado, bem como os abatimentos sobre os rendimentos não tributáveis do 

capital  e o agregado em “Outros”– se terá um montante de quase 75% do bolo 
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tributário compostos por recursos do trabalho, conforme organização de Oliveira 

(2020). Em contraste, os impostos incidentes sobre o patrimônio expressam um 

abismo no que tange ao recaimento dos encargos da tributação entre as classes, 

com uma participação pífia de 4,4%, segundo a coleta. 

 Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha estabelecido os princípios 

tributários tendo como horizonte a justiça fiscal e social, como por exemplo da 

isonomia, da capacidade contributiva e da preferência pela progressividade, o que se 

observa após a década de 1980 no Brasil é a completa desconfiguração desses 

preceitos, o que manifesta contradição entre a dimensão legal e o plano concreto. Em seu 

estudo, Salvador (2010) afirma que essa contínua contrarreforma tributária significou 

profundas modificações a favor do capital, tendo o Estado lançado mão de inúmeros 

mecanismos de caráter jurídico-legal para aliviar os lucros e dividendos do ônus 

tributário e, a um só passo, amortecer a punição em caso de sonegação fiscal ou 

qualquer outra infração da legislação.  

 Pois bem, no empenho em decodificar a complexidade da questão para além 

do quadro técnico, Behring (2021, p. 33) afirma que a análise sobre o fundo público 

deve desvendar o significado de seu crescimento “[…] e sua relação com o processo 

de valorização do capital”.  Daí o recurso indispensável ao arsenal categorial da 

economia política marxista. Nesse sentido, quando se afirma tecnicamente que o 

fundo público se conforma, em especial, da cobrança de impostos, taxas e 

contribuições, quer-se dizer que se compõe, na realidade, “[…] da mais-valia 

socialmente produzida, ou seja, do trabalho excedente que se metamorfoseou em 

lucro, juro ou renda da terra”. Isso, todavia, é apenas uma face da moeda, dada a 

presença também do trabalho necessário, “[…] na medida em que os trabalhadores 

pagam impostos direta e, sobretudo, indiretamente, por meio do consumo, em que os 

impostos estão embutidos nos preços das mercadorias.” (BEHRING, 2010, p. 20-21). 

Para a autora, o fundo público seria um mix dessas duas grandezas, uma espécie de 

“compósito de trabalho excedente e trabalho necessário” e, diga-se, cada vez mais 

deste último, através da elevação regressiva aparentemente sem limites da carga 

tributária. Após fazer uma incursão cautelosa sobre O Capital, em busca de pistas 

para a decodificação do objeto em exame, a estudiosa oferece a seguinte síntese: 
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[…] o fundo público atua constituindo “causas contrariantes” à queda tendencial 

da taxa de lucros, interferindo no ritmo da circulação de mercadorias e dinheiro, 

estimulando a metamorfose de um em outro, enfim, intensificando e mediando 

os ritmos do metabolismo do capital. Ou seja, o fundo público participa do 

processo de rotação do capital, tendo em perspectiva o processo de reprodução 

capitalista como um todo, especialmente em contextos de crise. […]  No mesmo 

passo, participam também deste processo os trabalhadores retomando parte do 

trabalho necessário na forma de salários indiretos (políticas sociais) ou na forma 

de bens públicos de maneira geral, disputando sua repartição em condições 

desiguais, considerando a correlação de forças na sociedade e no Estado 

(BEHRING, 2010, p. 21). 

 

 O trecho transcrito resume bem o caráter e a natureza do fundo público na 

sociedade capitalista madura. Sobre isso, Behring (2010) recorre às contribuições de 

Francisco de Oliveira (1998), ainda que se afaste de algumas de suas teses. Sem 

entrar na longa discussão à respeito, ressalte-se que um ponto que nos parece 

consensual está relacionado à convicção de que o lugar ocupado pelo fundo público 

passou a ser estrutural e insubstituível. Tal lugar, que entendemos estar presente nas 

teses de Oliveira (1998), mas de maneira mais elaborada e sofisticada em Behring 

(2010), alçou o fundo público a certa centralidade na dinâmica da vida social. Se, para 

o primeiro, o fundo público na atual ordem monopólica passou a ser um elemento 

“[…] ex-ante das condições de reprodução de cada capital em particular e das 

condições de vida, em lugar de seu caráter ex-post, típico do capitalismo 

concorrencial” (OLIVEIRA, 1998, p. 21); na definição da segunda esse é um 

componente in-flux, isto é, que está no ciclo de rotação do capital, no circuito D – M 

– D’ (BEHRING, 2021).  

  Diferentemente do capitalismo concorrencial, em que o Estado estava 

limitado pela rígida estrutura de captação de recursos e, por isso mesmo, gastava o 

que efetivamente arrecadava, no capitalismo monopolista o Estado pode gastar mais 

do que recolhe (OLIVEIRA, 1998) lançando mão de inúmeros mecanismos para suprir 

uma eventual queda das receitas ou aumentar seus recursos financeiros, a exemplo 

da tributação, da emissão de papel moeda, do endividamento, entre outros. Como se 

nota, houve um salto quantitativo e qualitativo da natureza do fundo público no 
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trânsito do capitalismo competitivo para o  monopolista, de tal ordem que este passa 

a ser indispensável na dinâmica da sociedade burguesa madura. 

 O papel do Estado é reconduzido, sofrendo as inflexões tanto das forças 

produtivas quanto da luta de classe, o que o obriga a intervir na garantia da 

socialização dos custos com a reprodução da força de trabalho e também nas 

condições de acumulação do capital (OLIVEIRA, 1998; BOSCHETTI, 2018; BEHRING, 

2021). Entretanto, o aparato estatal não subsidia as necessidades de um e de outro 

polo de maneira equânime. Devemos recordar que nem o poderia, uma vez que o 

modo de produção capitalista está sustentado na exploração da força de trabalho, 

fazendo com que as possibilidades de satisfação das necessidades das massas 

trabalhadoras estejam limitadas e submetidas ao compromisso, em última instância, 

do Estado com os interesses das classes dominantes. Portanto, há tensões e 

conflitos pela decisão relativa aos gastos públicos estatais, 

 

[…] em que a mobilização dos trabalhadores busca garantir o uso da verba pública 

para o financiamento de suas necessidades, expressas em políticas públicas. Já 

o capital, com sua força hegemônica, consegue assegurar a participação do 

Estado em sua reprodução por meio de políticas de subsídios econômicos 

(BEHRING, 2021, p. 101). 

 

 Em vista dessas determinações históricas, políticas, sociais e econômicas, 

que marcam a presença insubstituível do fundo público na dinâmica da vida social, 

não seria possível nesse espaço esgotar todas as suas funções. Porém, é pertinente 

chamar atenção para um ponto que nos parece relevante, decorrente dos conflitos 

entre as classes em presença. Partindo da obra marxiana, Behring (2021) sugere a 

existência de dois movimentos de repartição da mais-valia socialmente produzida 

operadas pelo Estado. O primeiro se vincula à já aludida apropriação de parcelas do 

trabalho excedente e necessário, tanto na forma trinitária de juro, de lucro ou de renda 

da terra, no caso dos capitalistas; quanto pelos salários pagos aos trabalhadores por 

uma determinada jornada de trabalho. A essa repartição procede uma segunda, que 

diz respeito ao retorno de parcelas do fundo público entre as classes.  
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 Depreende-se, mediante essa hipótese de pesquisa, a existência de disputas 

que envolvem, pelo menos, duas esferas na mesma arena de conflito do fundo 

público: da sua formação e da sua alocação. Afirma a interlocutora, agora em outro 

trabalho, que “a luta de classes e seus segmentos incide sobre a dinâmica do fundo 

público, seja de sua formação com o conflito tributário, seja de sua alocação, com o 

conflito distributivo, a exemplo das disputas de vida e morte em torno dos 

orçamentos públicos.” (BEHRING, 2018, p. 194).  Nessa mesma linha, lembra 

Salvador (2010, p. 179), que “[…] a escolha do programa a ser implementado pelo 

Estado e dos objetivos de política econômica e social reflete os interesses das 

classes, envolvendo negociações de seus representantes políticos, em que o 

orçamento é expressão das suas reivindicações”.  

 Em vista destes elementos, Brettas (2020) afirma que, levando-se em 

consideração a ascensão contínua da carga tributária de maneira regressiva e a 

apropriação, por parte dos credores da dívida pública, de parcelas significativas dos 

recursos do fundo público expressos no orçamento do Estado, está em curso “[…] um 

processo de expropriação gradativo do valor gerado pela força de trabalho” 

(BRETTAS, 2020, p. 241). Trata-se de subsumir os recursos coletados pelo Estado, 

em sua maioria decorrentes do trabalho necessário, aos interesses do capital, 

destacadamente do setor rentista, apropriando-se de parte substantiva do 

orçamento público, o que constrange que parte destes recursos retornem para os/as 

trabalhadores/as na forma de políticas sociais (BRETTAS, 2020) que, importa inferir, 

mesmo não sendo ameaça ao domínio do capital, se constituem em incômodos 

entraves aos processos de reprodução ampliada, como demanda a acumulação de 

capital. Vejamos melhor esta questão.  

 

O projeto do capital: austeridade, aprofundamento da barbárie e retrocesso da 

civilização 

 

Voltando ao trabalho de Fabrício Augusto de Oliveira (2020), o fenômeno do 

aumento regressivo da carga tributária está associado a um novo paradigma da 

economia brasileira e sua inserção na dinâmica neoliberal, o que influenciará a 

política fiscal, monetária e cambial, em especial a partir do Plano Real nos anos 1990.  
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O pensamento econômico hegemônico passa a entender que as políticas fiscal, 

monetária e de câmbio devem sustentar “[…] o processo de estabilização, garantindo 

a geração de elevados superávits fiscais para [supostamente] impedir o crescimento 

descontrolado da relação dívida/PIB” (OLIVEIRA, 2020, p. 277), visando assegurar 

terreno atrativo e seguro às aplicações financeiras.  

O autor explica que a tributação, nesta visão, deixa de ser um instrumento a 

serviço da redistribuição - ainda que tão só no plano formal - e passa a estar 

articulada aos serviços da dívida pública, ou seja, às despesas com encargos, juros 

e amortizações das operações de crédito do Estado. Em outras palavras, o arranjo 

neoliberal reorganizou a função da tributação, passando a vinculá-la à preservação 

de “[…] receitas necessárias para o Estado honrar seus compromissos com o 

pagamento dos juros da dívida”. (OLIVEIRA, 2020, p. 277). Eis aqui o motivo da 

elevação da carga tributária desde o Plano Real e o Plano Diretor da Reforma do 

Estado. 

 Poder-se-ia argumentar que os “gastos sociais” no Brasil cresceram em 

relação ao PIB nos últimos anos, visto a participação paulatinamente crescente das 

contribuições sociais destinadas ao Orçamento da Seguridade Social (OSS), que 

comporta as políticas de saúde, previdência e assistência social, o que compensaria 

o aumento da tributação (OLIVEIRA, 2009; 2020). Não estamos em desacordo com o 

que julgamos ser um fato: houve elevação relativa de recursos para as políticas 

sociais se comparada ao período anterior à Carta Magna, ainda que a natureza deste 

montante seja objeto de discussão que carece maior atenção (BRETTAS, 2020). 

Contudo, outro fato incontestável decorre da consideração de que o tripé 

macroeconômico neoliberal (metas de inflação, responsabilidade fiscal e câmbio 

flutuante), fruto dos acordos da economia brasileira com as organizações do grande 

capital internacional nos anos 1990 – vide Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional –, têm amarrado o Estado brasileiro à política de austeridade desde o 

início do século, desassociando receitas da seguridade para o Orçamento Fiscal (OF), 

cujo serviços da dívida pública está lotado, de modo a restringir os investimentos 
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necessários à universalização  e ampliação das políticas sociais5,, o que  nos  leva  a  

questioner  a natureza do aumento de  recursos. 

  O terreno geral em que esse movimento emerge, como dissemos, é o do 

neoliberalismo, aqui compreendido como projeto do capital, uma resposta de classe 

à crise do capital deflagrada nos anos 1970 sendo uma nova etapa do modo de ser 

do capital e não apenas um receituário ou conjunto de ideias a serem instituídas 

inquestionavelmente (BRETTAS, 2020). Aquela década inaugurou uma onda longa 

depressiva, nos termos de Mandel (1982), com fortes recessões e sucessivas 

quebradeiras econômicas. Para Behring (2021, p. 166), que segue as pistas deste 

economista, iniciou-se desde então no Brasil uma espécie de “[…] ambiente de ajuste 

fiscal permanente, com fortes implicações para a formação e a alocação do fundo 

público” afetando as políticas sociais e os direitos do trabalho, para alguns exemplos.  

 O ambiente de ajuste fiscal permanente (BEHRING, 2021), tem marcado a 

vigência de uma agenda econômica cujo fio condutor é o corte de verbas na proteção 

social diante de uma suposta falta de recursos públicos. A discussão não passa 

sequer pelo tema da diversificação do padrão de financiamento público, com 

alternativas para a constituição de receitas, o que poderia ser feito cobrando taxas 

incidentes sobre grandes fortunas e/ou sobre as transações financeiras, mas a 

austeridade, o que atesta para as ligações do Estado brasileiro com os interesses do 

grande capital. Em termos muito simples, a racionalidade neoliberal é a de que mais 

cortes aliviam as receitas, amortecem os efeitos da crise, contêm a escalada da 

relação dívida/PIB e abre portas para um período de prosperidade. Nada mais 

falacioso.  

 Ainda no campo da tributação, não se poderia deixar de ponderar, para os fins 

deste trabalho, o efeito das renúncias tributárias. Os dados disponibilizados pela 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP, 2020), que os 

elabora a partir dos números divulgados pela Receita Federal do Brasil e dos 

relatórios fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstram a elevação das 

renúncias tributárias entre 2010 a 2019, bem como seus impactos sobre a seguridade 

                                                     
5 Destacamos, a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
que cumprem sagradamente a função austera a custo das necessidades da população desde 2000 e, 
mais recentemente, o Teto de Gastos.  
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social. Houve ano a ano uma elevação irresponsável de renúncias, muito em virtude 

dos ganchos lançados pelo Estado brasileiro para, como foi justificado, aplacar as 

consequências mais severas da crise de 2008. Porém, como vem denunciando a 

ANFIP (2020, p. 20), atualmente essa política têm servido mais aos “[…] interesses de 

seletos segmentos econômicos com influência sobre os governos, do que para o 

conjunto da economia ou da sociedade”. 

 A partir de 2011, as renúncias passaram a ser usadas sistematicamente na 

agenda econômica, tendo um impacto acumulado de R$ 58,0 bilhões naquele ano. 

Segundo informa o relatório da ANFIP (2020), os valores envolvidos cresceram em 

2012, alcançando a cifra de R$ 142,6 bilhões em termos de impacto. Entre 2013 e 

2014, foram aproximadamente R$ 100 bilhões em cada exercício, ao passo que nos 

anos de 2015 e 2016 permaneceu estável. Já em 2017, o impacto acumulado das 

renúncias correspondeu a R$ 57,0  bilhões, e em 2018  e 2019 R$ 29,8  bilhões e R$ 

39,2 bilhões, respectivamente (ANFIP, 2020). 

 A ANFIP (2020) alerta que há uma dificuldade quanto à quantificação e 

organização destes dados, pois há pouca transparência. Ocorre que as renúncias 

acabam por passar à margem do orçamento público e só mais recentemente essa 

realidade têm se modificado, passando a compor os chamados gastos tributários, 

isto é, despesas indiretas com as quais o Estado deve arcar na medida em que abre 

mão de parte da arrecadação. A tabela a seguir apresenta o conjunto de gastos 

tributários por exercício financeiro em alguns anos. Observa-se no quadro que, em 

relação ao PIB, o total de gastos tributários saltou de 3,22% em 2006 para 4,25% em 

2019, cerca de 22,7% em relação à soma da arrecadação deste ano.  
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Tabela 1 – Gastos Tributários (valores correntes em R$ milhões) 

 

 2006 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Renúncia total 

do exercício 
77.687 117.135 223.310 257.223 269.994 268.417 287.936 

295.60

0 

308.36

2 

Soma da 

arrecadação 
482.709 743.174 

1.027.34

0 

1.076.68

1 

1.115.40

9 

1.177.88

9 

1.210.34

8 

1.296.2

34 

1.359.4

14 

Renúncia (em 

% PIB) 
3,22 3,01 4,19 4,19 4,45 4,28 4,37 4,29 4,25 

Renúncia (em 

% da receita) 
16,1 15,8 21,7 23,9 24,2 22,8 23,8 22,8 22,7 

 
Fonte: para renúncias, RFB - Gastos Tributários Estimados por Bases Efetivas, diversas edições, sendo 
a mais recente a de 2017 série 2015-2020; para receitas, valores líquidos de restituições e 
compensações, STN. Organização: ANFIP e Fundação ANFIP (2020) 

 

 São volumosos montantes de verbas do setor privado que deixam de compor 

o conjunto de recursos disponíveis ao Estado, uma vez que ele abdica de sua 

cobrança supostamente em prol da economia, do crescimento e dos interesses 

sociais. Na realidade, estão ligados aos próprios interesses das classes dominantes, 

sendo mais um entre muitos artifícios usados por essas para driblar a participação 

dos lucros na composição do fundo público e aplacar os efeitos das crises cíclicas 

econômicas sem que haja, todavia, qualquer comprometimento com a  manutenção 

de empregos, ainda que assim nos façam crer através de seu aparato midiático e 

estatal. A mesma alternativa, entretanto, é impossível ao conjunto dos/das 

trabalhadores/as, uma vez que os impostos incidentes sobre o salário são retidos na 

fonte, ou, como já demonstramos, compulsoriamente capitalizados via consumo, 

entre outras maneiras. 

 

Brasil da austeridade, da crise e do golpe: para uma reconstituição de interpretação 

política 

 

 Aprofundando nossa linha de raciocínio, passamos agora a apresentar 

algumas mediações no plano político, dando maior grau de concreticidade ao que 

percorremos nos tópicos anteriores. Partimos de uma reconstituição histórica da 

política econômica dos mandatos de Rousseff que, não rompendo com as linhas 

mestres do ajuste fiscal (BEHRING, 2021), concedeu inúmeros subsídios ao capital, 
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em especial ao nacional, mas por este foi descartada como representante de seus 

negócios em virtude dos limites da política conciliatória do modo petista de governar, 

atravessada que foi pela crise do capital e também em razão do avanço da Oposição 

de Direita pós eleições de 2014 (DEMIER, 2017). 

 Para Saad Filho e Morais (2018), a política de renúncias tributárias, que foi 

largamente utilizada por Rousseff, está conectada ao falso diagnóstico econômico 

que seu Governo procedeu a respeito do quadro brasileiro, sobretudo a partir da recessão 

de 2014. Em um primeiro momento, mantendo sempre o tripé macroeconômico 

neoliberal inabalável, buscou instituir uma Nova Matriz Econômica (NME), do qual o 

conteúdo era fomentar o investimento privado e reverter a sobrevalorização do real, 

reduzindo, ainda,  as taxas de juros domésticas. Conforme os autores, a agenda 

adotada teve por finalidade reduzir o papel da especulação financeira na economia 

brasileira, promovendo o investimento privado produtivo e o consumo interno por 

meio da redução da taxa de juros (a famosa taxa Selic, que serve de baliza para 

operações financeiras no país), da desvalorização da moeda e da redução dos custos 

com energia e transporte. Em síntese, para Saad Filho e Morais (2018), o conteúdo 

da NME buscou contemplar o projeto econômico da burguesia interna, aglutinadas na 

entidade empresarial de maior poder político organizado no país, que serviria de 

inspiração para nomear o conteúdo programático dessas medidas: a agenda Fiesp6.  

 Abalado em virtude da elevação dos preços decorrentes da alta inflacionária e 

constrangido pela política do Banco Central7, o Governo tentou assegurar aqueles 

objetivos através das renúncias fiscais (SAAD FILHO; MORAIS, 2018). Acreditava-se, 

com isso, despertar o investimento por parte do capital privado, aumentando os 

ganhos com a competitividade de modo a promover o crescimento econômico. O efeito 

não foi o esperado, de tal sorte que o volume generoso de benefícios contribuiu para 

a deterioração fiscal dos cofres públicos, visto que, na ausência de contrapartida 

                                                     
6 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 
7 Como assevera Saad Filho e Morais (2018, p. 175), em 2013 o setor financeiro, com a colaboração 
midiática, provocou um pânico a respeito da elevação de uma espiral inflacionária, obrigando o Banco 
Central a elevar a taxa Selic e a estabelecer limites para a concessão de crédito. “Essas medidas 
sinalizaram um novo ciclo de contração monetária visando conter a inflação e, ainda mais importante, 
sinalizar aos mercados o primado do tripé neoliberal”, o que desagradou o Governo.  
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produtiva e manutenção de empregos8, o pacote de bônus tributários foi empossado 

como lucro. 

 Os esforços em retomar um ciclo de desenvolvimento, em condições muito 

mais adversas do que os Governos de Lula, e a tentativa de retomar taxas de 

crescimento econômicas “[...] fosse pela via da política monetária, fosse por meio de 

políticas fiscais e industriais, terminou [por ser] um fracasso” (SAAD FILHO; MORAIS, 

2018, p. 180). Destarte, o processo de desindustrialização catapultado pelo boom 

global de commotidies e, por conseguinte, da simplificação das cadeias produtivas, 

o ambiente que emergiu da crise de 2008 foi largamente desfavorável ao Brasil, embora 

seus efeitos tenham sidos sentidos mais tardiamente em relação à outros países. É 

verdade que no momento da posse do primeiro Governo Rousseff, em 2011, as 

contradições postas pela, até então, maior crise do capital desde 1929/1932, ainda 

não haviam se revelado plenamente. Entretanto, já em meados de 2013 isso não 

poderia ser ignorado e, em 2014, viria a revelar sua face mais perversa. 

 Os índices econômicos haviam declinado, combinado ao efeito de um 

desemprego estrutural em ascensão e, com ele, uma acelerada inflação. Se é o caso 

de se discutir se se tratava de um problema contornável, não compete aqui discorrer. 

O fato é que houve uma corrosão dos rendimentos dos/das trabalhadores/as, além 

de ter respingado no padrão de consumo de uma angustiada classe média. Em 

grande parte, e Demier (2017, p. 84) parece ter razão quanto a isso, “as jornadas de 

junho de 2013 foram, de certa forma, uma expressão dessa nova situação”. Para o 

autor, “O alto custo de vida, o caos nos serviços públicos, e nos transportes em 

particular, tornaram a vida praticamente insuportável para a maior parte da 

população, que iniciou vertiginosamente uma ruptura com o petismo no poder.” 

(DEMIER, 2017, p. 84). 

 A política conduzida pelo Governo Rousseff fermentaria terreno para o avanço 

da extrema direita golpista, capitaneadas na Oposição de Direita e sua sanha pelo 

poder, impulsionados pelo sentimento revanxista do setor financista e pelas 

                                                     
8 Depois de destituída da Presidência, Rousseff viria a declarar: “Eu errei uma coisa, forte: quando 
tentávamos impedir que a crise chegasse ao Brasil. […] Nós tentávamos fazer com que o investimento 
privado se mantivesse. E, aí sim, eu cometi um grande erro. Eu fiz uma grande desoneração tributária, 
eu cortei brutalmente os impostos”. Consultar: <https://www.poder360.com.br/economia/eu-errei-
uma-coisa-forte-cortei-brutalmente-os-impostos-diz-dilma/> Acesso no dia 16 de abril de 2021. 

https://www.poder360.com.br/economia/eu-errei-uma-coisa-forte-cortei-brutalmente-os-impostos-diz-dilma/
https://www.poder360.com.br/economia/eu-errei-uma-coisa-forte-cortei-brutalmente-os-impostos-diz-dilma/
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polêmicas promovidas pela Operação Lava Jato. Do ponto de vista dos capitalistas 

rentistas, umbilicalmente ligados  à dinâmica das finanças mundializadas, as ações 

voltadas à acumulação do capital nacional lhes desagradaram, de modo que não 

mediram esforços em apontar o desgosto quanto à isto. “Acuada”, Rousseff reagiu 

nomeando Joaquim Levy para o até então Ministério da Fazenda. Caberia ao “homem 

do mercado”, que já havia sido diretor do Tesouro Nacional no primeiro mandato de 

Lula, “[…] estabilizar a economia e construir pontes com o capital, por meio da 

implementação de uma política ortodoxa de ajuste e, ao mesmo tempo, seguir a 

determinação da presidenta para proteger de cortes orçamentários os direitos e 

programas sociais9” (SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p. 185). Está visivelmente claro 

que se tratava de uma impossível missão, não apenas pela lógica irreal, visto ele 

próprio ser um representante da burguesia financista, mas também pelos próprios 

interesses do capital, já desprendido de qualquer tentativa de conquistar o consenso 

por via das políticas compensatórias que regularam outrora a cidadania pelo consumo 

(DEMIER, 2017).  

 A perda de legitimidade junto a sua base popular, em virtude das 

contrarreformas anunciadas nas primeiras semanas de seu segundo mandato, 

combinada com a incapacidade de responder aos interesses do capital no grau, no 

ritmo e na intensidade requeridos  (DEMIER, 2017) levaria à deposição da Presidente 

do poder. A justificativa para o impeachment, ou melhor, para o golpe, foram os 

recursos de Rousseff à chamada contabilidade criativa, destacadamente as 

pedaladas fiscais que, muito embora controversas do ponto de vista orçamentário, 

sempre foram manobras utilizadas pelos Governos para criar um saldo positivo 

fictício, maquiando a situação fiscal dos cofres públicos, mas nem por isso acusados 

de crimes de responsabilidade. 

 Evidentemente que tudo não passou de pretexto, dado que o golpe de novo 

tipo requereu elementos que dessem “ar de legalidade”, seguindo os princípios de que 

toda boa farsa deve ser contada tentando se expressar como verdade. A análise feita 

                                                     
9  Não se pode deixar de considerar que os Governos petistas possuíam vínculos com os/as 
trabalhadores/as. Pode e se deve questionar o tipo de relação que se procedeu após seu 
transformismo, mas não se pode ignorar que, sim, o motivo do Partido dos Trabalhadores não se 
apresentar mais como alternativa aos interesses do mercado decorreu por conta de sua histórica 
ligação com as massas populares. 



 
Yan Carlos Nogueira  | 261 

 

por Demier (2017) é elucidativa nesse sentido. Ao cunhar o conceito de democracia 

blindada para se referir às democracias liberais inspiradas nos modelos norte-

americano e europeu, mas se distinguindo desses na medida em que nossas 

instâncias decisórias são impermeáveis a reivindicações reformistas, o autor 

destaca um importante elemento desse novo fenômeno. 

 

Como se sabe, o golpe no governo não foi um golpe no regime vigente, na medida 

em que a eliminação do primeiro não levou à – ou não se deu por meio da – 

eliminação do segundo. A democracia blindada brasileira – cada vez mais imune 

às pressões populares – se mostrou capaz de, por meio dos seus próprios 

procedimentos constitutivos, substituir peças políticas incômodas quando 

necessário para o capital sem ter que alterar a si mesma, isto é, sem ter que se 

autoeliminar, como antes era o padrão clássico dos golpes de Estado (DEMIER, 

2017, p. 95, Grifos nossos).  

 

 O autor assevera, ainda, que os próprios governos petistas contribuíram para 

a germinação de sua destituição, ao abdicarem de “[…] reformas sociais profundas e 

substituir um modelo de cidadania social-democrático, baseado em direitos e 

serviços públicos de qualidade, por uma pequena mobilidade social via mercado” 

(DEMIER, 2017, p. 92). Se outrora os dominantes consentiram em serem conduzidos 

pelos dominados “com a condição de que a ‘direção moral’ não [questionasse] a 

forma da exploração capitalista” (OLIVEIRA, 2010, p. 27), no momento em que a crise 

abateu fortemente a economia, a real natureza burguesa das instituições parecem 

ter revelado a força implacável da classe dominante sobre a direção moral, ainda que 

a exploração não tenha sido questionada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 

momento algum durante o período em que ficou no poder.  O fato é que a hegemonia 

às avessas (OLIVEIRA, 2010) deu a “outra volta do parafuso”, demonstrando que a 

política de conciliação de classes tem limites e que, cedo ou tarde, se esgota. A 

própria política conciliatória balançou quando a Oposição de Direita manifestou seu 

flerte golpista. Recordemos que o Partido dos Trabalhadores 
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[…] recusou-se a mobilizar sua base de massa; em vez disso, insistiu em resolver 

o problema com negociações pelo topo. No entanto, a implementação de 

políticas neoliberais de austeridade após as eleições de 2014, em flagrante 

contradição com sua retórica de campanha, destruiu sua credibilidade 

remanescente e o deixou vulnerável a ataques, sob pretextos de corrupção, 

conspiração para subverter a Constituição, ilegalidades fiscais, mentiras na 

campanha eleitoral e muito mais. O PT perdeu partidários e não ganhou aliados. 

(SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p. 252).  

 

 A deposição de Rousseff da Presidência da República pode ter inaugurado 

uma nova fase do neoliberalismo no Brasil, marcada pelo aprofundamento das 

contrarreformas – que, vale insistir, não retrocederam nos Governos petistas. 

Estamos imersos em reacionária conjuntura, atravessada pela retirada das garantias 

de direitos do trabalho; de ataque à previdência social pública e solidária; de 

descaracterização da assistência social como política de direito; de privatização da 

saúde pública e gratuita; de avanço da mercantilização sobre a educação; de 

supressão de políticas sociais voltadas para a população negra, povos indígenas, 

mulheres, pessoas LGBTI+ e, por fim, e sem querer esgotar a lista de regressões, da 

pilhagem de recursos do fundo público, cuja pretensão é a de voltar-se quase que 

integralmente as necessidade de acumulação do grande capital, nacional e 

estrangeiro.   

 Nesse sentido, pode-se aludir que o fruto mais esdrúxulo do golpe, que 

colocaria Michel Temer na condução da política nacional, talvez seja a Emenda 

Constitucional n. 95/2016, que dispõe sobre o Novo Regime Fiscal (NRF). Somado à 

promulgação da Emenda Constitucional n. 93/2016, que prorroga a DRU até 2023 – 

de modo a não mais subtrair 20% do total de receitas destinadas ao OSS, mas 30% 

em adição às taxas, estendida aos outros entes do pacto federativo –, a EC 95 

provoca a erosão do Estado Social brasileiro (BOSCHETTI, 2018). Seu conteúdo 

estabelece restrições para as despesas primárias, exceto as transferências 

constitucionais, créditos extraordinários, despesas não recorrentes da Justiça 

Eleitoral e as que se referem ao aumento das participações acionárias das Empresas 

Estatais Independentes, limitando as dotações orçamentárias pela variação do Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em relação ao executado no 

exercício anterior, tanto no âmbito do OF e OSS, por vinte anos. 

 Dito de maneira simples, pode-se dizer que não haverá investimento real nas 

políticas sociais durante duas décadas, ignorando completamente o aumento da 

demanda por proteção social em um quadro já muito adverso para a população. 

Malgrado, o Teto de Gastos não incidirá sobre as despesas financeiras, onde os 

serviços da dívida estão situados, o que atesta para o caráter duradouro do ambiente 

de ajuste fiscal, como preconiza Behring (2021). Ademais, a Emenda, na prática, 

líquida os pisos orçamentários para as políticas de saúde e educação, de 15% e 18% 

das receitas correntes líquidas, respectivamente. No lugar, prevê que estas terão, no 

máximo, o orçado do ano anterior corrigido pela inflação10. 

 A constitucionalização do ajuste fiscal afiançada pelo Teto de Gastos, como 

constata Brettas (2020), descaracteriza o desenho das políticas sociais previstas na 

Constituição Federal de 1988 e coloca na ordem do dia não só a materialização da 

seguridade social, há muito prejudicada pela política neoliberal, mas sua existência 

como sistema de proteção social e núcleo duro do Estado social no Brasil 

(BOSCHETTI, 2018). Sua aprovação ocorre em um quadro de crise no qual o Estado, 

a fim de conter uma escalada da relação dívida/PIB, aplica uma política de 

austeridade com a sempre propalada finalidade de equilibrar as contas públicas. 

Desconsiderou-se, porém, que o reflexo da recessão que deságua a partir de 2014 

tem na queda da arrecadação uma de suas principais consequências, como afirma 

Carvalho (2016). Ainda que as despesas tenham caído 2,2% em 2015, de acordo com 

a autora, as receitas também tiveram uma queda superior, diga-se, de 6%, deduzida 

a inflação.  

 Este panorama ilustra as consequências da política de renúncias fiscais, já 

aludida neste trabalho, e que os defensores da EC 95  (à época PEC n. 241) ignoraram, 

tomando o problema da crise como decorrente da elevação das despesas e não a 

perda de receitas. Assim, seu diagnóstico consistiu em restringir as primeiras 

visando liberar as segundas. A EC 95 e outros instrumentos de ajuste fiscal aplicados 

ignoram que “em uma economia em crise, a austeridade pode gerar um círculo 

                                                     
 10 É importante registrar que a mudança na base de cálculo em questão só poderá proceder passados 
dez anos e,     certamente, dependerá do cenário que a economia brasileira estará, entre outros fatores.  
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vicioso em que o corte de gastos reduz o crescimento, [deteriorando] a arrecadação 

e [piorando] o resultado fiscal, o que leva novos cortes de gastos” (ROSSI; DWECK; 

ARANTES, 2018, p. 18).   

 O cenário ilustrado, reflete as disputas e tensões que envolvem o fundo público 

na cena contemporânea. Mediado pelo Estado, em um quadro de crise estrutural 

rastejante e duradoura (MANDEL, 1982; MÉSZÁROS, 2011; BEHRING, 2021), os 

recursos têm sido canalizados cada vez mais para a acumulação capitalista, em um 

movimento consecutivo de imposição de medidas que visam expropriar os/as 

trabalhadores/as do acesso aos meios necessários de sobrevivência a favor do 

capital e de suas personas: o capital industrial, agrário, financeiro, etc, ainda que este 

último se sobressaia. Portanto, o golpe, antes tudo, é sobre a classe trabalhadora, 

com a finalidade de suprimir seus direitos adquiridos a custo de muita luta em favor 

dos interesses do capital. 

 

Considerações finais  

 

 Um balanço acerca do significado do golpe palaciano de 2016 precisa ser feito 

tendo em mente seus múltiplos fatores, trabalho que os movimentos sociais e 

populares, e o conjunto de organizações, partidos e sindicatos ligados à esquerda do 

espectro político devem se comprometer a realizar. Certamente, além de se tratar de 

uma tarefa coletiva, árdua e de difícil apreensão, também levará algum tempo para 

ser amadurecida. Seguimos acreditando que interpretar o fundo público é primordial 

para uma compreensão da totalidade da crise do capital e seus reflexos na cena 

contemporânea no centro e na periferia do capitalismo. O recurso ao arsenal 

categorial da economia política nos parece indeclinável neste empreendimento 

teórico-prático. Convém dizer, as classes sociais não apenas lutam em torno de 

fatias de recursos do fundo público, mas formulam interpretações acerca de seu 

significado, o que supõe a batalha das ideias. 

 A tarefa também não pode ignorar a reflexão acerca dos elementos que 

fertilizaram o terreno para a ascensão à presidência, em 2018, de um Governo com 

características fascistas, esforço que deve ser feito por muitas mãos, de modo que 

transcende os objetivos de nosso artigo. Nos parece consensual, todavia, que não 
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estamos em um regime fascista, e isso não nos assemelha, até o momento, objeto de 

polêmica. Entretanto, muito diferente é o debate sobre o tipo de Governo, que vem 

sendo caracterizado de neofascista por alguns (DEMIER; CISLAGHI, 2019; BEHRING, 

2021), ou de protofascista por outros (FONTES, 2019; LYRA, 2020). Sem discorrer 

sobre o melhor conceito para caracterizar o atual  Governo – o que não quer dizer que 

negamos a importância da discussão – nos limitamos a assentir que o lugar por 

Bolsonaro hoje ocupado impõe sérios desafios a classe trabalhadora e os processos 

de disputa pelo fundo público, de defesa de direitos sociais e do trabalho. 

 A despeito das inúmeras contrarreformas e políticas anti civilizatórias 

anunciadas, ansiadas e/ou feitas já no primeiro ano de sua gestão, a Pandemia da 

Covid-19 não se configurou  um freio à austeridade, como observamos ao longo de 2020 

e em 2021. Quando se reconheceu que o mundo passava por uma nova situação 

sanitária, em março daquele ano, não tardou para que seu Governo socorresse as 

instituições bancárias, injetando recursos do fundo público na forma de um pacote 

de crédito de R$ 1,2 trilhões, o correspondente a 16,7% do Produto Interno Bruto (PIB). 

O montante de verbas disponibilizado pelo Banco Central tinha por objetivo sustentar 

a liquidez do sistema financeiro emprestando este volume de recursos para algumas 

empresas e pessoas atingidas frontalmente pelo quadro pandêmico.  

 Não foi o que aconteceu, uma vez que as instituições bancárias retiveram esse 

montante de recursos em caixa e interditaram a concessão para as médias e 

pequenas empresas demandantes de financiamento, o que só aprofundou o cenário 

de forte recessão. De outro modo, o Governo apresentou uma proposta inicial, a 

contragosto, de transferência monetária para a população de R$ 200,00 reais, 

reformulada pelo Congresso Nacional para R$ 600,00 nas primeiras 5 parcelas, e 

diminuído pela cúpula governamental na prorrogação para ínfimos R$ 300,00, agora 

em 3 parcelas. É preciso lembrar, ainda, que o auxílio foi a única fonte de renda de 

cerca de 36% das pessoas que receberam pelo menos uma parcela, segundo 

levantamento feito pelo Datafolha. Não obstante a burocratização, a lentidão e a 

corrupção que marcou a concessão deste benefício, cujo os detalhes vamos nos 

eximir de expor, o montante de recursos equivalente a R$ 300 bilhões chegou a 4% 

do PIB em 2020, muito inferior ao que deveria ter sido executado e bem abaixo do que 

fora destinado ao capital.  
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 Para concluir, destacamos que a taxa de desocupação no Brasil alcançou 

14,2% no primeiro trimestre móvel de 2021, isto é, de novembro de 2020 a janeiro de 

2021, uma elevação de 3,0 pontos percentuais se considerado o mesmo período no 

ano anterior, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/contínua). Se o aumento por proteção social já era grande antes do efeito 

catalisador da Pandemia, em virtude da recessão já presente, com os 

desdobramentos econômicos que gerou no circuito da mercadoria novos 

contingentes de pessoas foram lançadas ao desemprego, algumas sem condições 

mínimas de sobrevivência. Nesse contexto, a luta pelo fundo público ganha relevo, 

uma vez que disputas por suas fatias na destinação, e lutas por uma reforma 

tributária justa e solidária (OLIVEIRA, 2020) no campo da formação, significa 

melhorar as condições de trabalho e salvar vidas. Assim, em que medida a sociedade 

conseguirá interceder no cenário com esse objetivo é algo que ainda se está por 

revelar, que isso não a faça, contudo, paralisar.  
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12. “A ECONOMIA É SULISTA, MAS A MASSA É NORDESTINA” 

 

 

“THE ECONOMY IS SOUTHERN, BUT THE MASS IS NORTHEAST” 
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RESUMO 
 
O artigo busca compreender como a fundação de Sapezal foi estratégica para o 
avanço do agronegócio no cerrado mato-grossense. A metodologia utilizada foi 
quantitativa e qualitativa. Na análise qualitativa foi usada a pesquisa documental 
(documentos públicos e reportagens), entrevistas de roteiro semiestruturado e foto 
documentação. Na abordagem quantitativa foram analisadas algumas informações 
sobre o mercado de trabalho disponibilizadas pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED. Sapezal apresenta uma ocupação que promoveu a 
formação de grandes latifúndios e a monocultura, financiados e beneficiados por 
políticas públicas.  
Palavras-Chave: Políticas Públicas. Ideologia. Sapezal. 
 
ABSTRACT 
 
The article seeks to understand how the foundation of Sapezal was strategic for the 
advancement of agribusiness in the Cerrado of Mato Grosso. The methodology used 
was quantitative and qualitative. In the qualitative analysis, documental research 
(public documents and reports), semi-structured script interviews and photo 
documentation were used. The quantitative approach analyzed some information 
about the labor market provided by the General Register of Employed and 
Unemployed – CAGED. Sapezal presents an occupation that promoted the formation 
of large estates and monoculture, financed and benefited by public policies. 
Keywords: Public Policy. Ideology. Sapezal. 

 

Introdução 

 

Este artigo apresenta reflexões resultantes da tese “Mato Grosso: celeiro do 

mundo”. Um estudo sobre as relações de poder e as implicações nas políticas 

públicas. O objetivo desta pesquisa foi compreender como as relações de poder se 
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materializaram nas políticas públicas, a partir da compreensão da formação da 

ideologia que denomina o Estado de Mato Grosso como “Celeiro do Mundo” e da 

imagem do agricultor-empresário. 

A partir das análises iniciais se verificou a necessidade de estudar a criação 

do município de Sapezal. A cidade foi fundada por André Maggi, pai de Blairo Maggi, 

materializando as ideias do neoliberalismo no cerrado mato-grossense.  

Parte da trajetória da família Maggi ocorreu no município de Sapezal, desde a 

sua fundação até o momento atual. Desse modo, fez-se necessário ir até o município 

e realizar entrevistas junto aos moradores, políticos e trabalhadores. Foram 

entrevistados dois servidores municipais, um político, um trabalhador, representante 

dos trabalhadores assalariados rurais, e uma trabalhadora terceirizada. O objetivo 

era compreender como esses sujeitos percebem a participação do Estado, por meio 

das políticas públicas, no desenvolvimento da cidade.  

O termo “agronegócio” deriva do termo “agribusiness”, utilizado pela primeira 

vez em 1955 por John H. Davis, da Universidade de Harvard e, depois, amplamente 

utilizado por dois estudiosos, John Davis e Ray Goldberg, a partir do estudo “A 

concept of Agribusiness”, publicado em 1957 (MENDONÇA, 2018).  

Nessa nova forma de atuar da agricultura, não mais uma agricultura de 

subsistência e familiar, mas mercadológica e industrial, entendia-se, desde o início, 

que ao Estado cabia boa parte da responsabilidade de subsidiar o setor. A 

justificativa para isso era de que o agronegócio contribuiria para a paz e segurança 

ao proporcionar, por exemplo, maior acesso ao alimento (MENDONÇA, 2018). Um 

exemplo de subsídio é a venda de terras devolutas, que contribuía para a formação 

de latifúndios e impedia um movimento natural de reforma agrária, que aconteceria 

com a vinda de imigrantes.  

Além disso, houve a concessão de subsídios fiscais, como a renúncia tributária 

coordenada pela SUDAM, crédito para o custeio das safras e para aquisição de 

equipamentos, além das políticas estaduais e das grandes obras viárias, de 

telecomunicação, energia e estruturação das cidades com escola, hospital etc. Boa 

parte destes investimentos ocorreu por meio de empréstimos nacionais e 

internacionais, promovendo um endividamento do Estado, o que, ainda atualmente, 

impacta o financiamento das políticas públicas.  
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Esse processo vinha no bojo de outro, a revolução verde: 

 

A revolução verde se constituiu como estratégia de internacionalização do 

modelo de agronegócio, que abrange a mecanização das fazendas e a 

intensificação do uso de agrotóxicos, além da liberalização comercial 

patrocinada pelo Estado. As pesquisas que deram origem a pesticidas e 

máquinas agrícolas foram iniciadas durante a Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de produzir armas químicas e tanques de guerra (MENDONÇA, 2018, p. 

82). 

 

Grandes organizações, como a Ford e Rockfeller, Banco Mundial, entre outros, 

disseminaram no mundo a ideia de que a agricultura praticada pelos países da 

América Latina e outros, considerados subdesenvolvidos, necessitava passar por 

uma revolução, uma modernização. Na teoria, essa modernização provocaria um 

aumento na produção de alimentos e, consequentemente, promoveria a paz. Essas 

instituições adentraram nos países e mudaram a forma de pensar e de agir, 

principalmente, da agricultura familiar. O resultado foi um avanço da monocultura, 

que trazia benefícios ao setor de sementes, defensivos e equipamentos e não à 

produção de alimentos, como se defendia na ideologia, que justificava o 

financiamento estatal. 

O artigo está estruturada em dois tópicos: no primeiro se busca compreender, 

a partir da ida até o município de Sapezal e das entrevistas, a percepção das pessoas 

sobre a influência das políticas públicas na criação e desenvolvimento do munícipio. 

O segundo tópico é fruto dos relatos, que trouxeram outras categorias de análise, que 

não haviam sido consideradas anteriormente, como a questão do trabalho, além do 

que já se esperava, como o tema do agronegócio. E por fim, a percepção sobre a 

divisão social-geográfica no município entre os trabalhadores, a zona de 

prostituição, que segundo outras pesquisas, é aspecto recorrente em outras cidades 

fundadas a partir do agronegócio. 
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1 Sapezal, uma ilha cercada pelo agronegócio 

 

 Ao visualizar a imagem aérea da cidade de Sapezal, exposta na Câmara 

Legislativa, a percepção da cidade como uma ilha foi imediata.  

 

Figura 1. Sapezal, imagem aérea 

 

Fonte: retirada na Câmara Municipal de Sapezal em 24 de julho de 2019. 

 

A delimitação do território pelas fazendas e pelo rio, ao mesmo tempo em que 

materializa a história de sua criação, planejada pelos representantes do agronegócio, 

também traz a percepção de que o mesmo agronegócio restringe o seu crescimento, 

a sua evolução, algo que apareceu em algumas entrevistas:  

 

(..) se vier indústria grande e a mão de obra que tem aqui, os grandes 

latifundiários do agronegócio, eles vão perder ela, se você tá aqui na cidade você 

não vai querer trabalhar pelo salário da zona rural então a indústria vai pagar 

salário x, o trabalhador rural não vai querer, aí ele perde essa mão de obra barata. 

É de certa forma assim, não vou dizer cartel, mas é um combinado, parecido com 

cartel, de pagar o mesmo salário para o trabalhador braçal, serviços gerais, o 

administrador de empresa, o agrônomo, e assim por diante. Então, isso é grave, 

já perdemos indústria grande aqui, por exemplo, aquela indústria do Etanol que 

está lá em Sinop, hoje era para ser aqui, por que não foi? Porque faltou apoio do 
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gestor, as autoridades constituídas criam um certo obstáculo, você pode ver aqui, 

não tem uma indústria de grande porte aqui, nem médio, pequeno, algumas de 

serviços, mas indústria, indústria mesmo não tem. (JJ – servidor municipal em 

24 de julho de 2019).  

 

(...) Eu acredito que tem quer ser discutido com a sociedade hoje de Sapezal é 

essa situação de emprego, igual você falou, nós temos, Sapezal sobrevive só da 

agricultura, Sapezal precisa buscar o diferente, (...) principalmente nessa área de 

emprego pra mulher. Você já imaginou se tira a agricultura, agricultura depende 

da natureza, você já imaginou dá uns três anos, falta chuva, a cidade, o poder 

público já deveria já discutir esse assunto e buscar algo que venha gerar renda 

para o município de outra forma sem depender do agronegócio. (A. - trabalhador 

assalariado rural, em 25 de julho de 2019). 

 

Ambos os entrevistados deixam claro que o agronegócio aparece como 

limitador do desenvolvimento do município. Indicam que parece haver um acordo 

informal entre as empresas do agronegócio para a não vinda das indústrias. Uma das 

possíveis causas para isso seria a concorrência direta pela mão de obra, uma vez que 

as indústrias pagariam melhores salários, o que reduziria o número de trabalhadores 

dispostos a trabalhar nas fazendas. Ainda, apontam a necessidade de não haver uma 

dependência tão grande em relação ao agronegócio, buscando outras atividades 

econômicas viáveis ao município e, principalmente, aos trabalhadores e munícipes 

de Sapezal.  

A atual preocupação com a concentração ou dependência do município em 

relação ao agronegócio é um contraste com o momento da fundação do município, 

quando a agricultura em terras planas, férteis e baratas atuou como mola propulsora 

para o Sr. André Maggi, os que vieram com ele e os que já estavam no território para 

transformar aquele espaço em um centro produtor agrícola e, posteriormente, em 

uma cidade. O início do processo de formação do município de Sapezal nasce do 

desejo do Sr. André de ter uma grande fazenda, além das que já possuía. O relato da 

Sra. Lucia Maggi (esposa de André e mãe de Blairo Maggi) detalha:  
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Apesar de procurar constante, o André não conseguiu a área do tamanho que ele 

queria, mas mesmo assim o Blairo e o Itamar conseguiram encontrar uma bela 

área, mas num lugar que não tinha cidade, não tinha nada. Os dois ficaram 

encantados com a terra, e quando levaram o André para conhecer o lugar, ele 

também se apaixonou. Então, para comprarem esta fazenda, eles criaram a 

Empresa Agropecuária Maggi. Primeiro, foi comprado um pedaço menor e depois 

a empresa foi crescendo, e Blairo e o Itamar foram comprando as propriedades 

vizinhas, que hoje é a Fazenda Tucunaré, com 57 mil hectares, em Sapezal 

(BUSTAMENTE, 2008, p. 177 – grifo nosso).  

 

A compra de outras terras dos colonos, que já estavam no local, foi a forma 

encontrada pela família para constituir uma fazenda hoje com aproximadamente 

sessenta mil hectares; a intenção de ter um grande latifúndio é clara desde o início. 

As terras já possuíam proprietários, pequenos colonos com mais ou menos dois mil 

hectares cada e que são descritas como pessoas desprovidas de condições 

materiais e de conhecimento para plantar naquele tipo de solo. 

 

Era tipo dividido, era tipo colônias, dois mil hectares, dois mil hectares, aí os 

empresários foram chegando, os sulistas foram chegando e foram comprando, e 

aquela povo, não tinha prática, não tinha essa nova tecnologia como os sulistas 

já trouxe isso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foi se aplicando em Sapezal, 

o que aconteceu que virou isso, polo agrícola do estado de Mato Grosso. (M. - 

político, em 24 de julho de 2019). 

 

A tecnologia a qual o entrevistado se refere faz parte do processo de 

modernização da agricultura ou da “revolução tecnológica” que os imigrantes do Sul 

e do Sudeste já conheciam antes de sua chegada ao território. A fronteira agrícola é 

“essa modernização [que] significa, entre outras coisas, a introdução maciça de 

maquinários e produtos químicos de firmas como a Ford, Massey Ferguson, Shell, 

Ciba-Geigy, Bayer, Dow-Chemical, Agroceres e Cargil.” (SANTOS, 2006, p. 119).  

Na América Latina, a introdução destes grandes aglomerados 

industriais se intensifica, a partir da criação da empresa Latin American Agribusiness 

Development Corporation (LAAD), resultado da junção desses conglomerados e do 
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Governo dos Estados Unidos. Para este último se tratava de uma estratégia em 

conjunto com “Aliança para o Progresso” para deter o avanço do comunismo a partir 

da revolução cubana (SANTOS, 2006). 

Nesse arranjo, o capital econômico que viabilizou o acesso à modernização 

agrícola em aquisição de grandes extensões de terra, seja por meio de recursos 

próprios ou por meio de financiamento público, restringiu o número de empresas 

agrícolas ou produtores nas terras de Sapezal. Provocou, assim, uma concentração 

de terra em um pequeno grupo de empresários. Ao descrever as mudanças 

percebidas no decorrer dos 16 anos, em que mora no município, o servidor municipal 

entrevistado afirma que as transformações ocorreram na área urbana, mas é na zona 

rural a mudança mais significativa: “(...) é lamentável dizer isso, mas nós tínhamos 

cerca de 150 fazendas produtivas, hoje não passa de 30, isso é grave, porque está 

havendo uma concentração de renda muito grande.” (Entrevista concedida por JJ. – 

servidor municipal em 24 de julho de 2019). 

Para além da produção agrícola no cerrado, a ideia difundida pelo patriarca da 

família Maggi foi efetivada, pois, além do poder de liderança do Sr. André Maggi, 

conforme relatos, ele possuía recursos financeiros para dar efetividade ao projeto. A 

ideia, desde o início da chegada a Sapezal, era a formação do município. No momento 

da formação da zona urbana de Sapezal foi criada a empresa Cidezal 

Agrícola Ltda. - Companhia de Desenvolvimento de Sapezal, que teve a função no 

grupo de promover a urbanização do futuro município. Sapezal, assim como outros 

municípios, frutos de empresas colonizadoras, foi criado pelo setor privado (SILVA, 

2003). 

A cidade de Sapezal passa a enfrentar uma dualidade de gestão, de um lado, a 

prefeitura, de outro, a Cidezal, que vende à prefeitura e aos moradores vários serviços. 

Além da gestão, a Cidezal é responsável pela venda e controle dos lotes na área 

urbana da cidade (SILVA, 2003). O controle da venda dos terrenos é operacionalizado 

por um viés de classe, “(...) ao se fundar a cidade, não se previa espaços para os 

imigrantes desqualificados e descapitalizados.” (SILVA, 2003, p. 200). 

Essa participação do Estado, na vida privada da família Maggi, também 

ocorreu em dois momentos importantes para a expansão do grupo e, 

consequentemente, da cidade. A primeira foi a construção do Hospital, que ocorreu 
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em virtude de uma redução nos juros fornecidos pelo BNDES para a lavoura de André 

Maggi, de 6% para 3%. Com a diferença, foi construído o hospital privado. As 

negociações para esse financiamento ocorreram em uma viagem entre Sapezal e 

Porto Velho – no qual estava sendo construído o porto -, em que estavam presentes 

Blairo Maggi, Antonio Pagot e o diretor Renato Sucupira do BNDES. A proposta 

apresentada, pelo então diretor, foi da redução dos juros e, em contrapartida, o grupo 

André Maggi construiria o hospital. Em entrevista concedida a Silva (2003), André 

Maggi detalha a negociação: 

 

Com o diferencial de juros daqueles eu ganhei o hospital. Fiz o hospital. Taí o 

hospital; é meu, é particular. Daí fizemos o hospital. O hospital ficou dois anos 

fechado, porque o hospital não pode ter ligação com a Prefeitura. Então, estava 

fechado até eu poder comprar os equipamentos (SILVA,2003, p. 202). 

 

 Outra ação estatal muito significativa foi a construção do Corredor Noroeste 

de Exportação, a partir da Hermasa uma empresa também do Grupo Amaggi: 

 

Graças ao aporte financeiro do BNDES à sociedade com o Governo do Amazonas, 

ou seja, a parceria entre a iniciativa privada e o poder público, e ao 

comprometimento de todos os envolvidos com o projeto do Corredor Noroeste 

de Exportação, a hidrovia Madeira-Amazonas foi inaugurada em 12 de abril de 

1997, com a presença do presidente da República Fernando Henrique Cardoso 

(BAPTISTA, 2018, p. 250).   

 

Todo esse sucesso para o Grupo André Maggi ficou completo quando o 

Governo do Amazonas vendeu sua parte na empresa para o grupo, ficando o mesmo 

como maior acionista da empresa, com 95% das ações, “(...) a conclusão do negócio 

proporcionou um dia feliz a seu André e família, pois, a partir daquele momento, ele 

poderia realizar outros investimentos sem a anuência do sócio”, comentou Pagot.” 

(BAPTISTA, 2018, p. 252.).  

Entretanto, essa felicidade obteve questionamentos por parte de um grupo de 

deputados estaduais do Amazonas, que comprovou o uso de recursos públicos, além 
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do 

autorizado, inicialmente, pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo 

reportagem do site Terra, foram aplicados oito milhões a mais do que havia sido 

autorizado inicialmente. Há também outras dúvidas: 

 

Eron Bezerra afirma que a constituição da Hermasa foi, na verdade, um conluio 

entre o governador Amazonino Mendes e Blairo Maggi. A empresa nasceu em 

1995, época em que Maggi decidiu construir seu próprio corredor de exportação. 

Para isso, ele precisava de um terminal graneleiro à margem do Rio Amazonas 

para, de lá, mandar soja para o exterior e, assim, evitar os gastos que vinha tendo 

por ter de se utilizar do Porto de Paranaguá (Terra, 13 de setembro de 2002). 

 

Além da aplicação a mais de recursos públicos, o número de empregos 

prometidos quando da aprovação da aplicação de recursos públicos pela Assembleia 

e que motivou os deputados a autorizar a transação seria na ordem de cinco mil 

empregos só no município de Itacoatiara. Porém, “(...) as obras foram concluídas em 

1997 e, segundo o deputado, até hoje só 17 pessoas foram contratadas para 

trabalhar no terminal, operado através de um sistema eletrônico que dispensa mão-

de-obra.” (Terra, 13 de setembro de 2002). Além de outros questionamentos 

apontados pelo deputado. 

A fundação do município de Sapezal contribuiu para se entender como os 

empresários do agronegócio se prepararam para esse momento, inclusive, a partir da 

construção ideológica de um “sonho” do patriarca da família, assim como de outros 

empresários que saíram de suas origens para Mato Grosso.  

Sapezal é a materialização do que Gramsci (2017) elaborou sobre a formação 

da vontade coletiva para atender a uma finalidade política. Entende-se que Gramsci 

estava analisando a vontade coletiva para formação de um Estado nacional, porém 

se sabe que o que deve ser utilizado para motivar tal processo não pode ser 

representado por inquietações, critérios ou princípios. O que motivou a criação de 

Sapezal, articulada pela família e grupo André Maggi, também incluiu demais 

empresários e outras pessoas, que constituíram o município, e esse aspecto foi 

representado por aspectos como: qualidade da terra, deveres enquanto cidadãos 
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para o desenvolvimento do Estado, necessidade sociais e econômicas, emprego, 

moradia, futuro, o que “(...) põem movimento a fantasia artística de quem se quer 

convencer e dá uma forma mais concreta as paixões políticas” (GRAMSCI, 2017, p. 

13).  

 

2 “A economia é dos sulistas, mas a massa é nordestina” 

 

A frase: “A economia é dos sulistas, mas a massa é nordestina” foi proferida 

por um dos entrevistados, político de mandato eletivo de Sapezal, quando perguntado 

sobre a condição dos trabalhadores na região. Os “sulistas” são os grandes 

empresários do agronegócio e do comércio, enquanto dentro da “massa nordestina” 

se concentram os trabalhadores migrantes oriundos de vários Estados do Nordeste 

brasileiro.  

Os “sulistas” aparecem em falas do Sr. André Maggi como essa sobre a 

construção de uma praia às margens do Rio Sapezal, para os moradores como opção 

de lazer: 

 

Nós fizemos a praia e depois construímos a usina na parte de baixo com uma 

turbina que vai sustentar as lâmpadas daquela estrada. Nós podemos pegar e ir 

numa praia bem melhor, mas tem gente que não pode. Então, temos uma praia 

bem arrumadinha, bem ajeitadinha como a gente quer ajeitar. Os moradores 

podem tirar temporada aqui mesmo. (...) No final, vai ser uma praia bem 

confortável, com todos os recursos, nós vamos fazer os quiosques lá dentro, para 

o cara tomar uma cervejinha e cobrar uma taxazinha na entrada para a praia 

permanecer conservada. (André Maggi em entrevista dada ao pesquisador Carlos 

Alberto Franco da Silva, em 1 de setembro de 2000, p. 203 – grifo nosso). 

 

A distinção de quem poderia sair da cidade e procurar algo melhor para o seu 

lazer aparece como fator para que o idealizador de Sapezal empreendesse esforços 

para a construção da praia, ou prainha, como é chamada nesta entrevista: 
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E: Mas tem local que vocês se encontram? 

G: Lá na prainha como sempre. (...) Lá é o encontro dos nordestinos, alagoanos, 

é lá. Porque quando você chega lá só vê nordestino e alagoano, sou do Piauí, só 

do Maranhão, de Alagoas, Teotônio, Bulandi, Maceió. (...) É o ponto de encontro, 

não tem nem como você aprontar na sua cidade e correr para aqui. (...) Não tem 

como, porque quando chegar aqui todo mundo já sabe quem é você. (G., 

trabalhadora terceirizada da prefeitura, em 25 de julho de 2019).  

 

A entrevistada é uma trabalhadora terceirizada que presta serviço para a 

Prefeitura municipal de Sapezal. É natural de Alagoas, tem 29 anos, está em Sapezal 

há seis anos com o esposo, filho e irmão. Assim como os outros seis entrevistados, 

sendo quatro do Nordeste, um de Minas Gerais e dois do Rio Grande do Sul, que  são 

migrantes. 

A prainha, palavra apresentada no diminutivo, representa, simbolicamente, a 

visão da trabalhadora sobre o espaço de lazer destinado ao seu grupo social. O grupo 

dos trabalhadores, ao qual G. faz parte, tendo sido identificado por um dos 

entrevistados como a grande massa. 

Pode-se perceber nessas frases uma divisão das classes, em que quem domina 

possui os meios de produção, tem uma forma de significar aqueles que vendem sua 

força de trabalho. Novamente, a ideologia exerce uma das suas principais funções que 

“seria justamente de criar a ilusão de consenso e normalidade em uma sociedade 

definida pela exploração do trabalho” (MENDONÇA, 2018, p. 194). 

A cidade e as grandes fazendas foram constituídas a partir da mão de obra 

migrante. O Grupo André Maggi fez uso deste tipo de mão de obra desde a primeira 

fazenda comprada na Chapada dos Parecis, a Tucunaré, conforme relato de M.: 

 

E: O senhor trazia os trabalhadores, para trabalhar aqui na região?  

M: De toda região, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Arenápolis, Rondonópolis, 

Vilhena, trabalhei bastante tempo com gente de Vilhena, e naquele tempo a mão 

de obra era muito grande, muito raiz, muito cerrado e aí a gente tinha que pegar 

1mil a 1.500, 2.000 peão para trabalhar.  

E: Para fazer a mão de obra?  
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M: É, a mão de obra braçal.  

(Entrevista concedida por M., político, em 24 de julho de 2019). 

 

Atualmente, as fazendas e o comércio são os maiores empregadores do 

município. Apesar disso, os entrevistados relataram, em maioria, que um problema do 

município é a falta de emprego, especificamente, a falta de colocação profissional 

feminina. 

 

E: Hoje o senhor acha que Sapezal tem algum tipo de problema? Que precisa ser 

discutido, enfrentado? 

M: Olha nós temos, primeiro, falta de emprego, isso está de situação de 

calamidade pública no país (...) Você tem um fenômeno de época que para 

sobreviver tem que trabalhar os dois, marido e mulher, e hoje a mão de obra 

feminina é muito escassa aqui e, principalmente, da nossa região, que tem 

bastante aqui, porque falta qualificação. São um povo simples, serviço braçal, 

tanto que nós não temos Perdigão, Sadia, nós não tem um emprego, um perfil que 

empregue as mulheres, é, então como nós temos um custo de vida muito caro, 

principalmente o aluguel, como que vive sem emprego? Difícil, nós é uma das 

cidades que o aluguel mais caro de Mato Grosso e não tem casa para aluga. (M., 

político, em 24 de julho de 2019). 

JJ: Falta opção, poderia ser feito mais, eu vejo um motivo para pesquisa e 

impulsionar mais a economia, gerar mais emprego, mais renda. (J.J., servidor 

municipal, em 24 de julho de 2019). 

A: Se for analisar você vai numa fazenda tem 200 funcionários, não tem 20 

mulheres, então até o tipo de atividade, a vagas para mulheres estão mais no 

comércio e nas lojas, mas na área rural não tem tido um avanço, porque as 

atividades é praticamente mesmo que só contratados homens, as mulheres 

muito pouco. (A., trabalhador assalariado rural, em 25 de julho de 2019). 

 

Nas falas aparece que as mulheres estão empregadas no comércio ou na 

prestação de serviços, como o caso da entrevistada G., que presta serviço por meio de 

uma empresa terceirizada. Uma das causas apresentadas em uma das entrevistas 

seria a falta de qualificação das trabalhadoras. 
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Esse quadro de falta de vagas para as mulheres pode se estender também aos 

homens, considerando a modernização dos maquinários utilizados nas fazendas. A 

modernização da agricultura vem, progressivamente, reduzindo o número de homens 

para realizar o mesmo trabalho de tempos atrás; JJ afirmou: “aqui hoje em Sapezal 

tem uma das melhores tecnologias do mundo do agronegócio.”. (J.J., servidor 

municipal, em 24 de julho de 2019). 

 

E: Tem trabalho braçal nas fazendas ou é mais maquinário?  

A: Olha, a tecnologia avançou muito e o trabalho hoje mais, acabou, antigamente, 

quando eu cheguei aqui se descarregava carreta de adubo no rodo, manual, hoje 

tudo é máquina, o adubo já vem em deck, o cara vai lá com uma pá carregadeira 

e descarrega hoje ninguém está metendo a mão na massa não é tudo com 

máquina. 

E: E ao mesmo tempo reduziu o número de pessoas que precisava? 

A: Diminui as vagas de empregos.  

E: Você percebeu isso nesse tempo que você estava lá até hoje? 

A: Olha, quando eu comecei a trabalhar na fazenda aqui as máquinas de algodão 

não é tão moderna como é hoje, uma equipe - que se divide em equipe -, uma 

equipe trabalhava com 40 pessoas e aí ocupava todo o grande goi, a prensa, todo 

o procedimento que precisava, e depois em pouco tempo criou aquela máquina 

que faz o fardinho, chama fardadeira reduziu mais de 50%, uma equipe que 

trabalhava com 40 agora com 16 conseguiu tocar o barco, e cada indústria a 

mesma coisa, o pessoal modernizou os maquinários, algodoeira que trabalhava 

com 80 está trabalhando com 40.  

E: Esses trabalhadores estão migrando para outros lugares ou conseguem ser 

absorvido em outras áreas? 

A: Tem trabalhadores que já não são daqui, são trabalhadores formados pelo 

Brasil inteiro pode se dizer, e aí com uma dificuldade quando não se emprega 

volta, uns já vêm certo e assim vai’  

(Entrevista concedida por A., trabalhador assalariado rural, em 25 de julho de 

2019). 

 

Os dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

– CAGED mostram certa regularidade entre o número de admitidos e desligados, há 
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um acréscimo de empregos, mas não são valores exorbitantes, a variação de 2007 

para 2016 foi de 28% para admissões e 22% para os desligamentos, conforme tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Comparação entre as Admissões e Desligamentos no setor de 
Agropecuária, Extração Vegetal, Caça] e Pesca em Sapezal de 2007 a 2016 
 

 

Dos dez anos analisados, três apresentam um maior número de 

desligamentos do que de admissões. O ano de 2016 tem um número de admissões 

menor que 2015. Uma observação importante: trata-se do crescimento da 

modalidade de contratação por tempo determinado, saindo de 187 contratos 

temporários em 2007, para 1027 em 2016. 

Os dados vão ao encontro dos relatos sobre a tecnologia no campo e a 

redução de mercado de trabalho. A produção de algodão, por exemplo, utiliza 

equipamentos que substituem a mão de obra dos trabalhadores: “(...) na verdade, o 

algodão só planta quem tem dinheiro, porque não é um produto que tu pode assim 

como a soja, milho que tu colhe e manda para outro, só planta algodão quem tem 

algodoeira para beneficiar ele, já vende a pluma prontinha para exportação.” (J.). 
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Portanto, o avanço de culturas mais dependentes de tecnologia amplia a produção, 

mas não necessariamente o número de empregos. 

 

Tabela 2 - Quantidade produzida e valor da produção das lavouras temporárias e 
permanentes – Município Sapezal 
 

 

 

Ao se analisar a produção agrícola do município, há um avanço na 

produtividade, segundo dados do IBGE. A produção de milho, algodão e soja 

apresentou um crescimento considerável. Com exceção da soja, a produção de 

algodão e milho mais que duplicou nesse período. O algodão saiu de duzentos e 

cinquenta mil toneladas, em 2007, para quinhentos e vinte mil toneladas, em 2016; o 

milho apresentou um crescimento de 112% de 2007 para 2016.  

A faixa salarial dos trabalhadores rurais do município, segundo o presidente 

do sindicato, é acima de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais). Questionado sobre 

as reportagens que afirmam que um operador de máquinas ganha acima de R$ 

10.000,00 (Dez mil reais), ele afirmou: 

 

A: Duvido que tenha algum operador de máquina que ganhe mais de quatro mil 

reais e um operador de máquina que ganhe quatro mil reais ele tem que estar há 

muito tempo já na empresa, ele já recebeu vários reajustes, operador de máquina 

ganha R$1.400, R$ 1. 500 mais horas extras não vai fazer 2.000 mil reais.  

E: Então, estourando, qual é a maior função com relação à renda? 

A: São os diretores, que também são assalariados.  
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E: Você tem ideia dos salários deles? 

A: Varia muito também, gerente, diretor é exagerado, mas ver o salário de gerente 

é 12, 15, 16, 8 mil.  

(Entrevista concedida por A., trabalhador assalariado rural, em 25 de julho de 

2019). 

 

A modernização dos maquinários nas fazendas se torna também um 

obstáculo para uma grande parcela dos trabalhadores. Conforme o sindicalista, isso 

ocorre em virtude do perfil educacional desse grupo, que é basicamente formado por 

jovens entre dezoito e trinta anos, com baixa escolaridade. A percepção do dirigente, 

considerando seu convívio diário com os trabalhadores, é de que a maioria é 

alfabetizada, porém não possui o Ensino Médio:  

 

(...) olha só, nós temos essa situação e é bem delicada, nós precisaríamos muito, 

porque se você for fazer uma análise hoje você tem muitas pessoas que não 

cursou o ensino fundamental, tem bastante. (A. trabalhador assalariado rural em 

25 de julho de 2019). 

 

A falta da escolaridade impacta no crescimento destes jovens dentro do 

processo produtivo. Mesmo a iniciativa do sindicato junto à Secretaria Municipal de 

Educação de isntalar três salas de aulas em três grandes fazendas não obteve êxito, 

pois o trabalhador não consegue se dedicar a outra atividade depois de uma jornada 

de trabalho intensa nas lavouras de soja, de algodão, de milho etc. Levanta-se uma 

discussão que precisaria ser feita junto aos empregadores, a da redução da jornada 

de trabalho para aqueles trabalhadores que quisessem prosseguir na educação 

formal: 

 

Olha, fica difícil dele crescer profissionalmente, o cara não estudou, como vai 

crescer profissionalmente? O cara chegou ali, virou operador de máquina e 

operador de máquina encerrou, não vai para nenhum lugar. Quando eu assumi o 

sindicato eu discuti com a Secretaria de Educação do município, nós queríamos 

criar três salas de aulas em três fazendas grandes, mas aí nós foi fazer um 

levantamento, não conseguiu aluno suficiente e aí teria que pegar alunos das 
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outras fazendas, das outras, das outras, aí não conseguimos avançar. (A., 

trabalhador assalariado rural, em 25 de julho de 2019). 

 

O sindicalista é filho de um trabalhador braçal, também oriundo do 

Nordeste, e até hoje trabalha nas fazendas. A primeira fazenda que o A. trabalhou foi 

do Grupo Amaggi, “o grupo Maggi é um grupo que oferece muitas oportunidades e aí 

não tem quem não goste, o cara entra no grupo Amaggi e não quer sair mais.” (A. em 

25 de julho de 2019). Segundo A., a maioria dos grandes grupos possuem acordos 

coletivos com os trabalhadores. 

Os acordos atendem tanto aos direitos dos trabalhadores quanto possibilitam 

às empresas organizarem a atividade produtiva nas fazendas, hora extra, por 

exemplo, para conseguir cumprir com as atividades necessárias para finalizar as 

safras. Ainda, segundo o presidente do sindicato, há poucos registros de acidentes 

de trabalho nos grandes grupos. Se em Sapezal há poucos registros de acidentes, no 

resto de Mato Grosso isso não é uma realidade. De acordo com uma pesquisa 

realizada pela BBC Brasil, Mato Grosso lidera o ranking das mortes em silos de 

armazenamento: foram 28 mortes desde 2009 até 2017. O município com maior 

morte em silos divulgados foi Sorriso.  

Também ocorrem as subnotificações de acidentes, nas quais o trabalhador 

não registra o acidente e recorre à automedicação, por exemplo. No caso de 

trabalhadores dos canaviais e dos laranjais, em São Paulo, apesar do percentual não 

ser significativo sobre o total, as subnotificações escondem outras questões ligadas 

à saúde mental desses trabalhadores como a utilização de álcool e drogas para 

conseguirem executar sua força de trabalho em um sistema produtivo que, cada vez 

mais, intensifica e precariza a jornada dos trabalhadores (SILVA, 2008).  

Ainda sobre o tema do emprego, os entrevistados mencionaram o crescimento 

da pecuária na região de Sapezal, apontando a preocupação com o impacto no 

mercado de trabalho, considerando as características desta atividade econômica: 

 

A: Pecuária, aqui em Sapezal tem crescido bastante em relação à pecuária. 

E: Mas a pecuária para o trabalhador assalariado, tem as mesmas condições ou 

emprega menos? 
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A: A pecuária ela não tem, não há necessidade, se hoje nós fôssemos pecuária 

aqui nós não tínhamos 20% dos trabalhadores que nós temos na agricultura. 

Hoje, o cara cria três mil boi ou cinco mil, três pessoas cuida. 

E: E por que a pecuária está vindo para cá agora? Ou sempre teve? 

A: As empresas, às vezes, acabam aderindo, principalmente, naquelas de terra 

que não dá para colocar lavoura, já aproveita. 

E: Diversificando. 

A: Isso mesmo  

(Entrevista concedida por A., trabalhador assalariado rural, em 25 de julho de 

2019). 

 

O uso diversificado do espaço é uma particularidade quando se trata de 

grandes propriedades de terra. Na entrevista, A. se referia a uma fazenda de sessenta 

mil hectares, na qual há produção de soja, de milho e de algodão e, também, pecuária. 

Em virtude da extensão das terras, o empresário procura diversificar suas atividades 

econômicas.  J.J, por sua vez, destacou como esta atividade econômica potencializa 

a concentração de renda: 

 

A pecuária eu digo para você, o pecuarista eu digo para você, é da classe 

empresarial que mais tem mais dificuldade de distribuir renda. Exemplo, se ele 

tem mil hectare de pasto ele tem 3, 4 mil bois, ele mora lá em Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, de lá ela manda, o caminhão tá chegando, 

carrega o boi, vou no frigorífico ver a pesagem, já manda arame, outros produtos 

para fazenda, sal, sei lá o que mais. (A., trabalhador assalariado rural, em 25 de 

julho de 2019). 

 

 Apesar das falas positivas em relação ao agronegócio, da receita alta 

arrecadada pelo município, os trabalhadores enfrentam algumas questões básicas, 

como a dificuldade de acesso à Educação Superior pública, à saúde, principalmente 

referente às especialidades, ao custo de vida no que tange aos preços dos aluguéis. 

O tema dos aluguéis foi mencionado na maioria das entrevistas. O presidente do 

sindicato dos trabalhadores assalariados rurais, Sr. Antônio, disse que a situação era 

mais crítica, porém, nos últimos quatro anos, com a chegada da Caixa Econômica, 
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houve um maior acesso dos trabalhadores ao crédito imobiliário, seja pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida ou construção própria. Anteriormente, era muito comum que 

os trabalhadores residissem em repúblicas, casas divididas por mais um trabalhador 

ou até mesmo famílias, em condições precárias: “(...) mudou muito bastante, era uma 

dificuldade danada, o pessoal morava muito em república e república não oferece 

muita qualidade, mas essa situação tem diminuído bastante” (A., trabalhador 

assalariado rural, em 25 de julho de 2019). 

Entre os problemas que apareceram nas entrevistas há uma diferença entre os 

apontados pelos trabalhadores e os demais. 

Nas entrevistas realizadas com as autoridades políticas, o que foi apontado é 

que em virtude da ausência do Ensino Superior no município, os filhos estão indo 

estudar na capital ou outros municípios e não estão retornando ao município.  

Em relação aos trabalhadores, dois problemas foram destacados nas 

entrevistas, a quebra de afeto dos que ficam na terra natal e o deslocamento das 

crianças que acompanham os pais trabalhadores na condição de safristas. 

Situações que afetam, diretamente, o emocional tanto do trabalhador quanto dos 

familiares que sofrem com o tipo de vida que levam, longe dos seus familiares. Silva 

(1999) denominou esse processo como apropriação do afeto, quando o trabalhador 

é esvaziado de seus valores e laços afetivos e convertido em mera força de trabalho. 

No caso das crianças, o servidor público JJ, que trabalha na Secretaria 

Municipal de Educação, disse que durante o ano letivo ocorrem dois fatos que 

repercutem na escola, a invasão e a evasão escolar. A invasão ocorre no início do 

ano, com a chegada dos filhos e filhas dos trabalhadores safristas, a evasão, ao final 

da safra, com a partida desses:  

 

(...) aqui na verdade não tem emprego, tem frente de trabalho, contrato 

temporário, a pessoa faz um contrato de seis mês, demite e pronto e aí não cria 

laços de segurança, fica aquela rotatividade, tem a invasão no começo e a evasão 

no transcurso do ano. (JJ – servidor municipal em 24 de julho de 2019). 

 

A quebra do afeto entre quem fica na cidade de origem e quem se desloca 

procurando oportunidade apareceu na entrevista da trabalhadora G., única mulher 
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entrevistada e quem fez referência aos que ficaram. Sua filha está com sua mãe em 

Alagoas e não tem desejo de ir para Sapezal: 

 

G: Ela não quer nem saber daqui por causa da minha mãe.  

E: Ham, muito ligada a ela.  

G: Já se apegou a minha mãe, nem passar as férias aqui comigo a menina quer, 

de jeito nenhum. (Entrevista concedida por G., trabalhadora terceirizada da 

prefeitura, em 25 de julho de 2019). 

 

Essa transferência da referência da mãe para outro ente familiar é comum nas 

famílias que fazem da migração uma forma de sobrevivência, esses relatos aparecem 

também nos canaviais, “(...) Teresa viveu a apropriação do afeto do cortador de cana. 

A usina apropria-se não apenas da vida do trabalhador, mas como que com 

tentáculos, chega até a região de origem, afetando também a vida dos que não 

migram” (REIS, 2018. p.122).  

Além da falta de emprego para as mulheres, apontadas nas entrevistas de M. 

(político, em 24 de julho de 2019) e A. (trabalhador assalariado rural, em 25 de julho 

de 2019), outra questão foi apresentada, a de objeto para satisfazer os desejos 

masculinos. Na criação do município de Sapezal foi construído o que o entrevistado 

J. deu o nome de “Cinzeiro”, o prostíbulo da cidade. Essa parte da cidade, assim como 

as demais áreas, foi dada pelo Sr. André Maggi. A justificativa era que o local 

atenderia aos trabalhadores da fazenda, na maioria jovens e solteiros, que 

precisariam de uma motivação para migrar para Sapezal e trabalhar nas fazendas. 

Essa ação do Sr. André Maggi é relatada em sua biografia pelo filho Blairo Maggi: 

 

Eu defendia que uma cidade para crescer tinha que ter o tripé de três pês. Em 

Sapezal, já havia a polícia e o padre, mas não as “moças”. Isso criava uma 

confusão, já que o pessoal ia a Tangará da Serra se divertir e demorava uma 

semana para voltar. Sempre comentei isso com meu pai e ele tomou as 

providências como era de praxe: foi a Tangará da Serra e levou uma proposta 

positiva, construímos uma casa à beira do rio Água Quente, em Sapezal, e 

entregamos para ela tocar. Isso fazia com que a peãozada recebesse seu salário 
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na sexta-feira e, na segunda, já estava todo mundo de volta trabalhando contente 

(BAPTISTA, 2018, p. 220). 

 

Esse local existe até hoje e é utilizado ainda para prostituição destinada aos 

trabalhadores. Na entrevista com A., houve tentativa de abordar o tema, entretanto, o 

entrevistado aparentou certo constrangimento2. Não foi possível continuar o assunto 

e outros entrevistados não mencionaram o local.  

Além da questão de gênero na objetificação da mulher para as necessidades 

masculinas, novamente a questão de classe aparece aqui, o que motivou a 

construção do prostíbulo foi o não prejuízo da força de trabalho nas fazendas, 

primeiro para que os trabalhadores não se atrasassem da volta do final de semana e, 

segundo, para que tivessem extravasadas as pressões em virtude das condições de 

trabalho. Nesse sentido, a opressão da mulher serve aos interesses relacionados à 

reprodução do capital. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Há uma linha tênue entre o público e privado tanto na criação do município de 

Sapezal, como na constituição do grupo Amaggi. A construção do hospital, a partir 

de taxas de juros menores definidos por um banco estatal e a construção de terminal 

viário com recursos públicos - e a posterior venda da parte estatal para o grupo 

Amaggi nos apresentam um cenário em que o Estado, por meio de políticas públicas 

derivadas ou da ação direta do Estado ou por meio linhas de créditos, renúncia fiscal, 

ou outras articulações entre os pares, se fez presente no município de Sapezal, no 

agronegócio e também no desenvolvimento da região. 

A pesquisa também demonstra que há uma figura concreta, André Maggi, que 

representa os grandes empresários constituídos a partir do processo de colonização 

de Mato Grosso, e como eles foram atendidos pelo Estado, seguido posteriormente 

ou concomitantemente por Blairo Maggi, eleito em 2002 Governador do Estado. 

                                                     
2 O constrangimento do entrevistado coloca uma questão metodológica, reafirma que a pesquisadora 
carrega sua raça, gênero e aparência e. portanto, não é neutro na interlocução com o entrevistado.  
.  
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Esse transitar entre o privado e o público prova que a divisão ou a ruptura entre 

a economia e a política é fictícia. Constrói-se a ideia de que não há relação entre os 

acontecimentos econômicos e políticos, o que possibilita, entre outras questões, a 

naturalização da pobreza e da riqueza - o mercado seria um agente neutro 

socialmente e “(...) responsável por distribuir a riqueza através de critérios puramente 

técnicos, em função das diferenças em matéria de esforço, talento e capacidades dos 

indivíduos” (OSORIO, 2015, p. 11). 

Além deste aspecto, o que se teve com a criação do município de Sapezal foi 

o que o autor Mills (1968), a partir da sociedade americana, analisou como o poder, 

ou a essência do poder nacional estão nos domínios econômicos, políticos e 

militares. As demais instituições, como a religião, a família e a escola estão a serviço 

destes três domínios. Apesar de o autor se referir a uma sociedade diferente da 

brasileira, pode-se considerar, a partir de suas reflexões, que: mesmo que o Grupo 

André Maggi já fizesse parte da elite econômica e o patriarca da família Maggi já 

tivesse experiência, no domínio político, era preciso ocupar o domínio político, além 

do econômico, o poder só poderá ser exercido através da ocupação das instituições 

do Estado, neste caso, uma prefeitura. 

A partir das entrevistas foi possível compreender o duplo aspecto da 

experiência dos trabalhadores no município de Sapezal, por um lado, eles sabem das 

dificuldades enfrentadas, por outro, têm o sentimento de que a ida para o município 

é uma oportunidade para uma vida melhor. Quando se referem ao trabalho, há uma 

noção de pertencimento ao município, mas quando falam da família, esse 

pertencimento se desfaz.  

Ao final da entrevista com a trabalhadora G., já depois do gravador desligado, 

ela disse uma frase que representa bem este sentimento: “(...) daqui eu só sai de dois 

jeitos: uma no caixão, porque aqui não é minha terra e eu quero ser enterrada na 

minha terra e outra da minha casa alugada para a minha casa própria”. 

Portanto, o agro constrói, afirma e consolida uma identidade de classe. Como 

visto neste artigo, este processo ocorreu a partir da mobilização e organização 

política para a construção e emancipação de um município que, entre várias decisões 

do poder público, conseguiu a implantação de um novo corredor de exportação para 

produção dos empresários do agronegócio da região da Amazônia Legal, resultado 
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de uma articulação entre local, nacional e internacional (multinacionais) e sempre 

com a participação do Estado. 
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13. COMPETÊNCIA PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E 
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Lélica Elis Pereira de Lacerda1 

RESUMO 
 
Neste artigo exercitamos o conceito de competência profissional desenvolvido em 
nossa tese aplicado a executores de políticas sociais no contexto de pandemia. 
Defendemos a competência profissional pautada na historicidade e buscamos 
delinear por meio de estudo bibliográfico, no tópico 1, a pandemia como expressão 
da crise estrutural do capital que se aprofunda como crise civilizatória que recai 
sobre o Brasil como reversão neocolonial. Este processo impõe particulares 
necessidades à classe trabalhadora brasileira e demanda compromissos de classe 
também aos executores de políticas sociais, sendo este o tema da segunda seção.  
Palavras-Chave: Crise estrutural. Competência profissional. Projeto ético-político. 
Pandemia. 
 
RESUMEN 
 
En este artículo ejercitamos el concepto de competencia profesional desarrollado en 
nuestra tesis aplicada a los ejecutores de la política social en el contexto de una 
pandemia. Defendemos la competencia profesional basada en la historicidad y 
buscamos perfilar a través de un estudio bibliográfico, en el tema 1, la pandemia 
como expresión de la crisis estructural del capital que se profundiza como una crisis 
civilizadora que cae sobre Brasil como un retroceso neocolonial. Este proceso 
impone necesidades particulares a la clase obrera brasileña y exige compromisos de 
clase de los ejecutores de la política social también, tema de la segunda sección. 
Palabras Clave: Crisis estructural. Competencia profesional. Proyecto ético y político. 
Pandemia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nossa trajetória de estudos se refere à competência profissional da  assistente 
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social na execução terminal de políticas. Tais estudos, porém, podem ser aplicados 

para toda e qualquer executora de políticas sociais (enfermeira, professora, 

psicóloga, etc.) e, em virtude da abrangência das reflexões da presente coletânea, 

decidimos exercitar o conceito que desenvolvemos de competência profissional 

vinculada aos interesses da classe trabalhadora para a execução terminal de 

políticas sociais em geral; reafirmando o projeto ético-político de emancipação 

humana assumido pelo serviço social como de interesse da classe trabalhadora. 

Partimos da compreensão desenvolvida em nossos estudos de que 

competência profissional não é algo neutro ou atemporal, mas, ao contrário, está 

relacionada com o posicionamento da profissional dentro de um determinado estágio 

da luta de classes e dos interesses em disputa. Ao entender o trabalho da execução 

de políticas sociais como práxis de segunda ordem pautadas em Lukács (2013), 

demonstramos que é impossível debater a competência profissional ou técnica, 

como uma categoria universal, acima dos interesses de classe, ao contrário a 

competência deve ser ligada aos anseios da classe trabalhadora.  

Conforme argumenta Nosella (2005), a competência ou incompetência são 

qualificações atribuídas em uma visão de cultura historicamente determinada, 

permeada, portanto, pela luta de classe e os interesses antagônicos. Seria 

competente um professor que desenvolve o mais alto grau de abstração sobre 

qualquer coisa que seja, mas naturaliza as barbáries que as elites querem nos impor?  

Em nosso entendimento, não. Porque para nós, a execução de políticas sociais 

está relacionada a totalidade da produção e reprodução social e, portanto, é 

perpassada pela luta de classe e os interesses antagônicos existentes na sociedade. 

Um relatório sobre o poder familiar de uma família quilombola sobre seus filhos, por 

exemplo, (ou uma aula sobre isso) remonta a 521 anos de exploração internacional 

sobre nossas terras e povos. Ou desenvolvimento de um novo agrotóxico, por 

exemplo, rebaixa as condições destes povos. 

Defendemos uma competência profissional pautada na consciência histórica 

do tempo vivido. Diante do turbilhão de acontecimentos históricos nos últimos anos, 

mostrando o aceleramento do tempo típico de processos de transição histórica, 

dentro do entendimento da competência profissional que expressa nas posturas 

profissionais cotidianas a materialização de compromissos ético-políticos 
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emancipatórios, pretendemos delinear os aspectos macrossociais mais 

fundamentais da determinação dos fenômenos do cotidiano profissional da  

execução de políticas sociais na atualidade para elucidar por qual transição histórica 

passamos e quais são os interesses fundamentais da nossa classe com os quais as 

profissionais precisam estar atentas para efetuar escolhas que tencionem os 

conflitos sociais cotidianos no sentido ético-político emancipatório. 

Neste estudo bibliográfico, defenderemos que a Pandemia é expressão da 

crise do capital e debatemos por meio de Harvey (1992; 2014) e Mészáros 

(2009;2011) a natureza desta crise. Para explicar de que tipo de transição histórica 

passa o Brasil, nos pautamos em Fernandes (2005;2000), Prado Júnior (2000) e 

Sampaio Júnior (2005) para explicar que a crise estrutural do capital se expressa na 

América Latina como processo de reversão neocolonial, que aborta o 

desenvolvimento dos Estados-nação, colocando no nosso horizonte histórico a 

transição para a barbárie neocolonial. 

Por fim, pensando o compromisso e a competência profissional no bojo das 

políticas sociais como práxis social que dá materialidade a direitos num contexto em 

que a crise do capital se expressa como crise civilizatória, demonstraremos quais 

são os interesses fundamentais da classe trabalhadora com os quais a profissional 

competente do ponto de vista da classe trabalhadora precisa estar comprometida. 

 

1 De que crise falamos? 

 

A pandemia não expressa apenas uma crise sanitária global. Nem mesmo 

esgota sua explicação concebendo-a como expressão de uma crise ambiental sem 

precedentes. A pandemia não pode ser vista alheia a crise política, nem a crise ética, 

ou a crise econômica que eclode no centro do capital em 2020. Isto porque todas 

estas dimensões da crise são expressões de um mesmo fenômeno: a crise estrutural 

do capital que denota, conforme Mészáros (2009) que chegamos aos limites 

absolutos do capital que determinam uma crise civilizatória que só tem saída para 

além do capital. 

O autor nos chama atenção de que chegamos no ponto limite das contradições 

internas do capital e, para tanto, retoma Marx: 
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No desenvolvimento das forças produtivas advém uma fase em que surgem 

as forças produtivas e meios de intercambio que, no marco das relações existentes, 

causa, somente malefícios e não são mais forças de produção, mas forças de 

destruição (MARX apud MESZÁROS, 2009, p. 191). 

Vivenciamos, portanto, um período histórico em que a conexão dialética 

necessária entre produção-consumo-necessidade se perde e se impõe formas de 

consumo e produção destrutivas, pautadas em necessidades artificiais do capital 

que se sustentam por um profundo irracionalismo que passa a reger a vida coletiva 

sob os ditames da incontrolabilidade do capital. 

As gigantescas corporações dos países dominantes impõem para o mundo o 

seu poder, manipula e impõe necessidades artificiais, pois geram lucros mais fáceis 

do que a efetiva satisfação das necessidades reais: a Monsanto gera o câncer com 

agrotóxicos e a Bayer, do mesmo grupo econômico, vende o tratamento; produz-se 

conflitos bélicos para se vender armas e a irracionalidade e o desperdício se impõem 

sob o ditame dos grandes conglomerados financeiros, enquanto milhares de 

trabalhadoras são jogadas a miséria. 

Na segunda metade do século XX, a irracionalidade e destrutividade do capital 

monopolista preponderam, indicando a fase descendente do capital e suas 

consequências de potencial catastróficas. O grupo industrial-militar - “Um agente 

que é, e apenas pode ser, ao mesmo tempo econômico e político no mais alto nível” 

(MÉSZÁROS, 2009, p. 252) - tem como natureza “produtiva” a destruição, já que se 

esforça para realizar os melhores negócios a partir do mais alto risco (não risco 

econômico, pois este é garantido pelo Estado).  

Esta destrutividade é despertada pela taxa decrescente de lucros do capital, 

fruto da tendência de queda da taxa de lucros que é consequência do aumento da 

produtividade do capital. O calcanhar de Aquiles do capital, revela Marx (2011), é que 

quanto mais capital se torna produtivo, menos mais-valia tem a extrair das 

mercadorias, havendo a necessidade de se vender maior número de mercadorias. Por 

outro lado, a concentração de capital leva ao empobrecimento generalizado, o que 

acarreta num descompasso entre produção e consumo, gerando crises de 

superprodução. A destrutividade do capital se refere, portanto, a formas 

insustentáveis de burlar a crise de superprodução. 
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Em conformidade com Marx (2011), Harvey (1992) explica que a tendência à 

superprodução é ineliminável ao capital e para contê-la, absorvê-la ou administrá-la 

(para não ameaçar a ordem) existem alguns mecanismos. Na crise de 1929 diversas 

medidas foram tomadas para fomentar o crescimento econômico e regular a relação 

entre produção e consumo, de modo a contornar a crise de superprodução no âmbito 

da economia real2. Enquanto durou o processo de reconstrução dos países arrasados 

pelas guerras mundiais sob financiamento e altos lucros dos EUA, o capitalismo teve 

um período próspero, mas tendência de queda da taxa de lucros é inerente ao capital. 

Por mais que o capital tenha se lançado de inúmeros mecanismos, no fim da 

década de 1970 explode uma nova crise de superprodução, que já não podia mais ser 

contida no plano da economia real, simplesmente porque a gana de lucro do capital 

é maior do que aquilo que efetivamente pode ser produzido (por limitações 

ambientais e de produtividade). Então, explica Harvey (1992) que o capital financeiro 

passa a ser o cerne de novas soluções paliativas à superprodução por promover o 

deslocamento espaço-temporal para absorvê-la parcialmente; impondo ao mundo o 

padrão de acumulação flexível. 

Agora a ampliação da taxa de lucros do capital se dá não pelo crescimento da 

economia, mas pela ampliação da taxa de mais-valia extraída do trabalhador pela 

deterioração das condições de trabalho ao impor o trabalho flexível e sem direitos; e 

das condições de vida através do desmonte de direitos sociais com o intuito do fundo 

público se deslocar das políticas sociais para a apropriação privada dos bancos, 

diretamente, via juros da dívida pública; enquanto substitui serviços públicos por 

nichos de mercado privado. 

O capital fictício se vincula, portanto, a um tipo de acumulação flexível que 

prima por diversos mecanismos de burla da tendência de queda da taxa de lucros 

dos negócios dos grandes monopólios. Para tanto, utiliza-se do deslocamento 

espacial e temporal. O deslocamento espacial se refere a alta capacidade de 

mobilidade da indústria moderna que se torna possível pelo desenvolvimento e 

                                                     
2  Como forma de fomentar a economia real e superar a crise de superprodução, o 
fordismo/keynisianismo promoveu um conjunto de medidas de regulação econômicas, como fomento 
ao pleno emprego, elevação dos salários e redução da jornada de trabalho para fomentar o consumo 
no tempo livre, a estruturação de políticas de bem-estar social como subsídio salarial e diversas 
outras medidas que vislumbravam a redução do tempo de giro do capital (HARVEY, 1992). 



 
298 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

barateamento dos meios de transporte e comunicação, transformando toda a 

superfície do globo num imenso mercado por onde se deslocar para encontrar as 

melhores condições de extração de mais-valia. Isso dá imensos poderes ao capital 

que agora não precisa respeitar nenhum limite e viabiliza a imposição da 

precarização total do trabalho (uma greve que atinja conquistas salariais pode ser 

contornada, por exemplo, com a mudança da fábrica para lugares com relações de 

trabalho mais precárias). Assim, o deslocamento espacial permite novas 

configurações de extração de mais-valia absoluta e relativa pelo mundo, para além 

da capacidade de controle dos Estados-nação (idem, 1992). 

Além do deslocamento espacial, o autor irá destacar que o capital financeiro 

permite o deslocamento temporal: contornando os limites presentes do mercado, o 

capital fictício é um dinheiro sem lastro que permite especular sobre a mais-valia do 

presente e futuro, tornando possível absorver parte do excedente do presente em 

ações que comprometem mais-valia futura em jogatinas especulativas que fazem 

com que as expectativas de lucro sejam muito maiores do que o tamanho da 

economia real. De tempos em tempos, o dinheiro especulado não consegue seu 

lastro na economia real e neste choque explodem crises conjunturais cada vez mais 

intensas, como a de 2008-9 e a de 2020, alvo de nossas análises do próximo tópico. 

Lênin (2014) já demonstrava que na transição do século XIX ao XX a 

mercadoria mais lucrativa do capital era a exportação de dinheiro a juros e não a 

exportação de mercadorias. Harvey (1992) nos permite compreender que a partir da 

crise de 1970 os juros bancários tornam-se imprescindíveis para burlar a crise de 

superprodução. Os juros bancários funcionam como uma bomba que retira dinheiro 

de todas as transações econômicas do mundo, pautadas na mais-valia presente e 

futura, e os concentra em 1% da população. 

O neoliberalismo é a ideologia que sustenta esta tirania financeira que 

funciona, na prática, como uma forma de acionar as formas mais predatórias de 

acumulação, denotando que aqueles mecanismos de rapinagem pelo uso da força 

apontados por Marx (2011) no capitulo XXIV “A assim chamada acumulação 

primitiva” não se tratava de uma dinâmica originária, mas a forma como a economia 

mercantil promove a relação entre centro e periferia do capitalismo.  
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Harvey (2014) defende que a crise de 2008-9 irá colocar em xeque a 

hegemonia estadunidense no mundo e que este processo decadente obriga aos EUA 

abandonar sua postura de defensores da liberdade e democracia que herdaram da II 

Guerra mundial na oposição ao nazismo. Passa, a partir do governo Bush, a praticar 

medidas ainda mais belicosas e autoritárias sobre o mundo, pautados num projeto 

econômico ultraliberal, sustentado por uma ideologia neoconservadora numa 

guinada autoritária do capital.  

Neste processo, o autor irá sustentar que as medidas neoliberais passam a se 

tornar tendência mundial desde 1970, mas se tornam imperativas a partir da crise de 

2008-9. A crise obriga o centro do mundo a reforçar a relação de expropriação entre 

centro e periferia do capital, de modo que do centro parte uma dinâmica exploratória 

pautada na força e rapinagem das nossas riquezas. Harvey admite em seu texto que 

irá alterar o nome de acumulação primitiva para acumulação por expropriação para 

evitar esta ideia de um processo passado, originário; mas a dinâmica é a mesma: se 

utilizar do uso da força das leis e das armas do Estado para impor a “expropriação de 

terras comuns”, sejam elas terras produtivas, minas de metais preciosos, rios e 

florestas; ou empresas públicas, serviços públicos ou fundo público. 

O capital predatório sob a supremacia estadunidense abandona discursos 

humanitários e elimina direitos trabalhistas em todo o mundo sem rodeios para impor 

maiores jornadas de trabalho e menores salários culminando em processos de 

extração de mais-valia absoluta dos trabalhadores enquanto os expropria de todo 

meio de produção e subsistência, proletarizando-os universalmente. A divisão 

internacional do trabalho se acentua entre centro e periferia e o processo de 

subjugação política se intensifica tanto entre o grande capital e os Estados-nação 

quanto na relação político-econômica entre burguesia internacional e elites 

nacionais. 

Por isso, no próximo tópico vamos defender que os rebatimentos da crise 

estrutural do capital no Brasil desencadeiam um processo de reversão neocolonial, 

cujos efeitos já podem ser sentidos: uma profunda reestruturação autoritária do 

Estado; a precarização estrutural do trabalho com a regressão dos direitos 

trabalhistas, conforme nos releva ANTUNES (2018); a intensificação da segregação 
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social e da ampliação da subordinação do Brasil aos interesses internacionais, 

particularmente dos EUA. 

 

1.1 Brasil em transição histórica: de onde para onde? 

 

Precisamos compreender que a crise que assola o Brasil não é transitória e 

que a perda de direitos que acumulamos não é temporária: são mudanças estruturais 

que, a depender das elites brasileiras, vieram para ficar e se aprofundar enquanto 

tendência. Estamos passando por um processo de rebaixamento das condições de 

vida dos trabalhadores em escala planetária, num planeta que padece de uma divisão 

hierarquizada do trabalho. 

Através de Marx (2011), Cesáire (2016) e Quijano (2020) é possível entender 

que a lógica mercantil nasce na Europa enquanto esta fazia das terras além-mar de 

América. A lógica de ganhar dinheiro através de mercadorias é constituída pelo 

acúmulo de riquezas e desenvolvimento de forças produtivas que só foram viáveis 

na Europa pela pilhagem de riquezas das Américas.   

Gorender (2016) afirma que a inserção da América Latina no mercado mundial 

se deu de forma subordinada ao fomento do desenvolvimento industrial europeu. 

Através da exploração dos corpos escravizados deixados à míngua para trabalharem 

até a morte era possível baratear a produção de commodities. As commodities 

baratas servem para baratear o custo de produção da grande indústria que amplia 

sua margem de lucros e se impõe ao mundo economicamente. Além disso, como 

demonstra Williams (apud Honor, 2015) os grandes banqueiros de hoje são os 

traficantes de escravos de ontem, que mantinham entre metrópole e colônia o 

mercado triangular. 3 

Importante perceber, portanto, que esta elite que passa a se constituir no 

mercantilismo europeu gera uma América Latina escravista colonial; que o 

                                                     
3 No comércio marítimo triangular, a Inglaterra –bem como França - fornecia o navio e os produtos de 
exportações; a África, a mercadoria humana; as matérias-primas coloniais. O navio negreiro saia da 
metrópole com uma carga de artigos manufaturados. Estes eram trocados com lucro por negros na 
costa da África, os quais eram vendidos nas fazendas com mais lucro, em troca de uma carga de 
produtos coloniais (commodities) que seriam levados de vota ao país de partida. (WILLIAMS apud 
HONOR, 2015, p. 90) 



 
Lélica Elis Pereira de Lacerda  | 301 

 

capitalismo irá, na Europa, transitar do feudalismo ao capitalismo havendo nos 

grandes centros o desenvolvimento da grande indústria que evolui para os grandes 

monopólios financeiros imperialistas da contemporaneidade, conforme Lênin (2014). 

Na América Latina, porém, o capitalismo se ergue a partir do escravismo 

colonial que, conforme Gorender (2016) se pauta no Latifúndio, monocultura e 

trabalho escravo para a produção de commodities na condição de mercadoria para a 

agroexportação; uma transição, conforme Fernandes (2005), sem qualquer ruptura 

radical a partir dos debaixo; não realizando a formação de uma burguesia nacional 

com capacidade de autodeterminação. No lugar de uma nação brasileira autônoma 

sob os ditames de uma burguesia nacional forte, ergue-se, ao contrário, uma 

burguesia subordinada, configurando-se num capitalismo dependente. 

Para Fernandes (2005), Ianni (1986), Gorender (2016), e tantos outros, a 

revolução burguesa no Brasil é um complexo processo histórico promovido sob a 

hegemonia das elites brasileiras que se inicia com a independência do Brasil em 

relação a Portugal, passa pela abolição da escravatura, a proclamação da república 

e transição do trabalho escravo ao assalariado até se constituir um mercado interno 

sob o processo de industrialização, etc. 

Prado Júnior (2000) nos chama atenção de que o Brasil se ergue do processo 

colonial apresentando três questões não resolvidas: a sociedade dos negócios 

privados se coloca acima do projeto de nação brasileira; a sociedade que se ergue 

sem reparações com o passado escravista mantém de herança da colônia uma 

profunda segregação social (que podemos situar como fruto da divisão racial do 

trabalho) que marca a constituição da classe trabalhadora brasileira; além de uma 

profunda dependência do Brasil ao imperialismo; processos que limitam o Brasil a 

dependência e impedem que o país, enquanto nação institua seus fins e construa 

seus meios.  

Além disso, cumpre ressaltar que para o autor, a emersão de uma burguesia 

brasileira por um processo de industrialização nacional foi abortado. Segundo o 

autor, a crise de 1929 devastou a tão aparentemente consolidada economia cafeeira 

e pôs na ordem do dia a questão da revolução brasileira: a consolidação de um 

estado-nação soberano brasileiro com uma indústria e burguesia nacional ou seu 

retorno ao colonialismo. Vargas caminhou no sentido de buscar consolidar um 
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parque industrial brasileiro e uma burguesia nacional dando sinais de que o Brasil 

gestaria seu sonho autônomo de Estado-nação.  

A abertura ao capital externo promovida pelo governo JK, porém, limitou a 

industrialização nacional na medida em que abriu este processo ao capital externo 

tornando nosso processo de industrialização submetido ao capital internacional. Em 

vez da constituição de indústrias nacionais para prover o consumo interno, foram as 

indústrias internacionais que se instalaram aqui para a substituição de importações. 

Para Prado Júnior (2005), portanto, havia dois caminhos: alçar ao Brasil como nação 

soberana, ou regredir à condição de colônia. 

Fernandes (2000) nos chama atenção de que diante do dilema da revolução 

brasileira, as nossas elites a resolvem impondo uma terceira via: um processo de 

contrarrevolução permanente, de modo que o Brasil não concretiza o projeto 

nacional, mas que também não reverte a economia brasileira a bases coloniais. O 

golpe de 1964 significa, portanto, uma espécie de congelamento da história em que 

a dupla articulação do subdesenvolvimento se mantém (dependência externa e 

segregação social), enquanto conclui no Brasil a instauração de uma sociedade 

capitalista. Conclui-se o projeto capitalista para o Brasil (a revolução burguesa), 

portanto sem se constituir o projeto de nação. 

A partir de 1980 o congelamento da contrarrevolução permanente começa a 

ceder. É preciso considerar que recai sobre o Brasil os impactos da crise estrutural 

do capital que irá impactar de modo particular na periferia do sistema. Segundo 

Sampaio Junior (2005), a globalização dos negócios tende a provocar um processo 

de reversão neocolonial nos países que fazem parte da periferia do sistema 

capitalista mundial.  

Por mais que nos anos 1980 a classe trabalhadora brasileira tenha 

conquistado a Constituição Federal mais avançada de sua história, fruto de décadas 

de luta democrática contra a ditadura militar, a América Latina passa a sofrer 

pressões imperialistas com sua agenda neoliberal que, conforme Harvey (2014) será 

um mecanismo de acumulação por espoliação do imperialismo sobre nós; um 

processo exploratório que será mistificado como modernização econômica. 

Contraditando a crença de que a adesão ao receituário neoliberal permitiria à 

América Latina aumentar a competitividade de sua economia e aproximá-la do 
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Primeiro Mundo, para Sampaio Júnior (2005), o balanço de décadas de ajuste fiscal 

mostra uma realidade desoladora, marcada pela ampliação do atraso econômico e 

acelerada precarização das condições de vida da população. 

É a partir desse pano de fundo que devemos entender a inflexão na política 

econômica do início dos anos 90, quando o Brasil passou a sancionar 

sistematicamente as pressões liberalizantes da comunidade financeira 

internacional. A extrema fragilidade financeira do setor público diminuía 

dramaticamente o raio de manobra do Estado para continuar resistindo ao impacto 

desagregador do novo padrão de concorrência intercapitalista sobre o parque 

industrial brasileiro. 

Em suma, para o autor, a incapacidade de evitar os efeitos destrutivos da crise 

da industrialização pesada comprometeu as bases materiais, sociais e políticas do 

Estado nacional, colocando o Brasil diante da ameaça de processos de reversão 

neocolonial que interrompem o movimento de construção da nação. 

Dentro deste processo de reversão neocolonial, defendemos que o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff, consequência dos rebatimentos da crise 

2008-9 no Brasil, abre caminho para o avanço acelerado da reversão neocolonial. 

Vamos abordar, então, três processos característicos da perversidade da “nova 

dependência” citados por Sampaio Júnior (2005), refletindo intensificação destes 

processos na dinâmica dos governos pós-golpe 2016.4 

O primeiro sinal desta reversão neocolonial destacado por Sampaio Júnior 

(2005) é bastante perceptível neste contexto de pandemia: a difusão desigual do 

progresso técnico aumentando a defasagem tecnológica das economias atrasadas. 

Os sucessivos cortes de recursos em educação, ciência e tecnologia 5 ; o 

desmonte da CAPES e as políticas de fomento à pesquisa denotam que a 

                                                     
4 Não vamos entrar no mérito sobre o papel do governo petista. Apenas queremos deixar assinalado 
que o fato de abordarmos os aspectos da reversão neocolonial no pós-golpe 2016 não significa que 
avaliamos que o governo petista fez, faria ou fará resistência a este processo. 
5 Segundo dados apresentados pelo ministro Marcos Pontes em uma audiência pública na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, na última quarta-
feira, 7 de abril de 2021, o orçamento da pasta era da ordem de mais de 6,5 bilhões em 2015. Em 2021, 
não chega a 3 bilhões, comprometendo, segundo o próprio ministro, a manutenção básica das 28 
unidades de pesquisa vinculadas ao ministério (incluindo vários institutos de extrema relevância para 
a ciência nacional, como Inpe, Inpa, CBPF e CNPEM). Informações disponíveis em ESCOBAR, 2021. 
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independência científica e tecnológica não está no horizonte dos governos 

brasileiros. 

A Emenda Constitucional nº 95 - EC/95 aprovada em 2016 foi a maior medida 

de austeridade do mundo ao congelar por 20 anos os investimentos sociais. Esta 

medida é em si a inviabilização da produção de ciência e tecnologia autônomas; além 

de significar o congelamento de salários e direitos sociais, tornando palavras vazias 

os direitos constitucionais garantidos pela CF/88. 

Mesmo num período de pandemia em que se necessita de testes, respiradores 

e vacinas que poderiam ser produzidos por laboratórios públicos do SUS e das 

universidades e distribuídos de forma capilarizada pelo SUS, a opção do governo 

Bolsonaro foi o respeito ao teto de gastos para priorizar o pagamento de juros 

bancários, o que redundou no corte de 2,7 bilhões de reais para a educação (a área 

com maior corte de recursos do orçamento em relação a 2020)6, de 40 bilhões de 

reais7 para saúde e de 200 milhões8 para o financiamento de vacinas brasileiras.  

Num ato genocida, o governo ao mesmo tempo em que não fomenta a 

produção interna de soluções restringindo-se a total dependência externa, promove 

conflitos diplomáticos com a China que inviabilizam a chegada de equipamentos e 

insumos. 

A segunda questão apontada pelo autor também é resultado da primeira. Se 

não temos autonomia científica e tecnológica, não temos condições de ter autonomia 

política e econômica. Passamos por um processo que tem se tornado cada vez mais 

evidente no tempo presente:  a perda ainda maior da capacidade de 

autodeterminação dos Estados-nação, reflexo de perda de poder das elites nacionais, 

intensificando a relação de subalternidade em relação ao imperialismo.  

Na acumulação flexível, as empresas transnacionais passaram a operar com 

tecnologias concebidas para mercados supranacionais, a natureza de seus vínculos 

com as economias dependentes tornou-se, portanto, muito mais fluida. Isso, 

                                                     
6 Informação disponível em AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2021. 
7 Segundo o portal da transparência do governo federal, o orçamento da saúde em 2021 foi de 160 
bilhões de reais. Para 2021 retrocedeu para 126 bilhões, o mesmo patamar de financiamento pré-
pandemia (122 bilhões em 2019). Informações disponíveis em 
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-
covid-19. Acesso em 25. mai. 2021. 
8 Informação disponível em TOMAZELLI; FERNANDES, 2021. 
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segundo Sampaio Júnior (2005) irá redundar num problema central: a drástica 

redução do grau de liberdade das burguesias das economias periféricas diante do 

capital internacional.  

Explica o autor que a situação atual é diferente daquela que ocorrera na fase 

final de difusão da Segunda Revolução Industrial.  Para ele, no ciclo expansivo do 

pós-guerra, a estratégia de conquista dos mercados internos se deu mediante a 

transferência de unidades produtivas, o que levava o capital internacional a exigir 

espaços econômicos nacionais relativamente bem delimitados. Este contexto 

histórico que permitiu que, até o início dos anos oitenta, as economias mais 

avançadas da região apresentassem uma certa convergência tecnológica com as 

economias centrais.  

Na era da mundialização do capital, porém, o objetivo das grandes empresas 

transnacionais é diluir a economia dependente no mercado global para que possam 

explorar as potencialidades de negócios da periferia sem sacrificar sua mobilidade 

espacial. Por esse motivo, os gigantes da economia mundial não querem mais 

governos fortes nas periferias, nem que as fronteiras nacionais continuem 

rigidamente delimitadas.  

Segundo o autor, o grande capital quer na periferia governos subalternos, já 

que seu interesse no “Terceiro Mundo” se resume basicamente aos seguintes 

objetivos:  

(a) ter livre acesso aos mercados, (não importando se eles serão atendidos 

com produtos importados ou com produção local - a decisão depende de 

circunstâncias ditadas pela estratégia de concorrência de cada empresa); (b) ter o 

máximo de flexibilidade para aproveitar as potencialidades da região como 

plataformas de exportações que requerem mão-de-obra barata; (c) açambarcar das 

mãos do capital nacional, público ou privado, os segmentos da economia que 

possam representar bom negócio. (SAMPAIO JUNIOR, 2005, p. 06) 

Se no plano econômico o deslocamento espacial do grande capital fragiliza a 

força regulatória dos Estados-nação, as relações de poder que interferem no Estado-

nação refletem as relações de poder entre elites locais e internacionais. Para 

Sampaio Júnior (2005, p. 07),  
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[...] Sem sustentação externa e sem base material interna para sustentar o seu 

poder de classe as burguesias dependentes estão se convertendo em burguesias que 

vivem de intermediar negócios de compra e venda de mercadorias no mercado 

internacional, de patrimônio público e privado e de ativos financeiros.  

A exaustão da industrialização pesada minou a solidez material e social do 

pacto federativo brasileiro colocando em questão a própria coesão territorial do país, 

como também alterando o papel da burguesia nacional que se tornaram piratas do 

século XXI (furtam-nos e vendem tudo no mercado internacional). A coesão 

esboçada no pós-guerra e consolidada durante a ditadura militar, a unidade que 

sedimentava os interesses das oligarquias regionais baseava-se em dois pilares 

fundamentais: o consenso em torno da industrialização dependente e excludente 

como objetivo estratégico das classes dominantes (que agora é substituído pela 

desindustrialização e a transformação das elites brasileiras numa burguesia de 

negócios); e  o pânico em relação à emergência do povo na política (A queda do muro 

de Berlim retira do cenário mundial o socialismo como uma ameaça real; enquanto 

no Brasil, os anos de conciliação de classes petista tirou do horizonte a auto-

organização dos trabalhadores). 

Com as transformações apontadas, portanto, corroem-se as bases de 

sustentação do Estado-nação brasileiro. Em virtude disso, temos observado um 

processo de revolucionamento do Estado brasileiro à direita com um conjunto de 

emendas à Constituição federal de 1988 que, sem um processo (democrático) de 

constituinte, esvaziam-na de todas as conquistas democráticas forjadas por lutas 

seculares da classe trabalhadora. 

Além da EC/95, que significa o estrangulamento financeiro de todos os 

sistemas de proteção social e garantia de direitos, tivemos as contrarreformas 

trabalhista e da previdência que significaram largos passos de precarização 

estrutural do mundo do trabalho no Brasil revertendo conquistas das lutas dos 

trabalhadores brasileiros de todo o século XX. O fechamento do Ministério do 

Trabalho foi o ato simbólico deste processo, apontando que as transformações 

contemporâneas do Estado brasileiro têm por horizonte o século XIX. 

Como reflexo da desindustrialização que leva à precarização da vida em geral 

no Brasil, e da compressão da capacidade de intervenção estatal brasileira, temos na 
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ordem do dia a aprovação da reforma administrativa, constituída pelas PECs 186 e 

32. A PEC 186 foi aprovada congelando por 15 anos os salários dos servidores 

públicos (o que significa na prática o congelamento de recursos para o pagamento 

de salários de servidores, o que implica na inexistência de concursos públicos, da 

impossibilidade de ampliação de serviços, contratação de equipes, etc. isso em plena 

pandemia); e a PEC 32 pretende acabar com a estabilidade do servidor público, 

instituir formas precárias de contratação e dar amplos poderes ao executivo de criar 

e destituir serviços. A medida, na prática, pretende ampliar o poder das elites sobre o 

aparato estatal (permitindo inclusive a nomeação de militares da ativa em áreas para 

além do exército) e desmontar toda oferta de serviços públicos sob responsabilidade 

estatal para ampliar nichos de mercado, à revelia das necessidades cada vez mais 

prementes dos trabalhadores. 

Por fim, Sampaio Júnior (2005) denota que as transformações no padrão de 

desenvolvimento capitalista intensificaram a dependência cultural, comprometendo 

a premissa elementar de um Estado nacional: sua existência como entidade dotada 

de “vontade política” própria. Estamos diante de um governo que cotidianamente 

disfere ataques contra a educação, as universidades, a ciência e a arte. Temos um 

presidente que se orgulha da ignorância, que rege o país pela irracionalidade, que lida 

com a pandemia pautado no negacionismo, que ri de quase meio milhão de mortes 

enquanto bate continência para a bandeira estadunidense.  

As profundas marcas do bolsonarismo não são passageiras, nem casuais ou 

espontâneas. Na realidade, a pauta destrutiva da ultradireita brasileira significa que 

ganhou hegemonia elites dispostas a colocar em curso em marcha acelerada o 

processo de reversão neocolonial, promovendo a barbárie, contanto que lhes garanta 

negócios lucrativos. 

Temos visto inúmeros retrocessos sendo aprovados numa velocidade 

inacreditável! Congelaram nossos investimentos sociais, acabaram com nossa 

aposentadoria, com nossas condições de trabalho, está em vias das universidades 

fecharem suas portas por falta de recursos, aprovaram a autonomia do banco central 

e tantas outras boiadas que passaram. Note-se que tem sido aprovada uma 

infinidade de emendas à constituição, todas elas com medidas antipovo; trata-se de 

uma profunda reformulação da constituição federal de 1988, sem constituinte ou 
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debate democrático. Apenas o poder monocrático dos bancos e as elites nacionais 

entreguistas. 

Dentro da longa transição do Brasil colônia de ontem para o Brasil nação de 

amanhã, a conjuntura atual denota que a globalização dos negócios transformou em 

antagonismo aberto a secular contradição entre o desenvolvimento desigual do 

sistema capitalista mundial e a consolidação do Estado nacional como uma entidade 

relativamente autônoma. Uma formulação sintetiza a essência do momento histórico 

brasileiro: dependência e barbárie. 

 Se a reversão neocolonial aponta para a intensificação da exploração do 

trabalho e das opressões, a pandemia de Coronavírus intensifica todas estas 

mazelas, trazendo novos desafios à classe trabalhadora e, em particular, às 

profissionais no bojo da execução de políticas sociais. 

 

2 Competência Profissional e Compromissos de Classe em Tempos de Transição 

para a Barbárie Neocolonial 

 

Duas constatações são importantes de se recobrar de Sampaio Júnior (2005) 

para podermos iniciar esta análise. A primeira é que a acumulação flexível 

implementou no mundo uma tirania financeira que comprime a autonomia dos 

Estados-nação. Se os Estados-nação do mundo sofrem compressão de sua 

autonomia, evidente que a autonomia da profissional no bojo da execução de 

políticas sociais está sendo comprimida pela dinâmica do capital (a falta de recursos 

para ensinar, de condições para tratar doenças, de estrutura para acolher, etc. 

redundam em compressão da autonomia dos profissionais que executam todo tipo 

de políticas sociais). 

A segunda coisa a se considerar, pautadas no debate do autor é que temos no 

tempo histórico presente dois caminhos possíveis: aceitar o processo de reversão 

neocolonial que as burguesias nacional e internacional querem nos impor abrindo 

mão de todos nossos direitos para viver na barbárie sem limites para a precarização 

das condições de trabalho e vida; ou construir desde já um projeto de sociedade 

radicalmente alternativo pautado em outra forma de produzir e distribuir riquezas que 

pressupõe outra forma de poder não mais centralizado. 
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Quando falamos de exercício profissional comprometido com a emancipação 

humana, falamos do  trabalho na execução de políticas sociais comprometido com 

desafio histórico e de classe da construção do poder popular oriundo da auto-

organização da classe trabalhadora para tornar o que hoje é propriedade privada 

posta em movimento por trabalho social submetido cujos produtos são apropriados 

privadamente por poucos homens; em propriedades comuns, cuja riqueza produzida 

tenha por objetivo sanar as necessidades da classe trabalhadora.  

Apenas desta forma é possível se constituir uma economia sustentável 

humana e ambientalmente. Somente por este caminho é possível vincular os 

distintos serviços sociais às genuínas necessidades humanas 9  (universidades 

socialmente referenciadas, educação básica com aporte financeiro, SUS robusto 

conforme necessidades dos distintos povos que constituem nossa classe, 

aposentadoria para quem necessita, etc.). Isso porque, os que trabalham passam a 

ser detentores dos seus meios de produção e decidem sobre o processo e o produto 

do trabalho e isso abre condições, conforme Mészáros (2011; 2016) de produzir com 

racionalidade, vinculando a produção a necessidade humana (que é finita, diferente 

da necessidade artificial do capital). 

Este compromisso, porém, não se trata de um mero conjunto de intenções; tais 

intenções precisam se tornar ações práticas. Tampouco se trata de um processo de 

curto prazo, nem exequível em um só golpe de avanço da luta dos trabalhadores. 

Apenas pode ser forjado num longo embate de classes que começou quando a 

humanidade foi cindida pela propriedade privada e terá fim quando enfim 

socializarmos como propriedade comum todos os meios de produção e seus 

mecanismos de decisão. 

Neste longo trajeto, precisamos nos situar historicamente: somos 

trabalhadoras que executam políticas sociais em tempos, conforme Harvey (2014), 

de giro autoritário do capital e de acelerada concentração de riqueza sustentada 

ideologicamente por uma guinada neoconservadora que busca legitimar a perda de 

                                                     
9 Aprofundamos este debate em nossos estudos (LACERDA, 2017). Na seção 3 tratamos das políticas 
sociais como mediação de segunda ordem do capital e na seção 4, as políticas sociais como mediação 
socialista, demonstrando que, por se tratarem de mediações da reprodução social, são historicamente 
construídos e disputáveis. 
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direitos na medida em que desumaniza parte dos trabalhadores (mulheres, LBGTs, 

negros, povos indígenas, etc.).  

Ao compreendermos que a execução de políticas sociais se trata de práxis de 

segunda ordem que recai sobre a reprodução social10, o primeiro compromisso de 

resistência é o de não ceder às mistificações do capital no tempo presente – 

coisificação, misoginia, racismo, o desprezo a vida, em suma – e o que é possível 

historicizando os conflitos sociais no campo da luta de classes (a pobreza, a falta de 

recursos, os desastres ambientais, etc.); a leitura classista e o compromisso de 

emancipação da classe trabalhadora sustentam nosso projeto ético-político 

emancipatório. 

Nosso esforço, porém, não pode se limitar ao espelhamento da realidade. A 

execução de políticas sociais significa, necessariamente, alguma forma de intervir na 

reprodução social (a professora ensina, a enfermeira cura, etc.).  Nosso compromisso 

enquanto profissionais competentes e críticas, é o de conseguir construir 

alternativas que constituam ações emancipatórias de desnaturalização e 

enfrentamento do status quo. 

Conforme nossos estudos (LACERDA, 2017), as práticas emancipatórias no 

bojo do exercício profissional serão aquelas que conseguirão no plano imediato 

concatenar, de forma coerente às necessidades, os aparatos institucionais, de modo 

a produzir valores emancipatórios mais ricos, intensos e múltiplos possíveis 

(HELLER, 2008). 

Estas práticas se referem tanto às posturas profissionais individuais (tendo 

impacto e abrangência mais limitados) quanto coletiva (por meio de conselhos de 

categoria profissional, sindicatos, partidos, movimentos sociais, etc.), de 

disputarmos a forma de compreender e lidar com os conflitos sociais na vida 

coletiva. 

Viabilizar este tipo de prática nos demanda, no cotidiano profissional, a 

construção de alternativas coerentes com a desnaturalização e o enfrentamento da 

                                                     
10 Em nossa tese (LACERDA, 2017), na primeira seção, detalhamos este debate, mas em linhas gerais 
entendemos, conforme Lukács (2013) que práxis de segunda ordem são aquelas que recaem sobre 
capacidade teleológica de terceiros para direcioná-los a pores teleológicos. No caso das políticas 
sociais, desenvolvemos o entendimento de que se trata de um complexo trabalho social de atenção a 
necessidades sociais coletivas por meio de aparatos institucionais em sua maioria (ainda) estatais.  
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exploração de classe e as opressões de raça e sexo. Isso tanto no plano individual 

(planejamento de aulas, construção de ações de saúde ou qualquer outra área), 

quanto (e sobretudo) do coletivo.  

No campo da autonomia profissional dentro da institucionalidade do aparato 

burocrático burguês, torna-se necessário entender que o Estado neste momento 

perde a capacidade de promover a coesão social porque a tirania financeira impõe 

escassez de recursos. Com a capacidade de ações de coesão social limitada, resta-

lhe ampliar seu caráter violento (com trabalhadores e usuários).  

Portanto, restringir-se a ser mera burocrata faz de quem executa o serviço, 

necessariamente, um dos braços coercitivos do Estado que lhe demanda ser o agente 

do controle dos corpos em nome, de modo a impor a naturalização das medidas mais 

absurdas (como, por exemplo, os coordenadores de equipes, escolas, departamentos 

que precisam cobrar índices de produtividade cada vez mais abusivos para obter 

recursos cada vez mais escassos) e suavizar as tensões (na educação superior, por 

exemplo, limitarmo-nos a dar aulas na modalidade de ensino remoto significa 

naturalizar a transformação da universidade num espaço elitizado em que só pode 

estar quem tem condições financeiras de bancar custos com computador e internet; 

naturalizar o corte de recursos que está inviabilizando o funcionamento das 

universidades; tudo isso no lugar de fazer lutas e greves para defender o ensino 

público, gratuito e de qualidade). 

Ultrapassar a mera burocracia significa que as demandas burocráticas 

precisam ser interpretadas e atendidas de forma criativa primando por objetivos 

radicalmente opostos: no lugar do controle dos corpos, adotar uma postura 

questionadora, educativa e emancipatória: questionadora no sentido de entender que 

as refrações da questão social (o empobrecimento, adoecimento, dificuldades 

escolares, os cortes de recursos, etc.) em tela são oriundas da relação capital-

trabalho (superando leituras moralistas e preconceituosas) e de responsabilidade do 

Estado através do fundo público saná-las; educativo no sentido de ampliar a reflexão 

junto a população dos rumos que as decisões governamentais apontam; e 

emancipatória de forma a buscar materializar alternativas – das individuais às 

coletivas – que apontem para os valores ético-políticos emancipatórios (defesa de 

direitos, ampliação da democracia, etc.).  
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Duas considerações são importantes de se fazer aqui. A primeira é que pela 

própria macro dinâmica do capital, as decisões individuais estarão cada vez mais 

comprimidas e nossas condições individuais de materializar práticas emancipatórias 

serão mais restritas; por outro lado, conforme Lukács (2013), as alternativas 

governamentais avessas às necessidades da população leva a radicalização das 

necessidades tornando mais propícia a radicalização  das capacidades. 

Contra a reversão neocolonial, torna-se necessidade da classe trabalhadora, 

conforme Sampaio Júnior (2005), definir uma estratégia nacional para enfrentar os 

efeitos desagregadores da globalização sobre as economias latino-americanas. 

No que tange a formulação e execução de políticas sociais, precisamos 

entender que as políticas sociais são mediação de segunda ordem de reprodução 

social e que refletem, portanto, o grau de desenvolvimento da luta dos trabalhadores. 

Além de desnaturalizar as ofensivas do capital sobre o desenho das políticas sociais, 

precisamos forjar nossa contraofensiva com propostas concretas de reformas 

vinculadas a pauta revolucionária que crie condições de constituir políticas sociais 

de sentido absolutamente inversos, porque vinculadas aos interesses da classe 

trabalhadora (e exequíveis, portanto, apenas sob a força de mobilização desta classe 

ativa na disputa política). 

O atual estágio da luta de classes traz a necessidade de fomentar ações que 

promovam o sentido contrário: socialização de riqueza e poder político, o que, em 

última instância, significa mexer com as relações de propriedade e produção. 

No lugar da EC/95 que congela todo investimento social para reverter todo 

nosso fundo público a pagamento de juros bancários, precisamos fazer o inverso: 

parar imediatamente de pagar dívida pública para se constituir estado protetor e 

regulador e cobrar a dívida histórica das elites nacionais e internacionais para com 

os povos escravizados, os povos indígenas dizimados e demais povos originários 

ameaçados em sua existência. Neste contexto pandêmico, precisamos cobrar-lhes 

nossas moradias precárias que favorecem a transmissão do vírus; nossos sistemas 

de saúde espoliado por eles e que deixam desassistido nosso povo; a falta de vacinas 

porque os países centrais compraram todas as doses inicialmente produzidas e se 

negaram a quebrar as patentes. Precisamos cobrar deles o desinvestimento em 

ciência e nossa incapacidade de enfrentar a pandemia com nossos próprios 
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recursos. É da conta deles, inclusive, nossos empregos precários que nos obriga a 

nos arriscarmos para poder viver diante de um auxílio emergencial irrisório às 

necessidades da família trabalhadora para que possam fazer lockdown. Precisamos 

abrir tempos de cobrar dívidas históricas seculares! 

Dentro deste projeto, torna-se necessário lutar por uma nova reforma 

trabalhista que efetivamente modernize as relações de trabalho, de forma a reduzir 

jornadas de trabalho, ampliar a remuneração e qualificar as condições de trabalho. 

Para tanto, os investimentos sociais precisam ser prioridade absoluta para 

desenvolvimento das forças produtivas e qualificação da nossa força de trabalho, 

tornando-nos aptos a produzir produtos com maior tecnologia e valor agregado para 

termos efetivas condições de nos colocarmos no mercado mundial em condições de 

competir e nos resguardar dos efeitos das crises do capital. 

Outro mecanismo para controlar o mercado de trabalho e a pandemia é a 

política de previdência social. A proposta de Reforma da previdência em consonância 

com nossas necessidades atuais vai no sentido inverso do que foi feita: é preciso que 

as pessoas aposentem mais cedo e que recebam um valor maior de aposentadorias. 

Assim, retira-se parte da população da condição de desempregada para a de 

aposentada, além de eliminar grande quantidade de pessoas circulando nas ruas, 

contraindo e transmitindo COVID-19 buscando meios de vida. Para tanto, basta 

cobrar os devedores da seguridade social e pararmos de desviar os recursos da 

seguridade social para outras finalidades. 

Num país coronelista a patrimonialista como o Brasil, entendemos ser 

importante uma Reforma administrativa democratizante (também no sentido inverso 

da proposta pelas PECs 186 e 32) que elimine ao cargos por indicação para exclusiva 

contratação via concurso público e promova a eleição direta de ministros, 

secretários, etc.; ampliando o controle popular sobre a estrutura estatal; que se crie 

conselhos populares que façam a efetiva gestão das políticas públicas (orçamentos, 

metas, etc.) para que ministros e secretários sejam agentes executivos do povo; não 

das elites, nem de uma burocracia estatal privilegiada.  

A última reforma que vamos tratar que está na ordem do dia de Guedes é a 

Reforma tributária. Guedes quer que ricos paguem menos ainda e que pobres 

paguem ainda mais. Nós precisamos constituir e lutar por um projeto no sentido 
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contrário que taxe heranças, propriedades, lucros, etc. para cobrar mais dos patrões; 

e desonerar o consumo e a renda dos mais pobres. Desta maneira é possível 

constituir um fundo público robusto capaz de financiar políticas sociais robustas. 

Há também as reformas que o governo não fala e que são as que mais nos 

interessa, pois tocam na questão da propriedade e produção. A melhor forma de 

enfrentar a fome, a pobreza e a inflação sobre os alimentos e moradia é a Reforma 

agrária e urbana. Nem latifúndio no campo, nem na cidade! Os latifúndios são 

heranças coloniais que jamais deveriam ter existido, pois foram forjados por sangue, 

sequestro e extermínio. Pois que chegue o dia de se fazer justiça e devolver a terra a 

indígenas, negros e todo trabalhador que foi expropriado.  

Precisamos também problematizar as privatizações como processos de 

espoliação do nosso povo (HARVEY, 2014) e, no sentido inverso, constituir uma 

política de reapropriação com devidas cobranças indenizatórias por todo mal que nos 

fizeram.  A VALE já nos deu inúmeras comprovações de que a extração de minérios 

no nosso país precisa estar a serviço da nossa população. Hoje é pelo controle 

privado de grandes conglomerados internacionais que se organiza como a VALE vai 

nos explorar (e o faz de forma mais predatória possível); eles ficam com os lucros e 

nós com os danos ambientais. A entrega da Petrobrás e nossas refinarias também 

tem nos mostrado, pela elevação do preço da gasolina, gás de cozinha e demais 

derivados de petróleo, quão deletério é deixar os setores estratégicos de nossa 

economia para conglomerados internacionais gerirem sob seus interesses que são 

antagônicos aos nossos. Precisamos, portanto, lutar pela estatização de setores 

estratégicos de nossa economia (telecomunicações, mineração, energia elétrica, 

petróleo, etc.). É de interesse de quem executa política social que o que hoje são 

lucros privados dos grandes banqueiros internacionais se torne recursos públicos 

para promover bem-estar e dignidade ao nosso povo.  

Precisamos, enquanto classe e a partir da condição que temos executores de 

políticas sociais, fazer parte das forças políticas comprometidas, conforme Sampaio 

Júnior (2005), com o futuro da nação para promover uma revolução democrática no 

sentido de erradicar o apartheid social; e uma revolução nacional que desarticule a 

dependência econômica e cultural.  
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Façamos uma intervenção popular para evitar uma intervenção militar! 

Construamos o poder popular para expulsar de nossas terras, enfim, o poder do 

dinheiro. 

 

Considerações finais 

 

A crise nos coloca esforços de uma defesa civilizatória: socialismo ou 

aprofundamento da barbárie rumo ao fim da humanidade, por questões bélicas ou 

ambientais (MÉSZÁROS, 2009). Neste processo de transição histórica, buscamos 

delinear a natureza destrutiva da crise que atravessamos e como ela rebate na 

sociabilidade brasileira.  

Sobre o Brasil, buscamos traduzir o que significa este turbilhão de 

transformações que temos atravessado. Nossa defesa é a de que tais fenômenos 

refletem um processo deletério a classe trabalhadora brasileira de reversão 

neocolonial que aponta para a perda dos direitos conquistados por séculos de lutas 

para a construção de uma sociabilidade em que a lei do mercado impera sem 

qualquer restrição, ampliando a subordinação de nosso povo aos ditames 

internacionais que atentam contra nossos interesses.  

Buscamos delinear que dentro desta dinâmica, comprime-se a autonomia 

relativa dos Estados-nação e, portanto, a autonomia de quem trabalha na execução 

de políticas sociais. Isso não significa, porém, a eliminação da possibilidade de 

práticas emancipatórias. Por outro lado, assinalamos que a radicalização da 

conjuntura leva a radicalização das necessidades que pode levar a radicalização das 

capacidades de respostas. É nesta contradição que todos os que executam políticas 

públicas atuam. Esta radicalização pode levar a naturalização e imposição brutal dos 

interesses neocoloniais das elites (como percebemos na escalada neofascista); ou 

levar a uma radicalização da luta democrática dos “debaixo”, na medida em que 

nossa classe desnaturaliza a dinâmica do capital e a enfrenta nas lutas. 

Clamamos por construção de alternativas individuais, mas sobretudo 

coletivas, de enfrentamento à dinâmica histórica em curso. Urge que nos 

organizemos em núcleos, coletivos, sindicatos, partidos, aquilombamentos, etc., em 

suma, em todos os distintos instrumentos de luta da classe trabalhadora para 
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enfrentar o desafio de construir mecanismos de socialização de riqueza e poder que 

contraponha o atual processo de concentração. Isto só pode se dar por uma 

intervenção popular que evite uma intervenção militar/miliciana; pelo poder popular 

capaz de suplantar o poder do dinheiro que diuturnamente retira a dignidade do 

nosso povo. 
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14. O SERVIÇO SOCIAL E A ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE CUIDADO NO DOMICÍLIO: 

REFLEXÕES SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL  
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RESUMO 
 
Este artigo analisa o exercício profissional das Assistentes Sociais no Serviço de 
Cuidado no Domicílio realizado pelos CRAS e CREAS de Cuiabá/MT, identificando 
nessa análise as demandas, condições e relações de trabalho, atribuições e 
competências desses profissionais. Encontramos como resultado a indicação de que 
os condicionantes externos e internos interferem nos elementos constitutivos do 
exercício profissional, contribuindo para uma análise superficial da intervenção 
profissional, dificultando a superação da imediaticidade do cotidiano profissional. 
Palavras-Chave: Exercício profissional. Serviço de Cuidado no Domicílio voltado à 
Pessoa Idosa. Assistente Social. 
 
ABSTRACT 
 
This article analyzes the professional practice of Social Assistants in the Home Care 
Service carried out by CRAS and CREAS in Cuiabá / MT, identifying in this analysis the 
demands, conditions and work relationships, attributions and competences of these 
professionals. We found as a result the indication that external and internal 
conditions interfere with the constituent elements of professional practice, 
contributing to a superficial analysis of professional intervention, making it difficult 
to overcome the immediacy of daily professional life. 
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1. Introdução 

 

Uma das transformações sociais mais importantes e sem precedentes na 

história da humanidade se refere à transição demográfica e o prolongamento do 

tempo da velhice, que ocorre em um contexto de profundas transformações 

econômicas, políticas, ideológicas e sociais, decorrentes da crise do capital, de 

natureza conjuntural e estrutural, processando alterações profundas na ordem 

mundial como a financeirização da economia, as transformações no Mundo do 

trabalho e a redefinição do papel do Estado sob a égide neoliberal (BOSCHETTI, 2016).  

Esse contexto redimensionou os mecanismos de provisão e de regulação 

social, em que o direito, no caso específico do segmento idoso, tem suas demandas 

ampliadas. Ao mesmo tempo em que inúmeros entraves estruturais vinculados à 

política econômica inviabilizam a expansão dos Direitos e das Políticas Públicas, o 

que provoca desafios para as pessoas idosas das classes subalternas, 

principalmente, com perda de autonomia física e cognitiva em decorrência da idade 

e das condições de vida, vindo a serem essas as que mais se ressentem das 

fragilidades dos serviços públicos, na medida em que no contraponto da 

materialização do direito se deparam com medidas restritivas na efetivação dos 

mesmos. 

 O objetivo será o de analisar o exercício profissional das Assistentes Sociais 

na execução do Serviço de Cuidado no Domicílio3 voltado para a pessoa idosa, no 

âmbito da Política de Assistência Social, buscando identificar nessa análise as 

demandas, as condições e as relações de trabalho, atribuições e competências dos 

agentes profissionais. Essa discussão é parte da pesquisa Serviço de Proteção Social 

Básica e de Média Complexidade no Domicílio voltado à Pessoa Idosa: Demandas e 

Respostas da Rede Socioassistencial em Cuiabá/MT/2017.  

Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Para a coleta 

de dados foram utilizados como fonte de dados primários entrevistas 

semiestruturadas com doze Assistentes Sociais dos treze Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS) e dos dois únicos Centros de Referência Especializada  em 

                                                     
3 Este projeto foi submetido sob protocolo CEP273/2015 e aprovado pelo CEP/Humanidades/UFMT. 
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Assistência Social (CREAS) de Cuiabá/MT. 

Com relação à Proteção Social Básica existia, na época da pesquisa, treze 

CRAS, instalados nas quatro regionais político-administrativas da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, o que é considerado ainda insuficiente, pois há uma média de 

mais de vinte bairros para cada CRAS, assim como a área rural de abrangência da 

região. E na proteção social especial foram instalados dois CREAS. Vale ressaltar, 

que o Serviço de Cuidado não possui equipe específica, pela ausência de recursos 

próprios para contratação. Sendo que as demandas que chegam até este serviço 

neste caso são atendidas por assistentes sociais ligadas ao PAIF/ CRAS, e 

PAEFI/CREAS. 

Na impossibilidade de abordar sobre todos os serviços socioassistenciais 

previstos na Proteção Social Básica e de Média Complexidade, limitam-se as 

considerações ao Serviço de Cuidado no Domicílio, com foco nas pessoas idosas, 

que vivenciam situação de vulnerabilidade social, pela fragilização de vínculos 

familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso e possibilidade de inserção, 

habilitação social e comunitária.  

A perda de capacidade funcional na velhice está articulada com a perda de 

autonomia para o desempenho das atividades básicas da vida cotidiana, sendo que 

esta envolve questões estruturais da sociedade capitalista como condições de 

trabalho e de vida, que acompanham a trajetória de vida, cada vez mais precarizada. 

Associada à ausência ou insuficiência de investimento do Estado em Políticas Sociais, 

essa condição contribuiu para que um número significativo de pessoas chegasse à 

velhice sobrepondo vulnerabilidades sociais, materiais, relacionais e culturais, as 

quais favorecem ampliar a possibilidade de perda de capacidade funcional 

(CAMARANO, 2006; TEIXEIRA, 2008). 

Projeções realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que, 

até 2030, haverá um incremento de aproximadamente 400% na demanda por cuidados 

de longa duração para a população idosa nos países em desenvolvimento. No Brasil, 

dados do Munic (2018) apontam que 24,1% de pessoas com 60 anos e mais estão 

vivendo com alguma condição de dependência básica de Vida Diária e/ou Atividades 

Instrumentais de Vida Diária. Porém, com projeções de aumento de 30% a 50% do 

número de pessoas idosas, que dependerá de cuidados prolongados nas próximas 
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décadas, dependendo de melhorias (ou não) nas condições de saúde a autonomia 

poderá crescer (CAMARANO e KANSO, 2010, p. 606). 

Esses dados acima evidenciam que a demanda de cuidado prolongado vem 

aumentando, de forma expressiva, o que requer a materialização dos Direitos Sociais 

de cidadania na abrangência preconizada pelo Estado, considerando que o contexto 

sócio-histórico do capitalismo, nos dias atuais, tem ampliado, significativamente, a 

pobreza e a desigualdade social, impactando na estrutura familiar, inviabilizando que 

o computo familiar permaneça como principal cuidador sem a corresponsabilidade 

do Estado. 

Neste cenário se ressalta a contribuição de estudos sobre o rebatimento 

dessas transformações demográficas, dos Direitos Sociais, e no Mundo do trabalho 

sobre o exercício profissional do Assistente Social, e como este se realiza nos CRAS 

e CREAS de Cuiabá, procurando identificar de que forma ocorre o desenvolvimento 

da intervenção profissional sob essas condições sócio-históricas indicadas. 

 

2. Serviço de Cuidado no Domicílio  

 

Na organização do SUAS, a pessoa idosa, enquanto parte constitutiva da 

família, tem garantidos inúmeros serviços socioassistenciais configurados na 

Política de Assistência Social, entre esses o Serviço de Cuidado no Domicílio, que 

está presente em âmbito da Proteção Social Básica e de Média Complexidade. 

Este serviço deve estar articulado com os serviços socioassistenciais, 

desenvolvidos nos Centros de Referência de Assistência Social/CRAS articulado com 

o PAIF. E o Centro de Referência Especial de Assistência Social/CREAS, articulado 

com o PAEFI, de caráter protetivo, destina suas ações para famílias e indivíduos, 

cujos direitos foram violados, porém os vínculos não foram rompidos (BRASIL, 2005). 

O Serviço de Cuidado no Domicílio deve ofertar atividades continuadas com 

atenção individualizada e personalizada para pessoas idosas, que perderam sua 

capacidade funcional parcial ou total, e seus cuidadores, a fim de contribuir: 

 

[...] com a promoção do acesso de pessoas idosas e deficientes a toda a rede 

socioassistencial, bem como aos serviços de outras políticas públicas e 
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programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa 

de direitos entre outros. O Serviço também deve desenvolver ações extensivas 

aos familiares de informação, orientação e encaminhamento, com foco na 

inclusão social, ressaltando o caráter preventivo (BRASIL/SDHPR, 2013, p. 56). 

 

O serviço tem como finalidade: [...] a prevenção de agravos que possam 

provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa garantia 

de direitos, ao desenvolvimento de mecanismos de inclusão social, à equiparação de 

oportunidades e à participação e desenvolvimento da autonomia das pessoas com 

deficiência e idosos, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e 

sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento (RESOLUÇÃO 

109/2009, p.16). Assim, a execução e a dinâmica de um serviço alocado no território 

e pautado no atendimento aos idosos e deficientes em domicílio exigem um conjunto 

de esforços e mecanismos de atuação por parte dos profissionais de Proteção Social 

Básica, com o desenvolvimento de ações continuadas e planejadas, de forma 

intrasetorial, com a rede socioassistencial, que envolve instituições públicas e 

privadas, e intersetorial.   

Conforme dados do Censo SUAS de 2018, embora o PAIF esteja efetivado em 

100% dos municípios, visto ser uma exigência para recebimento dos recursos do 

SUAS, o Serviço de Cuidado no Domicílio para idosos e deficientes está em 30% dos 

municípios. E os serviços em Instituições de Longa Permanência (ILP) e Centro Dia 

desenvolvidos pela rede pública são ínfimos em todas as regiões do país, reafirmando 

que as famílias são o principal espaço de cuidado das classes subalternas. 

Assim, diante da fragilidade e/ou insuficiência do serviço, em aspecto 

preventivo, este vem se efetivando em âmbito da média complexidade. Neste, os 

encaminhamentos são a verificação da possibilidade de permanência na família e/ou 

encontrar um abrigamento nas escassas Instituições de Longa Permanência (ILP).  

Vale ressaltar que, em todos os níveis de proteção devem ser desenvolvidas 

ações extensivas aos familiares, de apoio, de informação, de orientação e de 

encaminhamentos, com foco na garantia de direitos. No entanto, os serviços em 

âmbito preventivo ou em média complexidade não possuem as condições mínimas 

para garantir que as famílias que cuidam possam participar das ações do PAIF/CRAS 
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ou PAIFI/CREAS, diante da responsabilidade de garantia de cuidado do idoso 

dependente.   

Os parcos investimentos nos serviços favorecem para que o serviço de cuidado 

não ocorra em âmbito da proteção básica, segundo Barros e Lira (2017), apesar do 

Serviço de Cuidado no Domicílio prever ações, em aspecto preventivo na vida dos 

idosos e familiares, no cotidiano dos CRAS a viabilização deste serviço apresenta 

muitas fragilidades para atender as demandas e as necessidades dos usuários, como 

a ausência da consolidação da vigilância socioassistencial, de diagnóstico territorial, 

recursos humanos e físicos. E ainda, o serviço em âmbito da média e alta 

complexidade vem sendo transferidos pelo Estado para instituições de cunho 

filantrópico e assistencial. Afirmam também que, o serviço de cuidado necessita 

avançar em sua implementação, pois até o presente momento, as ações desenvolvidas 

ocorrem quando há encaminhamento da rede socioassistencial, das demais Políticas 

Públicas, órgãos de Defesa de Direitos como Promotoria, Ministério Público, Delegacia 

da Mulher e do Conselho de Direito do Idoso, e ainda por denúncias de familiares e 

vizinhos e demandas espontâneas. 

Esta realidade faz com que o serviço seja desenvolvido, principalmente, no 

CREAS, o que demonstra que, na maioria das vezes, quando chega a demanda pelo 

serviço já ocorreu a exclusão e violação dos direitos, sendo que estes chamam 

atenção, tanto pelo volume de demandas quanto pela complexidade dos casos. O 

encaminhamento do serviço na rede de Alta Complexidade se resume em instituições 

de cunho filantrópico e assistencial denominadas de Instituições de Longa 

Permanência, que também não possuem os recursos humanos e de equipamentos 

necessários para atender a velhice com total perda de autonomia.  

Nesse contexto, o SUAS não tem perspectiva de avançar e fortalecer a rede de 

serviços socioassistenciais públicos, diante do financiamento regressivo e aquém das 

necessidades, e que tende a se complexificar com o impacto econômico e social 

desencadeado pela Pandemia da COVID-19.  

 Os cortes orçamentários, iniciados em 2014, vêm se intensificando por meio da 

retirada de recursos de fontes específicas de Custeio para a Seguridade Social como 

a criação da Emenda Constitucional (EC) nº 93 (2016), do prolongamento da 

Desvinculação dos Recursos da União (DRU) e a EC nº 95 (2016), do congelamento 



 
Izabel Cristina Dias Lira;  Janaína Carvalho Barros | 325 

 

dos gastos primários. No caso da Assistência Social, Paiva et al. (2016, p. 13) 

demonstra que, em 2017: “o teto estimado garantiria apenas R$ 79 bilhões ao invés 

dos R$ 85 bilhões necessários para fazer frente às políticas socioprotetivas, ou seja, 

representaria uma redução de 8%”. E segundo dados do Conselho Nacional de 

Assistência Social, a previsão orçamentária para o ano de 2019 levou: [...] diminuição 

de 133 mil vagas em abrigos (orfanato e asilo) que impacta na redução de 39 mil vagas 

para crianças e adolescentes, 58 mil vagas para idosos e 27 mil para adultos 

desabrigados ou em situação de rua. Também haverá a diminuição de 10 milhões de 

atendimentos por ano às pessoas e famílias em situação de desemprego, de fome, de 

iminência de violência doméstica, que são atendidas nos Centros de Referência da 

Assistência Social, além de outros serviços, Programas e Projetos que ficaram 

prejudicados (CNAS, 2018, p. 1). 

A tendência de financiamento recessivo e de retrocessos e desmanches de um 

conjunto de marcos normativos, conquistados pelos trabalhadores, impossibilita a 

manutenção dos frágeis serviços, em um contexto de intensificação do 

superenvelhecimento, em que as classes subalternas apresentam um conjunto de 

expressões da questão social, que se reformula e se redefine, mas permanece 

substantivamente a mesma por se tratar de uma questão estrutural, constitutiva das 

relações capitalistas, de sua divisão da sociedade em classes e da disputa pela riqueza 

socialmente construída, cuja apropriação é profundamente desigual no capitalismo 

(YAZBEK, 2004, p.33). 

O Serviço de Cuidado no Domicílio aponta fragilidade ou insuficiência em 

todos os níveis da rede socioassistencial, que deveria ser referência na cobertura de 

uma rede de segurança social e assentado na lógica da proteção social e de direitos 

de cidadania. Entretanto, não vem sendo efetivado como serviço público de direito do 

cidadão e de dever do Estado pela ausência de cofinanciamento dos serviços de 

cuidado previstos na Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso. O que requer a 

implementação acelerada da cobertura desses serviços, de forma preventiva, gratuita 

e universal, o que envolve a cobrança e controle de ações, vigilância 

socioassistencial, financiamento que extrapolam a Assistência Social, sendo 

necessário materializar a Política de Cuidado Prolongado com vistas a assegurar 

proteção social aos idosos com dependência e suas famílias. 
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3. Exercício profissional do Assistente Social no Serviço de Cuidado ao Idoso  

 

A partir das últimas crises do capitalismo, no final do século XX e início do XXI, 

se percebe que está em curso tanto uma série de transformações nas formas de 

organização e gestão do trabalho, como macrossocietárias, que modificam não só 

as condições e relações de trabalho, mas as características que os trabalhadores têm 

de adquirir para exercê-lo envolvendo o chamado perfil profissional, que deve se 

adequar às necessidades do mercado de trabalho.  

Ocorre que não se trata de qualquer mercado, em função das necessidades do 

estágio capitalista atual, cujas características de organização da produção e do 

trabalho são: o enxugamento da estrutura da produção, diminuição do número de 

trabalhadores com a respectiva ampliação de atribuições (polivalência), terceirização 

da força de trabalho em diferentes modalidades. Um mercado marcado pelo 

crescimento dos processos de precarização social do trabalho que têm se mostrado 

como um mecanismo eficiente, enquanto forma de exploração e dominação dos 

trabalhadores, para garantir a reprodução ampliada do capital. 

Na atualidade, é possível constatar que uma das consequências dessas 

transformações macrossocietárias que se intensificaram a partir da crise do capital 

de 2008, está relacionada ao crescimento da desigualdade social, com a ênfase na 

construção de relações sociais desumanizadas e alienadas, que viabiliza a 

exploração, a dominação do modo de ser imposto pelo capitalismo.  

 E no que se refere ao Estado, em um contexto neoliberal, esse tem como 

características a privatização, a focalização das políticas e a absorção da gestão 

gerencial da esfera privada. Essa transferência da lógica privada para o espaço 

público traz como consequência o privilegiamento da eficiência e produtividade de 

acordo com a racionalidade privada, na qual a atenção do Estado deve se voltar para 

os segmentos populacionais, que não têm condições de acessar os bens e serviços, 

que atenderão suas necessidades via mercado. 

Acompanham essas mudanças da contrarreforma do Estado a discussão 

sobre a ênfase da instrumentalidade nas práticas institucionais de gestão, desde a 

década de 1990, nas quais passa a ser priorizada a dimensão técnica no lugar da 

dimensão política (processo de despolitização das práticas sociais).  
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Os Direitos Sociais passam a ser abordados tecnicamente, dependendo mais da 

adequada aferição da realidade, mediante delimitação dos focos essenciais de 

atenção pública, do que de projeto político de enfrentamento das desigualdades 

sociais e da exploração capitalista (BARBOSA, 2004, p. 53). 

 

Nesse caminho se indica a “urgência de dotar a gestão da seguridade de maior 

eficiência e competitividade” (BARBOSA, 2004, p. 53), e para isto se restringe a 

responsabilidade do Estado no que se refere à proteção social, a ponto de submetê-

la a descentralização, a focalização e a privatização. 

O exercício profissional do Assistente Social se insere nesse cenário marcado, 

conforme Guerra (2010, p. 715) pelas:  

 

diversas formas de precarização das relações e condições de trabalho, 

flexibilização dos direitos e focalização das políticas sociais, que, como parte da 

mesma racionalidade, se expressam e condicionam exercício e formação 

profissionais. 

 

Parte-se do princípio de que a materialização do trabalho dos Assistentes 

Sociais só pode ser entendida em relação aos condicionantes externos e internos a 

sua intervenção. Assim como a própria construção dos espaços ocupacionais 

também é um produto histórico, condicionado pelo movimento das classes sociais 

em determinado estágio do capitalismo, e “pelo tipo de respostas teórico-práticas 

densas de conteúdo político dadas pela categoria profissional” (IAMAMOTO, 2009, p. 

344).  

No contexto atual, mediado pela lógica do mercado, expõe Guerra (2006, p. 2) 

que: 

 

o exercício profissional sofre um redimensionamento pelas alterações ocorridas 

na esfera dos serviços sociais e pelas demandas. No que se refere às mudanças 

nos serviços, a estes é incorporada a lógica da produção capitalista alterando 

suas condições e relações de trabalho e formas de sociabilidade (GUERRA, 2006, 

p. 2).  

 



 
328 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

Essas questões interferem no perfil do profissional, em suas funções, 

atribuições e competências. De acordo com Guerra (2006, p. 2): 

 

Os serviços, junto com as políticas sociais, passam a se constituir não apenas o 

espaço sócio-ocupacional dos Assistentes Sociais, mas a própria racionalidade 

que orienta o exercício profissional, configurando concepções de eficácia, 

eficiência, produtividade, competência de acordo com as exigências do mundo 

burguês para a acumulação/valorização do capital. 

 

Em se tratando dos trabalhadores e da gestão do trabalho no SUAS, Couto, 

Yazbek, Silva e Raichelis (2010, p. 57) apontam que as novas configurações da 

Assistência Social introduziram significativas inflexões neste campo, entre essas a 

exigência de novos modelos de organização e gestão do trabalho.  

De acordo com as autoras, a Assistência Social por ser uma área: 

 

[...] de prestação de serviços, cuja mediação principal é o próprio profissional, o 

trabalho da assistência social está estrategicamente apoiado no conhecimento 

e na formação teórica, técnica e política do seu quadro de pessoal, e nas 

condições institucionais de que dispõe para efetivar sua intervenção (COUTO; 

YAZBEK; RAICHELIS, 2010, p. 58).    

 

Também as formas e modos de organização e as condições nas quais o 

trabalho se realiza devem ser identificados, uma vez que as condições atuais 

evidenciadas no capitalismo contemporâneo, com a globalização financeira do 

capital e sistemas de produção, ancorados no desenvolvimento tecnológico e de 

informação, impulsionam significativas mudanças nos processos de organização, 

relações e vínculos de trabalho. Um contexto que impõe aos trabalhadores várias 

formas de precarização do trabalho, e que atingem fortemente o trabalho assalariado 

“(...) sua realização concreta e as formas de subjetivação, levando a redefinição dos 

sistemas de proteção social (COUTO; YAZBEK; SILVA; RAICHELIS, 2010, p. 60)”. 

Dessa maneira, a implantação do SUAS estabelece não apenas novas formas 

de gestão e novas formas de regulação do trabalho, como também a ampliação do 
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número de trabalhadores cuja estabilidade funcional é condição primordial, ao lado 

de processos continuados de formação e de qualificação (COUTO; YAZBEK; SILVA; 

RAICHELIS, 2010, p. 60).  

Em função do quadro de desemprego estrutural e do enxugamento de medidas 

protetivas decorrentes do trabalho há, atualmente, um processo de redefinição do 

perfil desses usuários. A tendência é a ampliação dos demandatários do acesso a 

serviços e benefícios de Assistência Social, “são trabalhadores e suas famílias que, 

mesmo exercendo atividades laborativas, têm suas relações de trabalho marcadas 

pela informalidade e pela baixa renda” (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2010, p. 34). 

Sobre a composição da equipe de referência para a prestação de serviços e 

execução das ações, em âmbito da Proteção Social Básica e Especial, a NOB-

RH/2006 estabelece parâmetros técnicos, de acordo com o número de famílias 

referenciadas, para indicar a composição e número mínimo de profissionais 

adequados para a constituição da equipe de referência nos CRAS e CREAS. Entre os 

profissionais está prevista a inserção das Assistentes Sociais, em toda a estrutura 

operacional do SUAS, as quais devem atuar de forma multi e interdisciplinar. 

Uma relação contraditória identificada na pesquisa é a de que, ao mesmo 

tempo em que se ampliou a requisição por Assistentes Sociais, em decorrência da 

implantação do SUAS, entre outros fatores, por outro lado, a forma de inserção dos 

profissionais ocorre, ainda predominantemente, através de modalidades 

flexibilizadas, precarizadas, e não por concurso público. Isto coloca diferenciações 

do ponto de vista dos direitos trabalhistas entre efetivos e temporários, que têm 

desdobramentos quanto às condições efetivas de realização do exercício 

profissional. A insegurança quanto ao vínculo de trabalho (contratos temporários por 

tempo determinado) faz com que as Assistentes Sociais apresentem a tendência 

para a realização apenas do que é emergencial. Isto resulta em uma incorporação 

acrítica das rotinas institucionais, já que não veem a possibilidade de continuidade 

de novos projetos, e apontam o tempo reduzido e a heterogeneidade das demandas 

como uma dificuldade a ser superada. 

Este acúmulo de trabalho, instabilidade funcional e a rotatividade nas 

instituições assistenciais associados com a ausência da equipe completa, de 

estrutura física, de meios, de instrumentos e equipamentos foram apontados como 
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aspectos que dificultam a realização de projetos de intervenção, de acordo com as 

profissionais, mesmo tendo várias ideias de projetos que seriam “interessantes” para 

serem desenvolvidos, esses não chegam a ser materializados, o que termina por 

restringir a atuação em esfera da execução rotinizada.   

Em Cuiabá foram encontradas irregularidades, em alguns CRAS, quanto ao 

número de Assistentes Sociais necessários, e ausência de profissionais de outras 

áreas que deveriam compor a equipe. Deve-se atentar para este aspecto, uma vez 

que a insuficiência (seja pela ausência, ou pelo número reduzido de profissionais) no 

quadro da equipe técnica acaba por sobrecarregar os profissionais, que estão na 

Unidade, além de afetar diretamente a qualidade dos serviços ofertados.  

Essa sobrecarga, gerada pelo número reduzido de profissionais, e a expansão 

das demandas e atribuições têm gerado um desgaste maior de energia (seja física, 

seja intelectual). A aceleração do ritmo de trabalho, além de dificultar o 

desenvolvimento das atividades dos Assistentes Sociais, tem ainda resultado na 

“priorização de atendimentos emergenciais”, comprometendo a qualidade do serviço 

prestado ao usuário. Esse cenário pode também indicar uma intensificação do 

trabalho dos profissionais, como parte do processo de precarização social do 

trabalho que se acirra com as transformações no mundo do trabalho, e o 

reordenamento do Estado. 

No caso das Assistentes Sociais, com relação às atribuições desses 

profissionais foi possível identificar o que Guerra (2006, p. 2) afirma sobre a 

existência de “uma interferência da lógica do capital na forma, no modus operandi, 

no conteúdo e no resultado do exercício profissional”. Quando o profissional, mesmo 

que de forma inconsciente, incorpora a racionalidade instrumental inserida na lógica 

de mercado transferida aos serviços e políticas sociais, e tende a reduzir seu 

exercício profissional ao cumprimento de rotinas burocráticas e metas institucionais, 

ficando prisioneiro da imediaticidade do seu cotidiano de trabalho, no qual a 

diversificação das demandas, e de atividades, que lhe são solicitadas, tornam difusas 

aquelas atribuições, que de fato, são legítimas e reconhecidas na legislação da 

categoria profissional. 

É perceptível a ampliação no número de atribuições sob a responsabilidade do 

Serviço Social nas instituições, ampliaram-se também as demandas postas pelos 
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usuários, por outras Políticas Sociais, órgãos de defesa de Direitos e Conselhos de 

Políticas e de Direitos. Para dar conta dessas mediações seria necessário 

desenvolver as competências teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-

políticas para análise crítica da realidade, assim como para identificar as demandas 

presentes na sociedade, com a finalidade de formular respostas ao enfrentamento 

das expressões da questão social. 

No que se refere às profissionais entrevistadas, em sua maioria, prevalece os 

baixos salários, a precarização dos vínculos em suas variadas formas de 

contratação, como contratos temporários, que reforçam uma inserção subalterna da 

profissão na divisão social e técnica do trabalho e facultam um tipo de resposta com 

conteúdo de resolução imediata de problemas emergenciais (GUERRA, 2011, p. 278).  

 

[...] Essa inserção da profissão, além da sua condição de profissão interventiva 

no âmbito das sequelas da questão social, reforça um modo de fazer que é 

pontual, fragmentário, imediatista e que limita o exercício da profissão a meras 

ações instrumentais. Implica na descontinuidade do trabalho, alta rotatividade e 

perda de profissionais experientes, comprometendo a qualidade dos serviços 

(GUERRA, 2011, p. 278). 

  

Quanto ao caráter imediato da prática, isso não quer dizer que o profissional 

não deva ter em seu horizonte esta preocupação primeira. A questão é saber se há 

preocupação em desenvolver ações que ultrapassem as demandas imediatas de 

maneira que novos processos sociais sejam instaurados e que colidam com a 

dinâmica excludente da ordem burguesa.  

Outro fato identificado a partir dos dados se refere ao desequilíbrio entre a 

ampliação das demandas postas ao Serviço Social e os recursos disponíveis 

(financeiros, humanos, e de estrutura), por parte da instituição. O que pode estar 

relacionado ao processo de descentralização que, ao mesmo tempo em que 

transferiu aos municípios uma maior responsabilidade em relação à prestação de 

serviços sociais, não efetivou a transferência orçamentária equivalente, ficando a 

maior parte do orçamento concentrada na União e nos Estados.  
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Além disso, esse desequilíbrio, que não é novo, porém vem se acentuando nas 

últimas décadas, pode ainda estar vinculado com as consequências do movimento 

neoliberal, que a partir da reforma do Estado, e a indução de processos de 

modernização vêm impondo a lógica da produtividade e da eficiência na gestão 

estatal, e em suas instituições, o que se traduz na adoção de parâmetros 

diametralmente opostos ao da lógica da universalização e dos direitos. 

Quanto à jornada de trabalho, as doze Assistentes Sociais entrevistadas 

cumprem 40 horas semanais, em período integral. Destas, três concluíram a Pós-

graduação e duas estão cursando. Quanto ao vínculo empregatício, quatro são 

concursadas e oito contratadas, sendo que algumas já possuem vários contratos na 

política em diferentes setores, tendo as participantes um tempo de atuação que varia 

de um a nove anos. Estes dados referentes ao perfil das entrevistadas reafirmam o 

descumprimento da NOB/RH/2006 e da Política de Educação Permanente (2012), 

haja vista que a inserção das profissionais ocorre através de modalidades 

flexibilizadas, precarizadas e não por concurso público, e os investimentos em 

capacitação dos profissionais são escassos e eventuais, indicando a ausência ou 

fragilidade de uma política de educação permanente na esfera municipal.   

Com relação à capacitação dessas trabalhadoras se constata que o município 

oferece cursos de curta duração voltados para a operacionalização instrumental da 

política. A ausência da implementação da Política de Educação Permanente 

associada com as fragilidades oriundas do processo de escolarização (Ensino 

Básico, Médio e Superior), da formação na modalidade de ensino não presencial e do 

perfil socioeconômico dos discentes e docentes de Serviço Social, que indicam o 

avanço do grau de fragilidade intelectual vinculada à racionalidade instrumental, são 

desafios a mais para a superação desse caráter instrumental na materialização da 

política. 

Quanto ao número de vínculos empregatícios, as entrevistadas indicaram 

possuir apenas um vínculo com carga horária predominante de quarenta (40) horas. 

A aprovação da Lei nº 12.317 de 26 de agosto de 2010 (que altera o artigo 5º da Lei 

de Regulamentação Profissional, Lei nº 8.662/1993) definiu a jornada semanal de 30 

horas sem redução de salário, tendo sido uma importante conquista da categoria. 
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Contudo, a redução do trabalho regular e o aumento dos contratos de trabalho, 

temporários e precários, dificulta a organização política para reivindicar esse direito. 

Um elemento constatado é a falta de estabilidade do profissional, embora 

tenha sido realizado concurso para profissionais atuarem na área, o fato de o número 

de vagas ser reduzido termina por manter a prática de contratação de recursos 

humanos como prestadores de serviço, o que resulta em grande rotatividade de 

profissionais por causa dos baixos salários, das condições de trabalho, de vínculos 

trabalhista flexibilizados. Além da ocupação de cargos por indicação política. 

Constata-se que, mesmo com a precarização “generalizada” das condições de 

trabalho, há diferenciações do ponto de vista trabalhista entre efetivos e temporários. 

Tanto em relação ao salário, oportunidades de participação nos cursos de 

qualificação e no que se refere à autonomia profissional diante das demandas 

requisitadas pelos gestores, que as fazem se subordinar a atividades que muitas 

vezes sequer fazem parte de suas atribuições. 

Este vínculo empregatício flexibilizado prejudica ainda a continuidade do 

trabalho junto às famílias, haja vista que o Serviço de Domicílio é realizado, em geral, 

em médio ou longo prazo, sendo muitos usuários acompanhados por anos. As 

mudanças constantes de profissionais de contratos temporários prejudicam a 

continuidade dos serviços e a relação estabelecida com a família e formação da 

equipe multiprofissional prevista na rede socioassistencial. Além de dificultar os 

processos de conhecimento sobre os usuários, a família e o contexto no qual estão 

inseridos, que são desafios à superação da imediaticidade, por parte dos 

profissionais.  

Existem ainda outros condicionantes desafiadores como: ausência de 

infraestrutura, equipamentos inadequados para a garantia do sigilo profissional 

(Resolução CFESS 273/93) e dos documentos (Resolução CFESS 556/2009), de sede 

própria, acrescidos do extensivo número de bairros computados para o atendimento 

dos CRAS/CREAS. 

Esses condicionantes, quando existentes, e a efetivação da 

NOB/RH/SUAS/2006 possibilitam condições adequadas para que o trabalho seja 

desenvolvido com a qualidade, no que se refere à acolhida, orientação e 

acompanhamento, por parte das profissionais no atendimento às famílias. E, ainda, 
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se tem de considerar, pelas entrevistadas, como relevante para que essas adquiram 

confiança e segurança, para que possam tratar sobre questões delicadas como 

violência intrafamiliar, negligência entre outras relacionadas à problemática do idoso 

acamado na família, além de múltiplas expressões da questão social, que afetam as 

famílias. 

Os Assistentes Sociais que deveriam atuar na perspectiva de atender as 

necessidades dos idosos e suas famílias, tanto com o desenvolvimento de ações 

planejadas pelas profissionais da política, como na viabilização de inserção destes 

na rede de serviços socioassistenciais e das demais Políticas Públicas, na 

perspectiva da garantia dos direitos assegurados nas legislações vigentes. De fato, 

ficam reduzidas em seu exercício profissional as atividades de encaminhamento, 

visitas que não são suficientes para promover a intra e intersetorialidade requerida 

pelo serviço e pela Política. Assim como não conseguem desenvolver o conjunto de 

atribuições privativas e de competências estabelecidas, tanto na Lei de 

Regulamentação da Profissão (1993), como nos Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Assistência Social (CFESS, 2013). 

A nova concepção e a organização da Política exigem trabalhadores com perfil 

teórico, técnico, ético e político, para o pensar e atuar de forma crítica e reflexiva 

sobre o avanço conceitual e normativo, que embasa a PNAS e o SUAS, entender seu 

papel na equipe interdisciplinar, e de identificar a intersetorialidade entre a rede SUAS 

e desta com as demais Políticas Públicas. Profissionais com capacidades e 

habilidades compatíveis com a nova proposta de gestão do SUAS, que recusa, 

conforme destaca a NOB/SUAS/2012, em seu art. 6º, inciso II, “práticas de caráter 

clientelista, vexatório ou com intuito de benesse ou ajuda”. 

Muito embora o reconhecimento do SUAS, como direito social, tenha 

atravessado as falas das profissionais, constata-se que, talvez, em decorrência de 

fatores, como: gestão, condições e relações de trabalho, sua intervenção tem se 

limitado a atuarem como operadoras de Programas e serviços e não como agentes 

do SUAS e da PNAS, o que contribui para uma visão fragmentada da Política. 

Dessa forma, a atuação na Política de Assistência Social exige dos 

trabalhadores um conjunto de conhecimentos técnicos e que incorpore uma 

dimensão política para identificar a realidade socioterritorial, produzir e sistematizar 



 
Izabel Cristina Dias Lira;  Janaína Carvalho Barros | 335 

 

informações, incorporar as novas tecnologias da informação, definir indicadores 

sociais, projetar necessidade de financiamento, gestão da informação que sirva 

como suporte para o monitoramento e avaliação. E ainda, requer a organização e 

articulação política dos trabalhadores, como estratégia de combate a precarização 

do trabalho, a fim de garantir a efetivação da capacitação, do plano de cargos e 

carreira e o concurso público (FERREIRA, 2010), ou seja, um trabalhador protegido e 

dotado de condições materiais necessárias para a realização deste trabalho.  

As intervenções dos Assistentes Sociais devem ser orientadas na perspectiva 

de concretização e de ampliação de direitos, por meio da construção de lutas 

conjuntas e estratégias para avançar na materialização do SUAS e de sua 

interlocução com as demais Políticas. E, especificamente, com relação ao Serviço no 

Domicílio com o fornecimento de informações adequadas ao cuidador; articular a 

rede para o atendimento não somente da pessoa idosa e sua família, dando especial 

atenção ao cuidador, pela escuta sensível e busca da garantia de acesso aos direitos 

preconizados. 

Percebe-se que as profissionais são responsáveis por incluir ou excluir os 

usuários nos serviços. Por isso, talvez, exista uma grande preocupação das 

Assistentes Sociais em terem domínio da rede de serviços na expectativa de atender 

as demandas apresentadas pelos usuários do serviço. No entanto, apesar da 

“vontade individual” dos profissionais em fazer com que os usuários acessem 

serviços, nem sempre esse acesso se concretiza. 

A pesquisa aponta que as profissionais respondem a inúmeras demandas 

requeridas, de forma burocrática e emergencial, que demandam boa parte de sua 

jornada de trabalho. Isto dificulta a sistematização, o planejamento das ações e o 

desenvolvimento da dimensão técnico-operativa, o que interfere na apreensão das 

demandas, e nas estratégias para ações atuais e futuras, ou seja, limitam o exercício 

profissional ao mero cumprimento de tarefas pontuais, com respostas superficiais 

diante da complexidade das demandas. As poucas iniciativas de realização de 

projetos de intervenção, geralmente, estão atrelados ao acompanhamento de 

atividades dos estagiários dos Cursos de Serviço Social. 

Como este cotidiano profissional é marcado pela imediaticidade, pela 

necessidade de resolução de demandas “trazidas” pelos usuários, as teorias ou os 
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tipos de conhecimentos utilizados como referência para orientação da intervenção 

mais valorizados são aqueles capazes de responder as requisições profissionais. 

Esta postura reitera uma prática pontual e instrumental, cuja única preocupação é a 

resolutividade imediata. 

Um dos caminhos que pode auxiliar aos profissionais não ficarem apenas na 

imediaticidade de seu cotidiano profissional requer uma permanente preocupação 

com o desenvolvimento das habilidades e competências estabelecidas nas 

dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, para 

subsidiar a leitura crítica da realidade, a elaboração propositiva de ações planejadas, 

continuadas, integradas e articuladas; as quais exigem o desenvolvimento da 

capacidade de realizar mediações que possibilitem a visibilidade e a interrelação 

entre as dimensões singular – particular – universal. 

Outro ponto importante com relação ao exercício profissional está relacionado 

a entender as atribuições privativas e competências junto à gestão, ao planejamento, 

à coordenação e à operacionalização de inúmeros programas e serviços, assim como 

atuar politicamente junto aos usuários, órgãos de controle social, movimentos 

sociais, sindicatos, associações, entre outros. 

No que se refere às ações socioeducativas previstas, em âmbito do CREAS, as 

Assistentes Sociais afirmaram que enfrentam dificuldades para desenvolver as 

ações, e processar a interlocução com os profissionais das demais Políticas Públicas 

decorrentes de um conjunto de fatores, entre esses as condições e relações de 

trabalho, de orçamento, de número reduzido de profissionais e, por conseguinte, 

ausência de equipe completa e/ou insuficiência em relação à demanda do território. 

 Diante da realidade que se apresenta, o planejamento das ações 

socioeducativas, segundo as entrevistadas, tende a se reduzir a um caráter 

instrumental e/ou pontual, vinculado com as datas comemorativas, tendo sido 

identificado, também, que a ausência do diagnóstico socioterritorial, da vigilância 

socioassistencial, de um sistema de informação em rede, associado à fragilidade da 

infraestrutura e de outras condições necessárias para prestação dos serviços 

socioassistenciais limita o fazer profissional junto aos usuários, e o planejamento de 

ações intra e intersetoriais. 
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A maioria das Assistentes Sociais entrevistadas demonstra não conhecer a 

fonte de financiamento, nem participam do processo de planejamento e definição do 

orçamento das políticas, que ajudam a implementar, razão pela qual tal aspecto 

merece atenção no processo de formação. 

Quanto a este aspecto, ainda, vale destacar que a insuficiência de recursos 

para implementação do SUAS e a primazia de programas de transferência de renda 

em detrimento da implantação e ampliação dos serviços acabam por comprometer 

o sistema socioassistencial e a continuidade das ações, afetando os interesses da 

população usuária do serviço. 

A quantidade e a diversificação das atribuições assumidas pelas Assistentes 

Sociais, na verdade, indicam que essas estão se centralizando apenas nos 

procedimentos operacionais estabelecidos na Política, sem incorporarem ações 

próprias da intervenção profissional, de acordo com o marco legal da profissão. O 

que contribui para fragilizar a identidade e a autoimagem profissional. E o projeto 

ético-político coletivo da categoria profissional. 

Os dados apontaram também a necessidade de expandir os investimentos em 

educação permanente do conjunto CFESS/CRESS e Unidades de Formação, sob pena 

de retroceder com os avanços conquistados pela categoria em termos da construção 

de um perfil profissional com competência para a objetivação das dimensões 

preconizadas no Projeto Ético-político. 

 

4. Considerações finais 

 

Os desafios ao exercício profissional no serviço de cuidado contemplados na 

análise realizada, a partir da pesquisa, ganham maior relevância no contexto da 

Pandemia da COVID-19, pois esta crise sanitária veio aprofundar as expressões da 

questão social no Mundo, em nosso país, e agravar as desigualdades econômicas e 

sociais com consequências nefastas para a grande maioria da população. E com 

desdobramentos em todas as Políticas Públicas da área social, entre essas a da 

Assistência Social, com as mudanças do novo modelo de gestão, que 

desresponsabiliza o Estado na execução dessa Política, com redução de gastos, o 

que impacta na infraestrutura, na Política de Educação permanente, na gestão do 
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trabalho no SUAS, com desdobramentos na efetivação dos serviços presentes na 

rede socioassistencial. 

Embora a Política de Assistência Social tenha evoluído quanto aos seus 

marcos normativos, com regulamentações, e a definição do campo de atuação a 

partir dos serviços, programas, projetos, a efetivação não tem ocorrido, pelos motivos 

elencados anteriormente. 

As consequências do cenário, antes delineado, repercutem também sobre as 

condições, as demandas, as atribuições sob as quais se realiza o exercício 

profissional do(a) Assistente Social. O acirramento da intensificação do trabalho das 

Assistentes Sociais relacionada à diminuição ainda maior das equipes de trabalho, 

inseridos nos processos de precarização social do trabalho, com a deterioração das 

condições e relações de trabalho (formas de contratos precários, terceirizados) em 

contraponto ao crescimento exponencial das demandas, nesse momento de crise 

econômica, social, política e sanitária, vem tendo como consequência o 

privilegiamento da perspectiva instrumental, imediata, no exercício instrumental. 

Algo que já existia, mas que agora ganha contornos mais sombrios na atual 

conjuntura. 

Além da ampliação das demandas emergenciais, por parte dos usuários, 

houve ainda o acirramento das condições éticas, técnicas e de biossegurança das 

profissionais, que atuam na área da Assistência Social, que trouxeram maiores 

desafios ao exercício profissional na perspectiva crítica e de defesa de direitos. 

Essa intensificação do trabalho profissional que está relacionada a sobrecarga 

de atividades e diminuição do tempo para realizá-las, o que provoca um 

aligeiramento da execução destas, tende a contribuir para uma ênfase no 

imediatismo e pragmatismo, que limitam o fazer profissional a uma dimensão 

instrumental, vinculada ao atendimento emergencial das inúmeras demandas. Além 

de que a redução ou incompletude das equipes pressiona as profissionais a 

assumirem atribuições que não pertencem ao âmbito do Serviço Social.  

Esse contexto reforça o que foi observado na pesquisa sobre as atribuições 

exigidas das Assistentes Sociais no serviço que tem se restringido a um 

conhecimento instrumental, voltado para a eficiência e a eficácia, que aparece sob a 

ótica da qualidade técnica nos serviços, que na maioria das vezes procuram 
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responder as demandas imediatas dos usuários, e quanto ao preenchimento de 

bases de dados voltadas para o recebimento de recursos financeiros por parte das 

fontes de financiamento dos serviços.  

Essas situações desafiam as profissionais diante do exercício profissional, 

que têm se limitado a execução de procedimentos operacionais estabelecidos na 

Política, sendo várias as questões apontadas como desfavoráveis a uma intervenção 

na qual se superem as ações imediatas como a sobrecarga de trabalho, instabilidade 

funcional e rotatividade nas instituições assistenciais relacionadas com a ausência 

da equipe completa, de estrutura física, de meios, de instrumentos e de 

equipamentos, foram apontados como aspectos que dificultam a realização de 

projetos de intervenção. E ainda, a ineficiência de recursos econômicos aplicados na 

área; a concentração dos investimentos nas Políticas de transferência de renda e o 

reduzido quantitativo para o restante da Política. 

As dificuldades quanto à elaboração do planejamento do Serviço Social que, 

geralmente, fica subsumido ao planejamento institucional termina por reforçar ações 

profissionais, que não expressam as dimensões teórico-metodológicas, ético-

políticas e técnico-operativas que deveriam respaldar competências compatíveis 

com o exercício profissional respaldado na teoria crítica. 

Existem muitos fatores envolvidos no desenvolvimento da Política, condições 

de trabalho que possam atender às exigências do trabalho nas equipes de referência, 

estruturação institucional que viabilize a gestão em vários aspectos. E a necessidade 

de formação dos agentes profissionais, em seus diversos níveis. Em decorrência de 

que a profissionalização, baseada em uma perspectiva que permita a reflexão sobre 

a intervenção, orientada por um conhecimento teórico-crítico, pode concorrer para a 

superação do imediatismo, e constituição de uma “nova” lógica para o 

desenvolvimento das ações da Política sob o paradigma que invoca em seu marco 

regulatório. 

O Serviço de Cuidado no Domicílio, como parte do SUAS/PNAS, funciona 

aquém das prerrogativas indicadas pelas legislações, e não contempla a 

complexidade e o crescimento das demandas e necessidades das pessoas idosas do 

município de Cuiabá, na qual segundo a última contagem realizada pelo IBGE, em 
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2010, o número de pessoas idosas atingiu 8,12% do total da população e desta 97,8% 

residem na área urbana.  

Entende-se que o Serviço precisa ser construído pelos trabalhadores dos 

CRAS e CREAS, gestores e usuários, sendo necessário o fortalecimento das ações 

intrasetorial, intersetorial e interdisciplinar. Deve-se ainda inovar, 

metodologicamente, tanto para identificar como atuar junto às famílias e indivíduos 

em suas múltiplas dimensões, e não mais de maneira setorial e particularizada. 

Ainda estão presentes muitas lacunas, indefinições e desafios com relação ao 

Serviço, sendo preciso avançar nas intervenções preventivas no âmbito do CRAS, 

assim como do CREAS, em seu papel articulador da rede socioassistencial, com as 

demais Políticas Sociais e órgãos de defesa de Direitos. Sendo neste processo 

fundamental a mobilização e a organização dos usuários e, principalmente, trabalhar 

com conhecimento da realidade social (nacional, local e do território) que possa 

subsidiar para pensar estratégias de ação. 

 Atualmente, o desenvolvimento do Serviço persiste distante de seus objetivos, 

atuando em situações que, em sua maioria, são encaminhadas para os Serviços de 

Proteção de Alta Complexidade, Órgãos de Defesa de Direito e/ou repassando a 

responsabilidade de cuidado para as famílias sem o Estado prover o suporte 

necessário. Realidade preocupante, pois os depoimentos coletados mostram que, em 

seu dia a dia, os Assistentes Sociais continuam enfrentando, predominantemente, 

demandas que revelam as precárias condições de vida da população usuária, fato 

incontroverso quando se constata que a demanda por cuidado em decorrência, 

principalmente, de diferentes tipos de violência intrafamiliar, é o que direciona a 

população ao Serviço Social. 

Assim sendo, as condições objetivas para a consolidação da rede de proteção 

social precisam continuar sendo construídas com maiores e diferentes esforços até 

então empreendidos, pois a materialização exige que se leve em consideração a 

necessidade de formas de resistência no sentido de garantir o financiamento 

adequado à situação de desigualdades econômicas e sociais em nosso país. 

A Política só se materializará se esta tiver condições de considerar as 

interfaces que, obrigatoriamente, a constituem como a intersetorialidade nos 

territórios entre outras. 
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 Os desafios ao exercício profissional são muitos, como os já mencionados, 

mas é preciso que os profissionais construam formas de resistência, tanto no que se 

refere às lutas coletivas, enquanto trabalhadoras assalariadas, como investindo na 

sua qualificação das competências teórico-metodológicas, técnico-operativas e 

ético-políticas. 
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RESUMO 
 
No artigo são apresentadas algumas reflexões sobre o significado da assessoria 
desenvolvida pelo Serviço Social. Tal estudo foi motivado pela experiência de um 
grupo de estudos, organizado em 2020, de assistentes sociais da Previdência Social 
e docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Buscou-se, por meio de 
pesquisa bibliográfica e documental, avançar na compreensão sobre as 
possibilidades e limites de desenvolvimento da assessoria profissional no âmbito do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Palavras-chave: Serviço Social. Assessoria. INSS. 
 
ABSTRACT 
 
The article presents reflections on the meaning of the advisory developed by Social 
Work. This study was motivated by the experience of a study group, organized in 
2020, of social workers from Social Security and professors from the Federal 
University of Mato Grosso. Through bibliographic and documentary research, we 
intend to advance in the understanding about the possibilities and limits of 
development of professional advisory in the scope of the National Institute of Social 
Security (INSS). 
Keywords: Social Service. Advisor. INSS. 
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  Introdução 

  

Este artigo objetiva apresentar algumas reflexões sobre os limites e as 

potencialidades na realização da assessoria pelo Serviço Social do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). A partir da experiência de um grupo de estudos organizado 

pela Equipe do Serviço Social da Gerência Executiva Cuiabá, com participação do 

Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 

evidenciou-se a incompreensão a respeito do significado dessa competência 

profissional, bem como o interesse em avançar no seu desenvolvimento.  Essa 

articulação entre o setor de Serviço Social do INSS de Mato Grosso e a UFMT teve 

como consequência a realização do projeto de extensão intitulado “Serviço Social, 

UFMT e Previdência Social: fortalecendo o coletivo através da extensão”4, que tem 

como objetivos o desenvolvimento de ações de assessoria em matéria previdenciária 

e o aprofundamento do debate sobre o tema. É nesse âmbito que apresentamos o 

presente artigo. 

A assessoria é uma das competências profissionais de Assistentes Sociais, 

conforme a Lei n.º 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão –, e foi 

incorporada como uma das atividades a serem desenvolvidas por esses(as) 

profissionais no INSS na Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na 

Previdência. Contudo, em decorrência de diferentes motivos, como a existência de 

outras demandas prioritárias na instituição, a sobrecarga de trabalho e as tentativas 

de fragilização do Serviço Social Previdenciário, são poucas as iniciativas vinculadas 

a essa atividade na atualidade.  

Quando se instaurou o contexto de pandemia no Brasil, as profissionais do 

Serviço Social da Gerência Executiva Cuiabá inicialmente entraram em trabalho 

remoto, momento em que se voltaram para o estudo do tema, mediante a criação de 

um grupo de estudos na modalidade on-line. Esse contexto, instituído pela pandemia, 

encontra a Previdência Social brasileira num processo de informatização do 

atendimento por meio de canais remotos, tentativas de extinção do Setor de Serviço 

Social e ampliação de estratégias de controle de trabalho, aspectos esses que 

                                                     
4 Protocolo SIEX/UFMT n. 170820201729571762. 
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impactam diretamente na relação das assistentes sociais com os(as) usuários(as) e 

precarização das condições de trabalho. 

Buscando contribuir com o tema, este artigo apresenta algumas reflexões 

organizadas da seguinte forma: num primeiro momento, faz-se um resgate histórico 

da política previdenciária e do Serviço Social do INSS. Posteriormente, é apresentada 

uma síntese decorrente de pesquisa bibliográfica com breves reflexões sobre a 

assessoria como uma ação de trabalho do Serviço Social. Por fim, são apresentadas 

algumas questões surgidas no interior do grupo de estudos sobre assessoria no 

Serviço Social da Gerência Executiva Cuiabá com a intenção de debatê-las. 

 

1 – Considerações sobre o trabalho do/a assistente social no INSS 

  

Em 1944, o Serviço Social foi instituído na Previdência Social no Brasil, por 

meio da Portaria n.º 25, de 6 de abril, para compor o trabalho desenvolvido a partir 

dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) que se expandiam. Três 

momentos podem ser demarcados historicamente na inserção profissional no 

âmbito da previdência (YAZBEK, 2008). A princípio, o Serviço Social orientava seu 

trabalho alinhado aos interesses dos empregadores, no caso, as grandes instituições 

assistenciais e previdenciárias em desenvolvimento. Tratava-se de uma intervenção 

pautada no discurso de humanização das máquinas burocráticas (BRASIL, 1995), 

que compunha o quadro de estratégias estatais para lidar com as pressões políticas 

da questão social – tanto em seus aspectos de desigualdade quanto de resistência 

– tão evidenciadas na época. Assim, o Estado passa a regular o mercado de trabalho 

e as ações socioassistenciais de modo a “legitimar-se, incorporando parte da 

reivindicação dos trabalhadores” (YAZBEK, 2008, p. 120). 

O segundo momento estaria marcado pela junção dos IAPs, em 1972, ocasião 

em que o Serviço Social passou a balizar sua intervenção segundo o Plano Básico de 

Ação (PBA), mantendo uma atuação de cunho compensatório, individualizante, 

seletivo e focalizado, logrando como principal objetivo o ajustamento social. Cabe 

considerar o contexto político da Ditadura Militar nesse período histórico.  

O terceiro momento deu-se com a criação do Sistema Nacional de Previdência 

e Assistência Social (SINPAS), em 1977, que previa uma descentralização por área 
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de atividade com o objetivo de diminuir gastos. Para que isso acontecesse, foram 

extintos os Centros de Serviço Social, que eram espaços próprios do Serviço Social 

até aquele momento e que reuniam ações em diferentes áreas, como assistência 

social, previdência, saúde etc. A proposta era a de desvinculação da profissão das 

atividades-fim da Previdência, ao tempo que a direcionava para as atividades-fim da 

Assistência Social, mais especificamente para a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), na qual estariam concentrados, dentre outros, o atendimento aos idosos e às 

pessoas com deficiência.  

O que sustentava tal decisão era a crise do sistema previdenciário e, nesse 

ínterim, a pressão pelo corte dos investimentos na área social. Essa redistribuição de 

profissionais só não se deu na sua totalidade devido à luta construída pela 

Coordenação Nacional do Serviço Social, que passou apenas os programas de 

conteúdos de cunho assistencial, como os de atendimento aos idosos e pessoas com 

deficiência, para a Assistência Social. A partir de então, afastado da macroestrutura 

da instituição devido à falta de definições quanto à forma, o Serviço Social na 

Previdência passa a realizar suas atribuições nos postos de benefícios e agências. 

Tratou-se de um período que demandou grandes esforços para manter a profissão 

nos processos de prestação de benefícios. 

O trabalho de assistentes sociais no campo previdenciário e a prestação da 

Política de Previdência não podem ser pensados historicamente sem considerar a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, a reabertura democrática pela qual 

passava o país e o movimento de ruptura profissional com o conservadorismo. Face 

ao curto espaço de realização deste artigo, esses aspectos não poderão ser 

aprofundados, mas cabe destacar seu impacto nas esferas da administração pública, 

quando estabelecido o tripé da Seguridade Social, composto pelas políticas de 

Saúde, Previdência e Assistência Social. Esse reconhecimento tornou-se o marco da 

ruptura histórica de um modelo de condução do país de formato arbitrário e de 

centralização do poder, para a inserção da participação do cidadão na formulação, 

implementação e controle social das políticas públicas.  

No âmbito do Serviço Social do INSS, no ano de 1994 foi criada a Matriz 

Teórico-Metodológica do Serviço Social da Previdência, em substituição ao modelo 

funcionalista do Plano Básico de Ação, a partir das inquietações dos(as) 
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profissionais diante da necessidade de transformação do fazer profissional no 

interior da instituição. Isso se deu mediante um forte embate do Serviço Social com 

forças institucionais de cunho conservador, por meio do posicionamento forjado na 

defesa da equidade e justiça social, concebendo um novo perfil profissional no 

interior do sistema previdenciário. 

Com a implementação da nova Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social, 

que foi acompanhada pelo Manual Técnico do Serviço Social, os(as) profissionais 

tiveram mais legitimidade para assumir uma postura investigativa mais atenta à 

realidade concreta, o que reconfigurou totalmente o fazer profissional, carregando 

consigo objetivos bem delimitados e condizendo com a direção proposta pelo Projeto 

Ético-Político do Serviço Social: 

 

a) implementar a Política Social Previdenciária sob a ótica do direito social e da 

cidadania contribuindo para viabilizar o acesso aos benefícios e serviços 

previdenciários e garantir as demandas e reivindicações da população; 

b) contribuir para a formação de uma consciência coletiva de proteção ao 

trabalho no âmbito da Previdência Pública em articulação com os movimentos 

organizados da sociedade (BRASIL, 1995, p. 13). 

 

Essas transformações históricas acabam por estruturar o trabalho do Serviço 

Social do INSS de forma a atuar com benefícios previstos na Lei n.º 8.213/1991 – Lei 

de Benefícios da Previdência Social – e na Lei n.º 8.742/1993 – Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) –, por meio de Linhas de Ação5 que atendam aos temas 

vinculados à ampliação da previdência social, saúde do(a) trabalhador(a) e direitos 

das pessoas idosas e com deficiência.  

Nos últimos anos, identificou-se grande demanda de trabalho na linha de 

direitos das pessoas com deficiência. Segundo as prescrições da política de 

Previdência, cabe ao Serviço Social realizar a avaliação social, como previsto na 

LOAS, para configurar a deficiência no reconhecimento de direitos. Sobre o assunto, 

cabe destacar a importância da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, 

                                                     
5 Linhas de ação do Serviço Social previstas no Manual Técnico do Serviço Social do INSS: ampliação 
e consolidação do acesso à previdência social, segurança e saúde do trabalhador e direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas idosas. 
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acatada pelo Brasil como status de Emenda Constitucional, que prevê o modelo 

biopsicossocial na avaliação de políticas, programas e projetos destinados ao 

atendimento de pessoas com deficiência. Essa avaliação social tem como objetivo 

identificar barreiras em fatores ambientais e dificuldades em atividades e 

participação. A depender do grau de barreiras e do grau de dificuldades em conjunto 

com avaliação médico pericial, é possível ocorrer ou não o reconhecimento da 

condição de pessoa com deficiência, como previsto na LOAS. Diante disso, a 

avaliação social é executada desde 2009 e se configura como a grande demanda do 

Serviço Social na instituição. 

 Por outro lado, os documentos que norteiam o fazer profissional no INSS 

apontam as seguintes ações como estruturantes do trabalho: socialização de 

informações, assessoria e fortalecimento do coletivo. Tratam-se de ações 

importantes no fazer profissional e no processo de reconhecimento de direitos no 

âmbito institucional por meio do atendimento aos requerimentos de benefícios 

previdenciários e assistenciais. 

Um dos aspectos mais relevantes do trabalho desenvolvido pelo Serviço 

Social do INSS6 envolve a realização de ações eminentemente educativas, chamadas 

de socialização de informações. Essas ações, dentre outras coisas, viabilizam o 

acesso a conhecimentos e informações sobre as políticas previdenciária e 

assistencial e seus respectivos benefícios (a exemplo do Benefício de Prestação 

Continuada, pagos mensalmente à população brasileira). 

A socialização de informações comumente é realizada no interior das 

Agências do INSS, mediante atendimentos individualizados. Durante o atendimento, 

procura-se conhecer a demanda e as necessidades do(a) usuário(a), socializar as 

informações pertinentes, identificar as necessidades prementes e propor, em 

conjunto com o(a) usuário(a), os caminhos para solução das necessidades.  

Há também a possibilidade de socialização de informações previdenciárias e 

assistenciais de forma coletiva, momento em que as informações são levadas 

                                                     
6 A estrutura regimental em que o Serviço Social se encontra vincula-se à Diretoria de Benefícios, na 
Divisão de Serviço Social, que pretende nortear o trabalho em aspecto nacional. O INSS está vinculado 
atualmente ao Ministério da Economia, e está estruturado nacionalmente em cinco superintendências, 
em conformidade com a divisão geográfica do país. 
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diretamente à população usuária por intermédio de grupos organizados. Muitas 

vezes é chamada de reunião, palestras e rodas de conversa. Por meio dela podem ser 

desencadeadas outras ações e, quando pensada no trabalho com a rede 

socioassistencial e de saúde, constrói um ambiente para amadurecimento e troca de 

informações pertinentes à população na área de abrangência. 

As ações nomeadas pelo Manual Técnico do Serviço Social como de 

fortalecimento do coletivo têm o objetivo de discutir e encaminhar pautas que sejam 

de aspecto coletivo, portanto, que atuem em defesa do reconhecimento de direitos e 

o fortalecimento de grupos. Essa ação torna-se imprescindível para o Serviço Social, 

principalmente se se tem como norteador o atual Projeto Ético-Político. Nessa 

direção, a participação de assistentes sociais nos conselhos de políticas e direitos 

no município e/ou estado possibilita tratativas no sentido de entender e debater 

estratégias para defesas da manutenção e ampliação dos direitos sociais. As ações 

de fortalecimento do coletivo acontecem ainda por meio de atividades junto aos 

sindicatos, associações, grupos organizados, por exemplo, de pessoas com 

deficiência, idosos(as) e trabalhadores(as) rurais, e ainda com os movimentos 

sociais.  

O Manual Técnico do Serviço Social elenca ainda como um tipo de ação do 

Serviço Social a assessoria e a consultoria técnica, que, segundo o documento, 

 

[...] tem como objetivo instrumentalizar os profissionais, os movimentos sociais, 

as instituições governamentais e organizações da sociedade civil, de forma a 

contribuir na elaboração de propostas e implementação de melhorias na área de 

Previdência Social, em interface também com as demais políticas de Seguridade 

Social (Saúde e Assistência Social). (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

2018, p. 14) 

 

Sobre essa modalidade, em especial, o presente artigo pretende traçar 

algumas considerações no sentido de contribuir com uma melhor compreensão 

sobre o significado dela e as possibilidades de realizá-la. 
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2 – Apontamentos gerais sobre a assessoria no Serviço Social 

  

Pela literatura investigada, a assessoria foi um tema que, em alguma medida, 

sempre tangenciou as discussões sobre o trabalho do(a) assistente social, ainda que 

tenha sido feito de maneira incipiente e com incertezas e imprecisões conceituais. 

Isso é reforçado pelas pesquisas de Matos (2010), que localiza já nas obras de 

Balbina Ottoni7 uma contribuição ao debate quando a autora analisou a supervisão 

no Serviço Social em sua época. Essa seria a primeira abordagem feita sobre o tema 

que reapareceu de maneira “reconceituada” 8  anos mais tarde, sendo, por vezes, 

reconhecido como um tipo de competência profissional em um ou outro documento 

da profissão 9 . Na atualidade, as elaborações sobre assessoria começam a ser 

encontradas quando se trata do aperfeiçoamento de políticas públicas ou quando o 

assunto são melhorias no desenvolvimento do trabalho gerencial e institucional10. 

Um primeiro texto aqui tomado como referência foi extraído do livro O Serviço 

Social e o Popular, de Silva et al. (2007). Em análise do período de emergência e 

consolidação do projeto profissional de ruptura (principalmente década de 1980) e 

do material intelectual da época, reconhece-se pelo menos cinco “eixos 

articuladores” ou “eixos estratégicos” responsáveis por dar materialidade à profissão 

e que sempre se apresentavam de alguma maneira no cotidiano profissional. 

São listados os eixos de “formação de alianças”, “educação popular”, 

“investigação-ação”, “assessoria aos setores populares” e “redefinição da prática da 

assistência social”. Atentando-se mais ao que é dito por Silva et al. (2007) a respeito 

da assessoria aos setores populares, observamos que a indicação é de que essa 

competência deve ser tomada como uma forma de atuar junto à população, sendo, 

no entanto, uma atuação mais direcionada aos processos de elevação do nível de 

consciência e de apoio às experiências de mobilização e organização. Assim, “[...] 

remete a uma ação de cunho socioeducativo, cujo horizonte é a transformação das 

                                                     
7 A obra em questão é Supervisão em Serviço Social, de 1979. 
8 Adjetivo intencionalmente atribuído para fazer menção ao Movimento de Reconceituação. 
9 Cf.: Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde (2010); Parâmetros para 
atuação de assistentes sociais na política de assistência social (2011); Subsídios para atuação de 
assistentes sociais na política de educação (s/ano); Lei n.º 8.662/1993; e outros. 
10 Aqui, a principal indicação dada é a obra Assessoria, consultoria e Serviço Social, organizada por 
Matos e Bravo (2010). 
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relações sociais” (SILVA et al., 2007, p. 185), portanto, partiria da realidade concreta 

em toda sua complexidade e contradição, para elaborar ou direcionar sua intervenção 

de maneira a não só atender às demandas imediatas como também instrumentalizar 

as classes populares para ações políticas de médio e longo prazo. 

As elaborações encontradas aqui não falam sobre um tipo de expertise 

profissional como tem-se tornado comum na atualidade. Na verdade, elas 

compreendem as ações profissionais que, ao buscarem responder às demandas que 

lhes chegam, têm em vista sugerir alternativas de enfrentamento aos conflitos que 

mais contribuam para o fortalecimento da classe trabalhadora organizada.  

Em um de seus artigos, Matos (2010, p. 42) expôs a opinião a seguir: 

 

Acreditamos que foram as experiências de campos próprios de estágio em 

movimentos sociais os precursores dos trabalhos de assessoria do Serviço 

Social a outros segmentos que não sejam os da mesma profissão. [...] foram 

estas experiências que deram bases para o trabalho que atualmente os 

profissionais de assessoria fazem junto aos diferentes segmentos 

comprometidos com a construção de políticas sociais públicas. 

 

Tomando as contribuições trazidas por Silva et al. (2007) e Matos (2010), 

inferimos que o entendimento sobre o sentido da assessoria dado numa perspectiva 

de alinhamento com os sujeitos coletivos da classe trabalhadora reflete aspectos 

conjunturais do século passado que marcaram a trajetória do Serviço Social 

brasileiro. Tais fatores seriam o Movimento de Reconceituação do Serviço Social 

latino-americano – responsável, dentre outras coisas, pelo esforço de superação do 

denominado Serviço Social tradicional –; o giro teórico-interventivo – expresso na 

reinterpretação da emergência, do trabalho e do significado social da profissão sob 

novas bases teórico-conceituais e na incorporação de técnicas como a educação 

popular, por exemplo –; e o giro ídeo-político – decorrente da aproximação com o 

referencial teórico marxista e expresso na busca de uma nova legitimidade junto às 

classes populares pautada no apoio aos processos organizativos e de mobilização 

popular. 
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Tentando acompanhar os avanços na conceituação dessa categoria teórica, 

extraímos da Lei n.º 8.662/1993, que regulamenta a profissão de Serviço Social no 

Brasil, a definição de assessoria em termos do que compete e do que é restrito à 

profissão. Nos termos legais, é de competência do Serviço Social, 

 

VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias 

relacionadas no inciso II11 deste artigo; 

IX - Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada 

às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais 

da coletividade; [...]” (BRASIL, 1993, s/p). 

 

E sendo atribuição, “III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração 

Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de 

Serviço Social” (BRASIL, 1993, s/p). 

Pela normativa em questão, ainda que não seja feita uma elaboração 

conceitual, é possível verificarmos uma ampliação do público-alvo desse tipo de 

ação profissional (não se restringindo aos movimentos sociais populares) e a 

incorporação da noção de expertise no sentido de reivindicar conteúdos próprios da 

cultura profissional como matéria da nossa intervenção e assessoramento. 

Buscando outras fontes na literatura profissional, chamamos a atenção para 

dois registros pontuais que auxiliam no processo de compreensão e exemplificação 

da dinâmica de assessoramento 12 . O primeiro refere-se à assessoria no âmbito 

acadêmico a partir da extensão universitária, em formato multidisciplinar com 

urbanistas, engenheiros(as) advogados(as), entre outros. Esse registro em específico 

relata um projeto de extensão universitária interdisciplinar vinculado aos 

movimentos    sociais,     em    que    a   assessoria    técnica   se    faz    presente    no  

 

                                                     
11 No caso, “II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do 
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil” (BRASIL, 1993, s/p). 
12 Os registros mencionados referem-se a dois dentre os nove artigos sobre assessoria e consultoria 
que foram levantados junto aos periódicos Serviço Social e Sociedade, Temporalis, Katalysis, Ser 
Social, Revista de Políticas Públicas, Textos e Contextos e Em Pauta no período de dezembro de 2020 
a janeiro de 2021. 
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acompanhamento do Fórum de Luta por Moradia de Niterói – RJ (OLIVEIRA; SANTOS;  

BIENENSTEIN, 2019). 

 

Em relação à assessoria técnica interdisciplinar, no enfrentamento da 

desigualdade social e superexploração do trabalho, destacam-se ações 

vinculadas à organização/mobilização popular e formação política, além da 

elaboração de estudos técnicos e jurídicos que se transformam em instrumentos 

de luta (OLIVEIRA; SANTOS; BIENENSTEIN, 2019, p. 59). 

 

Nessa experiência, a assessoria é vista pelos atores envolvidos como 

instrumento privilegiado para a defesa de direitos e da cidadania e que, em termos 

de atuação, cumpre mais uma ação propositiva do que deliberativa no sentido de 

deixar a cargo dos(as) assessorados(as) a decisão final de seguir ou não com as 

sugestões dadas. 

O segundo registro, por sua vez, relata a assessoria no âmbito do setor 

privado. Aqui, faz-se necessário dizer que Giampaoli (2013) usa o termo consultoria 

como sinônimo de assessoria e, além disso, coloca em perspectiva esse tipo de 

intervenção no sentido de inscrevê-lo no processo de precarização do trabalho 

profissional. 

Segundo Giampaoli (2013), no geral, as atribuições e competências do Serviço 

Social envolvem programas de capacitação da força de trabalho adequando-a à nova 

racionalidade técnica do mundo do trabalho. Em outras palavras, é o caráter 

educativo da profissão voltando-se às mudanças de hábito e de adequação ao 

processo produtivo. A autora considera que por compor o grupo de atividades-meio 

na empresa, a tendência é que a terceirização do Serviço Social se torne a regra no 

setor privado. 

Sobre o tipo de função desempenhada, há uma diferenciação a depender do 

tipo de público: “consultoria externa” quando voltada aos gestores, gerentes, ou 

dirigentes e “consultoria interna” quando voltadas aos pares profissionais ou 

empregados(as) da empresa. E dentro desses termos, a autora diz ser usual a 

diferenciação entre “assessorar”, quando a intervenção é direcionada aos cargos de 

chefia, e “educar” ou “atender”, quando o público são os(as) trabalhadores(as). 
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A consultoria empresarial tem tido grande expansão no mundo para atender à 

demanda por novas estratégias de gestão, sendo descrita como “o fornecimento de 

determinada prestação de serviço, em geral, por um profissional muito qualificado e 

conhecedor do tema, provido de remuneração por hora ou projeto, para um 

determinado cliente” (ORLICKAS, 2001, p. 39 apud GIAMPAOLI, 2013, p. 9). No âmbito 

das considerações desse texto, o que mais se evidencia é como a 

assessoria/consultoria tem refletido a reestruturação produtiva e a precarização do 

trabalho do(a) assistente social. 

Por sua vez, tomando por base as elaborações de Matos (2010), seria preciso 

diferenciar “assessoria” e “consultoria” nos seguintes termos: assessor(a) é 

aquele(a) que acompanha e não executa; é assistente, auxiliar, adjunto e desenvolve 

seu trabalho de assessoria num lapso temporal mais longo se comparado ao da 

consultoria. A realidade é o objeto de estudo e, apesar de não intervir, tem pretensões 

de alterá-la. Logo, o(a) assessor(a) deve ser alguém atualizado(a), estudioso(a) e 

capaz de apresentar claramente suas decisões na hora de apontar os caminhos e as 

sugestões. É a pessoa credenciada pela equipe para ter ideias, visto sua bagagem e 

domínio do tema. Apesar do reconhecimento intelectual, não tem poder de mando. 

Já o(a) consultor(a) é aquele(a) que dá conselhos e pareceres sobre algo de 

sua especialidade e sobre o qual foi chamado(a) a se manifestar. Desenvolve tal 

aconselhamento num lapso temporal mais curto e configura-se quase que como 

uma opinião (devidamente embasa, por óbvio). 

Considerando os estudos que o autor tem desenvolvido nos últimos anos, são 

possibilidades postas à profissão desde a assessoria aos(às) assistentes sociais e 

seus postos de trabalho; a assessoria aos gestores públicos e privados das políticas 

sociais; até a assessoria à organização política dos(as) usuários(as). Com isso, 

percebe-se que, ainda que de maneira incipiente, a compreensão em torno do que 

compete aos processos de assessoria tem se ampliado mais do que se restringido, 

considerando-se os diferentes objetivos assumidos, os sujeitos envolvidos, as 

diferentes possibilidades de matéria tratada, os tipos de vínculo empregatícios, 

dentre outros aspectos. Elementos que reforçam ainda mais o quão necessário é ter 

maiores investimentos investigativos por parte da profissão sobre esse tema. 
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O autor também destaca em suas falas e escritos o quão problemático é tratar 

como sinônimos de assessoria: o exercício da supervisão; os projetos extensionistas 

de forma geral; a prática militante (ainda que a gente faça política o tempo todo); o 

trabalho precarizado ou mesmo o abandono da intervenção. Esses seriam aspectos 

que tangenciam as discussões sobre assessoria revelando as confusões mais 

comuns (e que precisam, por isso, de igual atenção). 

A par dessas elaborações, acredita-se ter uma síntese capaz de contribuir com 

um entendimento ainda que inicial sobre o caráter da assessoria no INSS. Entretanto, 

considerando que o desencadeador dessa investigação a respeito da assessoria no 

Serviço Social teve início em um grupo de estudos realizado entre profissionais da 

área que atuam no estado do Mato Grosso, consideramos pertinente trazer, neste 

momento do trabalho, uma retomada das discussões feitas em grupos de estudos e 

registradas em documentos de relatoria dos quais lançamos mão para a análise. 

 

3 – As apreensões sobre assessoria a partir do grupo de estudos do Serviço Social 

na Gerência Executiva de Cuiabá 

  

A era digital chega à execução das políticas sociais, contudo, ela não alcança 

a população usuária, pois parte dela vive à margem desse acesso13. Diante desse 

cenário, o Serviço Social do INSS encontra-se entre o que a instituição previdenciária 

define como prioridade (o que tratamos por requisições institucionais) e o que os(as) 

profissionais apreendem, por meio da pesquisa e análise social, de conhecimento da 

realidade social e das condições de vida dos(as) usuários(as) dessa política. 

Nos últimos anos, o Serviço Social do INSS tem vivenciado a desestruturação 

dessa autarquia e, consequentemente, da política previdenciária14. As prioridades 

adotadas pela instituição não atendem adequadamente a população brasileira por 

                                                     
13 A título de exemplificação, até 2017, 26% dos brasileiros (aproximadamente, 46 milhões de pessoas) 
nunca haviam acessado a internet e 39% dos domicílios não tinham acesso à internet (Cf.: Relatório 
de avaliação do desenvolvimento da internet no Brasil disponível em 
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/8/20210217115717/avaliacao_do_desenvolvimento-da-
internet-no-brasil.pdf). 
14  Exemplos disso são as Reformas realizadas desde sua aprovação na Carta Magna, por meio das 
Emendas Constitucionais n.º 03/1993, n.º 20/1998, n.º 41/2003, n.º 47/2005, n.º 70/2012, n.º 88/2015, 
n.º 95/2016 e n.º 103/2019. 
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não tratarem de forma isonômica os benefícios previdenciários e assistenciais, o que 

gerou uma grande demanda reprimida de avaliações sociais de BPC15, por exemplo, 

além de tenderem para uma lógica que acaba por restringir a concessão de direitos 

à vinculação ao trabalho formal, mesmo numa sociedade na qual a maioria da 

população vive o desemprego ou vínculos empregatícios precários. 

Têm sido adotadas estratégias unilaterais no INSS que priorizam o 

atendimento de forma remota, sem construção de outra forma de acesso aos 

serviços que possibilite o atendimento presencial e em conformidade com as 

necessidades do(a) usuário(a). Assim, projetos vinculados à criação e à ampliação 

de canais remotos – como o “INSS Digital” e o atendimento telefônico pela “Central 

135” – são institucionalizados sem o acordo da equipe técnica e sem considerar as 

possíveis limitações relacionadas ao acesso, à falta de domínio de termos técnicos 

utilizados e ao desconhecimento digital de grande parte da população usuária. Isso 

se complexifica face ao número reduzido de trabalhadores(as) na autarquia, cada vez 

mais cobrados(as) pelo quantitativo de requerimentos analisados, que, por sua vez, 

geram pontuações em programas de gestão criados e publicizados sob uma lógica 

produtivista. 

A pandemia de Covid-19 16  acirra essas contradições em processo desde 

201617 , na medida em que gestores(as) da política previdenciária encontram as 

condições necessárias para pressionar e aprofundar o distanciamento entre a 

população usuária e o INSS. No bojo desse cenário, os argumentos de defesa do 

trabalho remoto são utilizados no sentido de que o discurso legítimo da garantia de 

segurança em saúde por parte de trabalhadores(as) é direcionado para atender a 

uma estratégia de gestão do INSS de não realização de concursos. 

Nesse contexto, os(as) assistentes sociais são desafiados(as) cotidianamente 

a construir estratégias de aproximação qualificada com a população e com as 

                                                     
15  Por exemplo, no estado de Mato Grosso, no mês de abril de 2021, aproximadamente 7.798 
requerimentos de BPC para Pessoa com Deficiência aguardavam análise do reconhecimento de 
direitos na Gerência Executiva de Cuiabá.  
16 Crise sanitária inaugurada no final de 2019. Na ocasião em que se escreve este artigo, registra-se 
um número próximo de 3 bilhões de óbitos no mundo, e mais de 400 mil só no Brasil. 
17  A partir de 2016 houve um grande número de aposentadorias de trabalhadores(as) do INSS. 
Medidas institucionais como os canais remotos são tomadas face a diminuição de concursos 
públicos, principalmente após o golpe de 2016. Cabe destaque ao fato de que parte dos 
trabalhadores/as do INSS já executavam trabalho de forma remota em momento anterior à Covid-19. 
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demais políticas sociais, justamente, com a intenção de fortalecer a política 

previdenciária. É nesse ínterim que se buscou o espaço de reflexão e discussão sobre 

assessoria, já que ela é vislumbrada como uma possibilidade de fortalecer o papel do 

Serviço Social do INSS e de qualificar o acesso dos(as) usuários(as) aos benefícios 

previdenciários e assistenciais. Acreditamos que a realização de assessorias pode 

contribuir no trabalho frente às desigualdades de acesso ao INSS no território, já que 

é fundamental que as informações cheguem diretamente à população. Mesmo 

porque, muitas demandas sobre matéria previdenciária e sobre o benefício 

assistencial são intermediadas por equipes de outras políticas sociais (com 

destaque para a assistência social e saúde), sindicatos e movimentos sociais. 

As potencialidades da realização da assessoria são reforçadas pelo 

movimento de pessoas comumente conhecidas como “atravessadores”, que içam 

aqueles(as) usuários(as) que não acessam as informações por meio dos serviços 

públicos. Essas pessoas tentam intermediar a relação com a instituição, muitas 

vezes sem o conhecimento dos critérios dos benefícios e/ou com intenções 

estritamente financeiras, o que traz diversos transtornos à população. Diante dos 

fatos, o Serviço Social pode, por exemplo, construir planos de assessoria junto às 

equipes de políticas sociais dos municípios e do estado ou junto aos sujeitos 

coletivos com o objetivo de evitar essa situação. 

Diante da necessidade de aprofundar estudos acerca do tema assessoria no 

âmbito do INSS e da imposição do trabalho remoto, a equipe de Serviço Social 

compôs um Grupo de Estudos sobre assessoria com a participação de professoras 

do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

O objetivo desse grupo de estudos é entender esse trabalho, entender as 

possibilidades dele, se o que nós fazemos pode ser caracterizado ou não como 

assessoria. Se não é, como fazer para ser, então a gente está nesse processo de 

construção desse entendimento. (Informação verbal, relatoria 2ª reunião, 2020, 

p. 5) 

 

O grupo passou a se reunir de maneira remota no mês de junho de 2020, 

totalizando sete encontros, estruturados de forma a considerar a leitura prévia de 



 
358 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

fontes bibliográficas sobre o tema. Foram produzidas três relatorias desses 

encontros, nas quais foram registrados os debates, as incertezas e as compreensões 

do Serviço Social sobre o assunto. 

A leitura desses documentos já explicita, de imediato, a dificuldade por parte 

das profissionais em conceituar e caracterizar assessoria na realização do seu 

trabalho cotidiano. 

 

[...] vou falar de uma angústia minha. Enquanto eu estava em uma agência 

atendendo, nós tínhamos lá o boletim que encaminhávamos das nossas ações, e 

a assessoria e consultoria ficava sempre uma dúvida. Eu [...] acho que nunca eu 

preenchi pelo menos uma ação que eu tenha conseguido caracterizar como 

assessoria e consultoria, porque às vezes vinha uma dúvida, “mas será que aquilo 

que eu fiz é assessoria e consultoria?” Bem, daí eu pensava “achou que não!”, [...], 

então a gente joga lá na socialização de informação. E como não tinha tempo [...] 

de realmente fazer um debate sobre o tema, esse momento é muito importante 

que a gente retome essa discussão, não sei se retome, porque eu não me lembro 

dela ter ocorrido, faça essa discussão para que a gente entenda o que é isso 

nesse universo do nosso cotidiano. (Relatoria 2ª reunião, 2020, p. 6-7) 

 

O mais recorrente nas falas relatadas é o autoquestionamento feito pelas 

profissionais que, no processo de registro de suas atividades, se deram conta de que 

não sabiam dizer com certeza se haviam realizado alguma atividade de assessoria 

por não compreenderem com precisão no que consistia tal ação. As primeiras 

leituras sobre o tema feitas no grupo de estudos lhes trouxeram, inclusive, uma 

dúvida com relação ao uso das terminologias “assessoria” e “consultoria”, no sentido 

de serem sinônimos ou não. Até mesmo o entendimento de que a assessoria seria 

algo demasiadamente complexo pode ter sido um elemento que dificultou de certo 

modo a sua concretização. 

Foi justamente a busca por uma melhor compreensão sobre o que consistiria 

a assessoria do Serviço Social no INSS e como efetivá-la na rotina de trabalho 

institucional que instigou as profissionais a realizarem encontros de estudo tão logo 

organizaram seus trabalhos nesse período de atendimento remoto. Segundo consta 
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no documento “Matriz teórico-metodológica do Serviço Social na Previdência Social” 

(BRASIL, 1995, p. 16), define-se por assessoria: 

 

Um trabalho técnico, sistemático pelo qual se instrumentaliza os movimentos 

sociais em matéria de política previdenciária, podendo contribuir na elaboração 

de propostas alternativas sobre Previdência Social.  

Esta ação exige a realização permanente de leitura da conjuntura de modo a 

entender cada momento histórico e suas repercussões na política previdenciária.  

Pressupõe o conhecimento das demandas daqueles grupos e o respeito aos 

mesmos enquanto organizações independentes e autônomas.  

Esta ação é também extensiva aos estados e municípios na medida das 

possibilidades técnico-institucionais.  

 

Cabe uma reflexão em relação ao apontamento trazido na Matriz Teórico-

Metodológica sobre a extensão da ação de assessoria para estados e municípios. 

Apesar de o documento referir de forma mais enfática a assessoria aos movimentos 

sociais, e da afirmação em destaque não estar aprofundada, face ao momento 

histórico em que foi publicado, avaliamos que a indicação possa estar considerando 

a criação de regimes próprios de previdência social, instituídos com a Constituição 

Federal de 1988. A instituição desses novos modelos de regime previdenciário 

poderia requerer um processo de assessoramento em sua implementação. 

No documento em questão sobressai um entendimento de assessoria muito 

próximo do que se encontra em Silva et al. (2007). Um entendimento muito mais 

centrado na possibilidade de efetivar uma relação da profissão com as organizações 

da classe trabalhadora, numa lógica que convoca os(as) profissionais a traçarem 

estratégias que os(as) possibilitem incorporar em sua rotina de trabalho ações que 

contribuam para o processo de consciência coletiva de mobilização e organização 

popular. O grupo de estudos aprofunda o debate sobre as possibilidades de 

assessoria a órgãos públicos também apontando uma ampliação de seu 

desenvolvimento, por exemplo, na relação das políticas de assistência e saúde, 

experiência exemplificada neste estudo. 
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Sem que exista uma receita, temos de cara um desafio a ser mediado: 

considerando a realidade atual de configuração do processo de trabalho no INSS, 

como efetivar a realização de da assessoria como uma intervenção orientada pelo 

projeto profissional crítico? E, além disso, como pensar tal realização tendo em vista 

um conceito ampliado de assessoria, no sentido de que é uma atividade que pode se 

desenvolver junto aos(às) assistentes sociais de outro espaço ocupacional, aos(às) 

gestores(as) de entidades públicas ou privadas e às diferentes organizações 

coletivas da classe trabalhadora?  

Tomando por referência a bibliografia pesquisada, seria preciso, antes de tudo, 

diferenciar consultoria de assessoria, pois, ainda que ambas possuam elementos 

comuns, também apresentam suas diferenças. Essa discussão no grupo aparece nos 

moldes e referências bibliográficas apontadas no item anterior deste artigo, a partir 

de Matos (2010). 

Em linhas gerais, a incipiente produção analisada permite-nos fazer algumas 

constatações com relação aos objetivos, ao público-alvo, aos formatos, às 

características e aos produtos gerados em uma atividade de assessoria. Não as 

tomaremos como verdades absolutas ou como um “ponto final” que encerra a 

discussão, mas sim como parâmetros para nos ajudar a pensar sobre que aspectos 

a assessoria poderia tomar no trabalho de assistentes sociais no INSS. 

Os objetivos da assessoria encontrados na produção teórica analisada neste 

artigo dizem respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas, ao aperfeiçoamento 

do trabalho em termos gerenciais e institucionais e ao fortalecimento de sujeitos 

coletivos. Tais objetivos associam-se muito aos tipos de público com os quais se 

tem registrado esse tipo de trabalho, no caso, órgãos da administração pública, 

empresas e movimentos sociais populares. Esses elementos podem ser percebidos 

tanto na revisão bibliográfica consultada para este artigo como nas apreensões dos 

textos utilizados no grupo de estudos.  

Os artigos registram experiências de assessoria em formato de extensão 

universitária, de trabalho com movimentos sociais populares e a possibilidade de 

trabalho com representantes e/ou funcionários(as) de empresas. As características 

são sempre as mesmas: quem assessora tende a acompanhar as atividades de 

trabalho sem necessariamente executá-las; acompanha tal atividade por ser 
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credenciado(a) e ter sua expertise legitimada por quem contrata seus serviços; 

analisa criticamente a realidade com a intenção de propor sugestões de alterá-la. E, 

por fim, poderíamos identificar como produto final desse processo de assessoria, por 

exemplo, a elaboração de estudos técnicos (social, jurídico etc.)  e a apresentação de 

sugestões de mudança, de propostas de intervenção que serão ou não acolhidas 

pelo(a) contratante. 

Tendo esses elementos em vista e voltando-nos para o trabalho dos(as) 

assistentes sociais do INSS, reforçamos a importância de incorporar nas atividades 

o mapeamento dos sujeitos coletivos existentes no território em que atuam, 

identificando se há associações de bairro, movimentos urbanos e rurais, dentre 

outros possíveis grupos e coletivos que participem da vida política e com os quais 

possam ser construídas articulações. 

Uma movimentação nesse sentido parece ser indicada pelas assistentes 

sociais quando, em uma das reuniões do Grupo de Estudos, foi mencionado o 

interesse de se aproximarem da categoria profissional dos mototaxistas. Essa 

aproximação é proposta a partir de duas demandas emergentes no trabalho da 

profissional: o alto número de mototaxistas que buscam o INSS em decorrência de 

acidentes de trabalho e o fato de muitos deles atuarem na informalidade.    

 

Um exemplo que a gente tem aqui são os mototaxistas da cidade. A gente tem 

hoje cerca de 200 profissionais nessa área. Embora a gente já tivesse contato 

com essa categoria profissional, hoje eu consigo ver claramente uma 

possibilidade, pelo menos do lado de cá aonde eu estou, [...] de a gente 

implementar esse projeto de assessoria e consultoria com esses profissionais. 

(Relatoria 1ª reunião, 2020, p. 3) 

 

O extrato apresentado indica o interesse profissional de direcionar o trabalho 

via assessoria para um segmento social específico. Tendo em vista os parâmetros 

que estabelecemos para análise desse tipo de atividade, os principais aspectos que 

precisam ser levados em conta para configurar como assessoria o trabalho junto aos 

mototaxistas passam por: a) delimitar o público-alvo, a considerar as conclusões do 

grupo de que a assessoria não se dá em atendimentos individuais aos(às) 
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trabalhadores(as), mas no atendimento à associação da qual fazem parte; b) 

estabelecer o objetivo, o que o grupo conclui que se daria mediante construção 

coletiva com a associação, e identificar as principais demandas da categoria 

profissional, a fim de instruir a respeito dos direitos e acesso aos recursos 

previdenciários – imagina-se que tal atividade viesse a fomentar a perspectiva de 

organização coletiva e fortalecer a associação da qual os/as trabalhadores/as em 

questão fazem parte –; e c) estabelecer os termos da relação entre as partes, 

levantando demandas e propondo um plano de atividades e um prazo para sua 

realização, especificando o produto a ser apresentado etc. 

 Os debates demonstraram que os profissionais já vinham em atendimento no 

INSS, contudo, centravam-se em atendimentos individuais, conformava-se, portanto, 

ainda como uma socialização de informações individual. Mediante planejamento e 

articulação conjunta, tal ação poderia passar a se constituir uma experiência de 

assessoria. 

Outra situação que despertou o debate no grupo sobre a possibilidade ou não 

de desenvolver a assessoria está relatada na segunda reunião. Refere-se à exposição 

de uma profissional sobre um trabalho desenvolvido com o Centro de Direitos 

Humanos a respeito da inexistência da designação de “profissional do sexo” no 

Código Brasileiro de Ocupações (CBO) que vinha sendo utilizado pelo INSS. A 

assistente social que relatou esse episódio questiona se os encaminhamentos 

realizados poderiam ter se caracterizado como assessoria.  

A preocupação com o fato de que a invisibilidade desse grupo social implica 

em todo o processo posterior de acompanhamento dos casos e no não 

reconhecimento das condições de vida e trabalho dos(as) profissionais do sexo 

motivou o trabalho de formação e articulação desenvolvido pela assistente social, 

tendo como resultado importante a atualização da base do CBO utilizado pela 

instituição.  

Apesar do pouco detalhamento dessa experiência, que nos disponibilizaria 

mais informações para análise, poderíamos inferir que se tratou de uma experiência 

de assessoria, pois: a) ao delimitar o público-alvo, registra-se que a atividade se 

voltou às profissionais do sexo, através de articulação com o Conselho de Direitos 

Humanos, composto por representantes de diversas instituições; b) ao estabelecer o 
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objetivo, contribuiu com o aperfeiçoamento do serviço e do trabalho institucional – 

além de ter garantido a inscrição das profissionais, por meio da atualização do CBO, 

reconhecendo-as e contribuindo para a efetivação de direitos; c) estabeleceu os 

termos da relação entre as partes, levantando as demandas, contudo não houve um 

plano de atividades e não foi estabelecido prazo para sua realização.  

Na primeira e na segunda reunião foram mencionadas ainda as experiências 

de articulação do INSS com a Secretaria Municipal de Assistência Social na cidade 

de Várzea Grande/MT.  O trabalho coletivo entre equipes já vinha sendo realizado há 

aproximadamente 10 anos, por meio de socialização de informações coletivas e 

contatos frequentes entre as profissionais que, em geral tinham como objetivo a 

busca de esclarecimentos quanto aos critérios e fluxos de análise no processo de 

reconhecimento de direitos no INSS a usuários(as) acompanhados(as) pelas 

unidades.  

Com a ampliação do INSS Digital e as consequentes dificuldades de acesso 

da população aos canais remotos, verifica-se que o público atendido no âmbito da 

política previdenciária/INSS migrou para os equipamentos da política de assistência 

social. Com a sobrecarga de trabalho e com o aumento da demanda por informações 

de competência premente do INSS, em certos momentos, verifica-se um 

tensionamento entre as equipes das diferentes políticas. Toda essa conjuntura 

implica razoavelmente na vida de cada usuário(a) que busca o reconhecimento de 

direitos, o que traz preocupações, constrangimentos e desgastes na execução do 

trabalho profissional das equipes envolvidas nas duas políticas da Seguridade 

Social.  

Diante disso, e após os estudos sobre o tema assessoria, foi possível organizar 

o projeto de assessoria entre o Serviço Social da Agência do INSS de Várzea Grande 

e a Secretária Municipal de Assistência Social da mesma cidade, com objetivo de 

disseminar informações sobre o reconhecimento de direitos e tentar minimizar os 

impactos à população usuária, ou seja, tratar sobre benefícios assistenciais com 

ênfase na necessidade de envolvimento das duas políticas na efetivação do BPC.  

As equipes passaram a se reunir para a elaboração do projeto de assessoria, 

após aceite da gestão municipal da política de Assistência e das equipes das 

unidades. Esses encontros contaram com a participação profissionais das duas 
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políticas sociais e de professoras e discentes do curso de Serviço Social da UFMT, 

por meio do já nomeado projeto de extensão, totalizando, em média, 17 pessoas.  

Metodologicamente, a equipe de trabalho foi subdividida em frentes de 

trabalho para executar ações previstas no cronograma. Após a elaboração do projeto 

estão previstas reuniões ordinárias de planejamento e avaliação, consultas sobre 

situações de requerimentos e benefícios, organização de material para divulgação 

em vídeo e meio digital sobre critérios e fluxo de análise dos benefícios assistenciais 

para socializar em grupos organizados pelos CRAS. Já foram realizadas formações 

on-line sobre Auxílio da União, BPC/LOAS e Canais Remotos. Estão previstas a ainda 

a discussão e a construção de fluxo de encaminhamentos. 

Resumidamente, compreende-se dessa experiência que: a) o público-alvo são 

os(as)  profissionais que atuam na política municipal de Assistência Social, por meio 

dos CRAS e dos Conselhos de Direitos e Políticas (Assistência Social, Pessoa com 

Deficiência e Idosos); b) o objetivo é criar propostas de eixos e ações vinculadas à 

matéria de benefícios, especialmente assistenciais, com vistas a ampliar o acesso 

dos(as) usuários(as) aos direitos sociais; c) o trabalho de assessoria deu-se 

mediante reuniões entre equipes, divisão em grupos de trabalho para elaborar 

material, formação e capacitação sobre assuntos pertinentes ao processo de 

reconhecimento de direitos assistenciais.  

Em avaliação preliminar, identifica-se fortalecimento da rede, aprofundamento 

das políticas públicas em tela, menor desgaste entre as profissionais que atuam 

diretamente na execução das duas políticas e maior possibilidade de disseminação 

das informações necessárias buscadas pela população usuária de maneira direta e 

profissionalmente reconhecida. A realização do projeto reafirma a perspectiva 

defendida pela categoria de horizontalidade.  

Outros dois apontamentos realizados no Grupo de Estudos merecem 

destaque, pois estão vinculados às conclusões alcançadas pelo coletivo. O primeiro 

diz respeito ao planejamento do trabalho e à relação estabelecida com outra 

instituição: 

 

Tenho uma percepção de como eu vejo um assistente social que está 

trabalhando com socialização de informações e ela vai a um seja ao movimento 
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social, seja as assistentes sociais de uma determinada política. [...] Esse trabalho 

na medida que está indo falar externo a sua instituição, ela está, a meu ver, 

fazendo [o que] poderia ser chamado tranquilamente de assessoria. (Relatoria 2ª 

reunião, p.14) 

 

Essas dúvidas elas pairam sobre a nossa intervenção profissional o tempo todo 

[...]é necessário ter um plano de trabalho devidamente construído entre o serviço 

social do INSS e entre essa outra instituição, essa outra entidade, essa outra 

equipe profissional? Tem que ter esse plano de trabalho estabelecido para ser 

considerado assessoria? (Relatoria 2ª reunião, 2020, p. 14) 

 

Sobre essas observações feitas em reunião, cabe destacar a importância do 

planejamento na rotina de trabalho em qualquer espaço ocupacional, visto que é um 

exercício de reflexão, proposição e organização das atividades, sendo indispensável 

inclusive para a realização de assessorias. O grupo conclui, após estudo, que se 

dirigir a uma equipe externa de outra instituição, por si só, não configura assessoria. 

Nesse sentido, observamos que a depender do que for estabelecido nas atividades 

do Serviço Social do INSS, poderíamos nos deparar não necessariamente com uma 

assessoria, mas com o que a Matriz denomina por ações de fortalecimento do 

coletivo ou ações de socialização de informações. Dessa forma, o grupo considera 

que a assessoria apresenta algumas características específicas vinculadas ao seu 

objetivo, ao aceite das partes envolvidas, à formalização por meio de planos, 

cronograma, processos de avaliação, dentre outros.  

Um último aspecto levantado no debate no grupo de estudos e que 

destacamos aqui foi o de não tratar como prepotência a relação entre as partes – 

assessor(a) e assessorado(a) – e sim reconhecer que a expertise legitima a 

intervenção do(a) assessor(a), não lhe atribui um poder de mando ou superioridade 

intelectual e não invalida o conhecimento e experiência dos(as) assessorado(as). 

 

Considerações Finais 

 

Reconhece-se a importância do grupo de estudos como elemento   desafiador 
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para assistentes sociais que o compuseram, afinal, a suspensão da realidade coloca-

se como difícil no cotidiano adverso da conjuntura atual. As experiências debatidas 

nesse espaço sobre o tema assessoria, os desafios para sua compreensão e a 

avaliação das possibilidades de realização pelo Serviço Social do INSS na direção do 

Projeto Ético-Político Profissional trouxeram para as profissionais não só mais 

clareza acerca do tema, como também apontaram novas possibilidades de atuação 

dentro e fora da Instituição.  

Dessa forma, essa experiência oportunizou a criação de um alinhamento e 

direcionamento de ações de assessoria possíveis a partir do INSS. Debruçando-nos 

sobre o conteúdo proposto, foi possível apreender mais a fundo a dinâmica que 

envolve assessoria e, assim, esmiuçar pontos importantes da execução dessa 

atividade, e sua relação com as outras ações que perpassam o fazer profissional na 

instituição. Nesse sentido, consideramos que podem, inclusive, contribuir para o 

fortalecimento de outras atividades vinculadas à socialização de informações e ao 

fortalecimento coletivo.  

Em suma, o direcionamento da ação de assessoria a ser desenvolvido pelas 

assistentes sociais do INSS deve estar embasado no resultado das reflexões trazidas 

pelas partes envolvidas no assessoramento, nas condições materializadas no 

território onde a ação está sendo proposta – ou seja, no conhecimento da realidade 

que envolve o grupo assessorado –, na definição de objetivos conforme necessidades 

dos(as) usuários(as) em relação aos direitos sociais e de defesa da Seguridade Social.  

Como resultado desse aprofundamento, a equipe vinculada ao projeto de 

extensão universitária tem buscado a construção de materiais teóricos que possam 

problematizar o trabalho de assessoria e ainda servir de subsídios aos(às) 

profissionais. Outro resultado do grupo é o projeto de assessoria junto à Secretaria 

Municipal de Assistência Social da cidade de Várzea Grande. Em última instância, 

esperamos que essas ações podem contribuir com o processo de resistência que vem 

sendo constituído historicamente pelo Setor de Serviço Social do INSS, em 

contraposição aos desmontes impostos à política previdenciária no Brasil. 
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RESUMO 
 
Este artigo apresenta uma análise sobre os motivos que materializam a 
judicialização do BPC em Mato Grosso no período de 2016 a 2019. A partir desta 
construção reflete-se sobre a forma de efetivação deste direito socioassistencial na 
vida das pessoas PCD e idosa, que tiveram acesso ao BPC apenas por esse caminho 
judicial. Apresentamos a importância do SUAS e da PNAS, trazendo as legislações e 
normativas que regem o BPC, neste sistema capitalista contemporâneo, com a 
conclusão que levou a refletir sobre os critérios de elegibilidade, que geram 
contradições entre os órgãos responsáveis. 
Palavras-Chave: Proteção Social. Benefício de Prestação Continuada. Judicialização. 
 
RESUMEN 
 
Este artículo presenta un análisis de las razones que materializan la judicialización 
del BPC en Mato Grosso en el período de 2016 a 2019. A partir de esta construcción, 
se refleja cómo este derecho de asistencia social se materializa en la vida de las 
personas con discapacidad y de las personas mayores, quien tuvo acceso al BPC solo 
a través de esta vía judicial. Presentamos la importancia de SUAS y PNAS, trayendo 
las leyes y reglamentos que rigen el BPC, en este sistema capitalista contemporáneo, 
con la conclusión que llevó a la reflexión sobre los criterios de elegibilidad, que 
generan contradicciones entre los órganos responsables. 
Palabras Clave: Protección Social. Benefício de pago a plazos continuo. 
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Introdução 

 

O presente estudo busca apresentar e refletir sobre o processo de 

judicialização do Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo um benefício 
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socioassistencial, individual, não vitalício e intransferível, que está previsto na 

Constituição Federal de 1988, e possui um público específico e limitado para acesso, 

porém exerce um papel importante na construção da Política Social brasileira. 

Nosso objetivo foi construir um panorama da judicialização do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) em Mato Grosso, por meio de uma reflexão sobre a 

forma de efetivação da proteção social na vida dos idosos e pessoas com 

deficiências, que tiveram acesso ao BPC apenas por esse caminho judicial, bem 

como compreender como um direito social, previsto dentro da Política de Assistência 

Social, passa a ser acessado por parcela de cidadãos/ãs somente após ser 

judicializado.   

 Considerando toda essa dimensão se entende que o estudo aqui exposto não 

abarca toda a problemática deste tema, diante deste período histórico que se está 

vivenciando de regressão e de desmonte dos direitos sociais, porém evidencia a 

relevância da temática em tempos tão tenebrosos para a proteção social. 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro 

passa a assumir novas funções no campo das Políticas Sociais com a instituição de 

um Sistema de Seguridade Social, formado pelo tripé das Políticas de Saúde, de 

Assistência Social e de Previdência Social, conforme disposto no capítulo II da CF. 

Assim, se tem o Art. 203 da Assistência Social, inciso V: “A garantia de um salário-

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, conforme dispuser a lei” (BRASIL, 1988). 

 Posto isto, o BPC está regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social 

n.º 8.742, de 7/12/1993 – LOAS, conforme art. 2º como o direito à renda de um 

salário-mínimo mensal, tem um público muito específico, a pessoa com deficiência 

e o idoso com 65 (sessenta e cinco) ou mais, e apresenta uma condicionalidade para 

acesso, que tenham renda familiar mensal per capita de até ¼ de salário-mínimo e 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família (BRASIL, 1993). Efetivamente, este benefício só passou a ser 

operacionalizado em janeiro de 1996. Atualmente, o BPC é gerido pelo Ministério da 

Cidadania e operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

autarquia federal vinculada à Previdência Social. O maior gasto federal no orçamento 
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público na Função programática 8 — número que compete à Assistência Social — é 

destinado ao BPC. 

Trazendo para a realidade de Mato Grosso, que compõe 141 municípios em 

2019, se têm como beneficiários 89.539 pessoas no Programa com ordem de 

pagamento no valor de R$ 1.164.095.432,73 (BRASIL, 2019). 

Considerando os dados do IBGE de 2019 sobre a estimativa da população 

brasileira em 210.147.125 pessoas, destas em Mato Grosso 3.484.466. Quando 

comparados aos dados dos beneficiados em Mato Grosso (89.539) equivale a 

aproximadamente 2,57% da população matogrossense assistida por este programa 

assistencial.  

Em uma entrevista recente realizada pela Revista Temporalis (2020) com a 

temática Serviço Social e a Assistência Social: trajetórias e tendências, Yazbek nos 

diz:  

 

Estudos têm demonstrado que a judicialização da assistência social tem ocorrido 

principalmente em relação ao BPC, único benefício constitucionalizado dessa 

área, [...] que o demandante deste benefício assistencial – o pobre -, como sujeito 

de direito, o faz pela via da individualização do acesso ao direito, o que expõe o 

traço marcante de sociedades do tipo mercantil-escravagista, subordinadas ao 

capitalismo central dominante, como a brasileira. (YAZBEK, 2020, p. 263). 

 

Para o entendimento do termo judicialização, Machado (2013, p. 65) avalia, em 

linhas gerais, que tal fenômeno traduz o surgimento do Judiciário ao cenário de 

efetivação dos direitos sociais. Assim, segundo o autor, “a judicialização permite ao 

Judiciário garantir ao cidadão o acesso aos direitos que lhe são assegurados pelo 

ordenamento jurídico, sobretudo aqueles que possuem lastro constitucional” 

(MACHADO, 2013, p. 67). É o caso do BPC como dito anteriormente por Yazbek. 

Fazendo uma análise da conjuntura atual do cenário brasileiro, com enormes 

desigualdades sociais, precarização de serviços públicos e a responsabilização do 

cidadão pela sua condição, o Poder Judiciário quando acionado se vem constituindo, 

aparentemente, em uma instância que vem assegurando direitos sociais. 
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É preciso esclarecer que no BPC seu/a usuário/a não está inserido/a no 

mercado de trabalho formal, porém durante o estudo realizado foi possível identificar 

a partir da leitura de outros trabalhos que muitos deles/as já contribuíram com a 

Previdência Social, em algum momento da vida ou estiveram inseridos/as no 

trabalho precarizado. Conforme apresentado por Stopa (2019, p. 243), embora o BPC 

não esteja vinculado à contribuição direta, os beneficiários, em sua maioria, 

trabalharam ao longo de suas vidas, formal e informalmente e, quando 

impossibilitados de trabalhar por diferentes motivos, têm no BPC uma alternativa.  

Entre os critérios para ter acesso ao benefício se verifica que a renda per capita 

deve ser igual ou inferior a ¼ do salário-mínimo, parece que tal critério tem o intuito 

de peneirar o possível usuário/a de extrema pobreza. Essa categoria que diversos 

autores colaboram com a discussão, reconhecendo que essa neste sistema 

capitalista “é produto do próprio desenvolvimento predatório desse sistema que, para 

ser preservado, exigia que o Estado protegesse o trabalhador contra a perda de renda 

advinda de doenças, acidentes, envelhecimento, mortes prematuras, dentre outras 

contingências” (PEREIRA, 2011, p.60).   

Embora a renda se configure como elemento essencial para a identificação da 

pobreza, Yazbek contribui para o entendimento de que o acesso a bens, recursos e 

serviços sociais ao lado de outros meios complementares de sobrevivência precisam 

ser considerados para definir situações de pobreza. Ela afirma a importância de 

considerar que “pobreza é uma categoria multidimensional e, portanto, não se 

expressa apenas pela carência de bens materiais, mas é categoria política que se 

traduz pela carência de direitos, de oportunidades, de informações, de possibilidades 

e de esperanças” (YAZBEK, 2010, p. 153). É preciso destacar que a redução da 

pobreza, seja pelo acesso aos benefícios, não leva à superação da desigualdade 

social.  

Destaca-se que diante da ausência de políticas de proteção social à população 

pauperizada, em consequência do retraimento do Estado, a família é chamada a 

responder por esta deficiência sem receber condições para tanto, “o Estado reduz 

suas intervenções na área social e deposita na família uma sobrecarrega que ela não 

consegue suportar tendo em vista sua situação de vulnerabilidade socioeconômica.” 

(GOMES e PEREIRA, 2005, p. 362). 



 
Liliane Capilé Charbel Novais;  Edinilza de Oliveira Toledo | 373 

 

Diante do exposto, a proposta desta pesquisa se justifica pela necessidade de 

compreender os avanços e os retrocessos da política de proteção social, mais 

especificamente o BPC, na atualidade. Considerando que as requisições ao benefício 

são indeferidas administrativamente pelo INSS e, quando judicializadas podem ser 

deferidas pela Justiça Federal. É preciso notar que esse processo é moroso, primeiro 

porque poucos usuários conhecem os meios para buscar o recurso diante da 

negativa de acesso ao benefício, segundo, porque vários municípios não possuem 

equipamentos públicos como instâncias para recorrer às decisões judiciais e até 

mesmo pode faltar o conhecimento para chegar aos mecanismos que visam garantia 

desses. 

Em 2020, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei n.º 3055/97, em 

11/03/2020, que será encaminhamento ao Presidente para promulgação, a mudança 

do projeto traz como direito ao BPC, idosos com mais de 65 anos e pessoas com 

deficiência com renda familiar per capita inferior a meio salário-mínimo – R$ 522,50, 

pelo salário vigente à época de R$ 1.045,00. Atualmente, o limite é um quarto de 

salário, à época de R$ 261,25 por membro da família. 

Se considerarmos que desde a regulamentação do BPC, ele vem sendo fruto 

de muitas discussões como a literatura vem demonstrando devido ao seu critério de 

renda, acaba sendo perverso para acesso, desassistindo grande número de pessoas 

com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidades. Ainda assim, a legislação 

permanece inalterada. 

Assim, iniciamos os estudos da nossa pesquisa a partir da indagação: Por que 

ocorre a judicialização do BPC? Então, a partir da revisão de literatura em livros, 

jornais, revistas, periódicos e legislações, a pesquisa iniciou-se com a fase 

exploratória embasada no método dialético como a lente orientadora de todo o 

processo de investigação e de análise realizado. Escolheu-se este método por levar 

o pesquisador a trabalhar sempre com a contradição e o conflito, buscando fazer o 

movimento histórico, a relação da totalidade com a unidade. Desse modo, buscam-

se os dados e informações a priori nos sites e documentos abertos para consulta 

pública em órgãos como o INSS, DATAPREV, Conselho Nacional de Justiça, Portal da 

Transparência e JusBrasil, sendo levantados os números e dados sobre os 

processos e decisões judiciais e administrativas do benefício.  
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Este texto é fruto de uma dissertação que está dividida em três seções, sendo 

na primeira apresenta-se o Estado, enquanto espaço contraditório, no campo das 

Políticas Sociais na sociedade capitalista contemporânea. Na segunda seção se 

aborda a judicialização de direitos sociais, em que se apresenta o conceito de 

programas de “transferência” de renda, com ênfase no BPC, enquanto programa de 

transferência de renda, legitimado pela Constituição Federal, que garante o mínimo a 

parcela muito limitada da população de baixa renda, PCD e pessoa idosa. E na 

terceira seção se aprofunda na judicialização do BPC, em Mato Grosso, buscando 

apresentar o panorama deste processo, por meio da pesquisa qualitativa que foi feita 

entre os anos de 2016 a 2019, a partir dos dados extraídos da fonte Sistema Único 

de Informações de Benefícios (SUIBE) em 2020. Nos processos indeferidos se busca 

identificar o perfil do/a demandante, trazendo o tipo de clientela, sexo, formas de 

filiação, idade e os motivos de indeferimento. A pesquisa também apresentou dados 

encontrados em plataforma pública, no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

com informações que viessem ao encontro de dados dos processos protocolados na 

Justiça Federal sobre o BPC.   

 

1 A Relação do Estado Neoliberal X Política Social 

 

Inicia-se a partir do conceito de Estado, apresentado por Engels (1984, p.190) 

como um produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de 

desenvolvimento, segundo o autor: “é a confissão de que essa sociedade se enredou 

em uma irremediável contradição com ela própria e está dividida por antagonismos 

irreconciliáveis que não consegue conjurar”. O autor afirma que esses antagonismos, 

essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e não 

consumam a sociedade em uma luta estéril em que se faz necessário um poder 

colocado, aparentemente, por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e 

este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dessa se distanciando cada vez 

mais é o Estado (ENGELS, 1984, p.190). 

Para Mandel (1982), o Estado é produto da divisão social do trabalho, sendo 

que as funções desempenhadas por esse não precisam ser, necessariamente, 

transferidas a um aparato separado da maior parte dos membros da sociedade. Ele 
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afirma, ainda, que “as funções superestruturais que pertencem ao domínio do Estado 

podem ser genericamente resumidas como a proteção e a reprodução da estrutura 

social (as relações de produção fundamentais)” (MANDEL, 1982, p. 333). 

Ele alerta que a função repressiva do Estado, foi “a dimensão mais 

intimamente examinada pelo marxismo clássico. Mais tarde Lukács e Gramsci 

colocam ênfase maior em sua função integradora, que atribuíram essencialmente à 

ideologia da classe dirigente”. Para o autor a origem do Estado coincide com a origem 

da propriedade privada e associa-se, em certa medida, à separação das esferas 

privadas e pública da sociedade, inerente à produção simples de mercadorias, com 

sua fragmentação da capacidade social de trabalho em processo de trabalho 

privados e independentes. Ele afirma que o estado é mais antigo que o capital e suas 

funções não podem ser derivadas diretamente das necessidades da produção e da 

circulação de mercadorias. (MANDEL, 1982, p. 334-5).  

Para ele, “o capital estatal funciona como esteio do capital privado, o Estado 

procura, constantemente, transformar qualquer rebelião em reformas que o sistema 

possa absorver e procura solapar a solidariedade na fábrica e na economia” 

(MANDEL, 1982, p.141). Em seus estudos, ele apresenta três características do 

capitalismo tardio, sendo a redução da rotação do capital fixo, a aceleração da 

inovação tecnológica e o aumento enorme do custo dos principais projetos de 

acumulação de capital [...] (MANDEL, 1982, p. 339). 

 Veja-se a contribuição de Boschetti (2016) para o entendimento de Estado e 

Capitalismo, ela traz a seguinte indagação: por que Estado social?  

 

designar de “Estado social” a regulação econômica e social efetivada pelo Estado 

no capitalismo tardio [...] tentar lhe atribuir uma designação ou caracterização 

para demonstrar que o fato de assumir uma “feição” social por meio de direitos 

implementados pelas políticas sociais não retira do Estado sua natureza 

capitalista e nem faz dele uma instância neutra de produção de bem-estar 

(BOSCHETTI, 2016, p. 24). 

 

 A autora afirma que esse “Estado Social é estruturalmente determinante do 

capitalismo, sendo permeado por relações contraditórias” (BOSCHETTI, 2016, p. 49). 
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Por um lado, esse Estado Social se mostra imprescindível em criar condições de 

reprodução e de integração da força de trabalho e reprodução ampliada do capital. 

Por outro lado, o reconhecimento formal dos direitos, que possibilitou a melhoria de 

condições de vida com a ampliação de direitos trabalhistas e sociais, vale reforçar 

que é fruto da luta da classe trabalhadora, que assegurou o acesso de bens e serviços 

antes inexistentes. Porém, cabe salientar, como a própria autora afirma, o Estado 

Social não foi (e não é) capaz de superar as desigualdades de classe. 

A autora afirma que as Políticas Sociais: 

 

são conquistas civilizatórias que não foram e não são capazes de emancipar a 

humanidade do modo de produção capitalista, mas instituíram sistemas de 

direitos e deveres que, combinados com a instituição de tributação mais 

progressiva e ampliação do fundo público, alteraram o padrão de desigualdade 

entre as classes sociais, sobretudo a partir de sua expansão na segunda metade 

do século XX  (BOSCHETTI, 2016, p. 25). 

 

Diante do exposto, ela ressalta que “alterar o padrão de desigualdade não 

significa superar a desigualdade, mas provocar a redução das distâncias entre 

rendimentos e acesso aos bens e serviços entre as classes”. Ela revela que só se 

pode falar em sistemas de proteção social públicos a partir da regulação estatal, que 

passa a se materializar após a crise de 1929 e se expande após a Segunda Guerra 

Mundial. Isso porque um sistema de proteção social não é somente a justaposição 

de Programas e Políticas Sociais, e tampouco se restringe a uma política social, o 

que significa dizer que a existência de políticas sociais em si não constitui um 

sistema de proteção social.  

Para a autora, o que se denomina aqui de Estado Social capitalista, portanto:  

 

É o Estado que, no capitalismo tardio (Mandel, 1982), assume importante papel 

na regulação das relações econômicas e sociais, tendo por base a constituição 

de um sistema de proteção social de natureza capitalista, assentado em políticas 

sociais destinadas a assegurar trabalho, educação, saúde, previdência, 

habitação, transporte e assistência social (BOSCHETTI, 2016, p.28). 
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A autora também explica por que o uso da categoria Estado Social, e não 

Welfare State, État Providence ou Estado de Bem-Estar Social, que são conceitos 

elaborados em cada nação para designar determinadas formas de intervenção 

estatal na área social e econômica e, muitas vezes, incorporados ou traduzidos sem 

o devido cuidado em sua precisão e explicitação. Ela relata que grande parte da 

literatura brasileira sobre Política Social utiliza esses termos como sinônimos.  

Considerando o atual cenário do neoliberalismo no Brasil, a classe 

trabalhadora sempre foi a mais atingida pela progressiva regressão de direitos e 

desmonte de Políticas Sociais com discursos de “reformas” como da previdência, 

trabalhistas e agora administrativa, todas impactam na sobrevivência das famílias 

brasileiras, principalmente, as que se encontram em situação de vulnerabilidades 

sociais.  

É neste cenário que Boschetti (2016) afirma a existência de fios invisíveis que 

tecem a unidade contraditória entre a assistência social e o trabalho, identificados 

na superpopulação relativa, necessária para manutenção da sociedade capitalista, o 

desemprego, a precarização do trabalho e diversas formas de expropriação de 

direitos. Pode-se dizer que está configurado o Estado mínimo.  

No que tange à expropriação de direitos, traz-se Fontes (2010) afirmando que 

a expropriação não pode ser considerada como um fenômeno apenas econômico, 

uma vez que é propriamente social, mesmo se parcial ou limitada. Ela apresenta 

como perversas as expropriações, configurando-se como condição fundamental 

para transformar o conjunto da existência social em uma forma subordinada ao 

capital. 

Compreender como funciona o Estado neoliberal, suas características e como 

o Estado atua diante das Políticas Sociais, atuação mínima, por exemplo, essas não 

deixam de existir, porém suas ações são duramente reformuladas. O Estado assume 

diante das Políticas Sociais apenas quando a família, a comunidade ou o mercado 

não resolvem a necessidade do/a cidadão/ã. Ainda assim, as políticas são 

focalizadas, em constante redução de direitos e benefícios sociais duramente 

conquistados por meio de lutas sociais e se pode dizer que a maioria dos benefícios 

sociais são por tempo determinado, limitado e com condicionalidades.  
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Todas essas características fazem parte de um movimento mundial de 

“ajuste”, atendendo aos mecanismos de controle internacionais, como o Banco 

Mundial, através dos acordos internacionais, a chamada orientação 

macroeconômica dos planos de ajuste (NETTO, 2007, p. 160). 

O que mais agravou a situação da população brasileira foi o Golpe de 2016, 

estratégia de todo aparato burguês e político, apoiado pelas mídias e a ideologia 

conservadora e perversa, que pregaram para a classe trabalhadora, com um discurso 

de fim da corrupção. E o impacto deste momento histórico foi crucial para a 

derrubada e a estagnação de direitos com o congelamento de investimentos públicos 

por 20 (vinte) anos, com a chamada Emenda Constitucional 95. 

Neste cenário atual, o momento de crise sanitária, a Pandemia COVID-19 que 

se está vivenciando desde 2020, sendo possível dizer que a proposta apresentada 

pelo Governo Federal sobre unificar os benefícios sociais com o chamado programa 

Renda Brasil, na verdade, como defendido por diversos estudiosos, propiciando 

supressão de direitos trabalhistas para virar uma assistencialização destes direitos. 

Querem redirecionar o orçamento de diversos programas e não ampliar os recursos, 

ou seja, desfinanciar outros programas por eles julgados como “ineficientes” para 

jogar na proposta deste programa. Resumindo não tiram nada de ninguém, senão da 

própria classe trabalhadora.  

Em uma publicação recente, Cislaghi (2020, p.3) aponta que “o neoliberalismo 

passou e segue passando por transformações a partir de novos arranjos, da 

apropriação de pautas progressistas em determinado momento do ciclo histórico, 

culminando em sua face ultraneoliberal no momento presente [...]”. Ela afirma que o 

termo neoliberal “é uma referência ao período liberal do capitalismo, quando os 

Estados tinham participação restrita na economia que supostamente tendia ao 

equilíbrio por meio de sua ‘mão invisível’”. E afirma, “o tal neoliberalismo, no entanto, 

em nada reduziu os Estados, apesar de sua forte retórica antiestatal” (CISLAGHI, 

2020, p. 5).  

 Já o neoliberalismo com relação ao atual capitalismo financeiro contém “um 

teor fortemente descritivo, aplicando-se a uma política, a uma ideologia e a práticas 

econômicas que reivindicavam abertamente o ultraliberalismo, porém com forte viés 

de denúncia”. A autora pontua que seu núcleo tem contraste fundamental com o 
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período anterior (Estado de Bem-estar Social). Fontes (2010) explica que sobre a 

categoria de mundialização do capital é mais elaborada, porque para essa se procura 

dar conta do duplo fenômeno (globalização e neoliberalismo), “com viés fortemente 

crítico, associando-a à expansão de um certo tipo de capitalismo (financeirizado), a 

um certo tipo de política e de ideologia (neoliberal) sem eliminar as características 

do imperialismo” (FONTES, 2010, p. 154). 

 

2 Proteção social no capitalismo contemporâneo 

 

A proteção social referenciada aqui decorre de um sistema de proteção social 

implementado pelo Estado, por meio do reconhecimento da questão social, conforme 

compreensão de Iamamoto e Carvalho: 

 

A questão social não é senão expressão do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no cenário da sociedade, 

exigindo seu reconhecimento enquanto classe por parte do empresariado e do 

Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais 

além da caridade e da repressão (IAMAMOTO e CARVALHO, 2007, p. 77). 

 

Assim, a proteção social deve ser compreendida mediante o tipo de Estado e 

período que se apresenta, a autora afirma que a proteção social se apresentou de 

diversas formas e na história, “em grande parte de inspiração piedosa, tais como a 

caridade, como virtude cristã; e a beneficência, filantropia e assistência privadas 

como virtudes altruísticas ou deveres morais de ajuda voluntária e solidária aos 

desvalidos”. Ela afirma: “[...] a divisão da sociedade em classes diferentes, como pré-

requisito para a instauração das desigualdades sociais, tornou-se aceitável, quando 

não defendida, a ponto de contar com ideologias e teorias influentes que a 

justificavam, como as de cunho (neo)liberal”. (PEREIRA, 2016, p. 22). 

A autora enfatiza as características do neoliberalismo usando o entendimento 

dos autores conforme citação. 
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[...] como é óbvio, sob a égide neoliberal, a proteção social sofreu forte 

reorientação, pois teve que se pautar não só por novos referenciais teóricos e 

ideológicos – embora tributários do liberalismo clássico –, mas também pelas 

novas respostas econômicas e políticas oferecidas à crise de superprodução 

capitalista, que se apoiaram em dois principais pilares: a) na reorganização do 

sistema de trabalho, substituindo-se as linhas de montagem e o trabalho 

repetitivo da produção de escala fordista pelas técnicas adotadas pela empresa 

japonesa Toyota, denominadas toyotistas (ou pós-fordistas, como também 

passaram a ser chamadas), que visavam o aumento da produtividade mediante 

intensificação do trabalho, eliminação dos “tempos mortos”, polivalência do 

empregado, terceirização e, sobretudo, flexibilização da produção, do trabalho e 

do trabalhador; e b) na adoção de uma nova base tecnológica constituída da 

eletrônica, da informática e da telemática, reconhecida por muitos como 

resultado de uma terceira revolução industrial ou revolução tecnológica 

(WENGER DE LA TORRE, 1998; NAVARRO, 1997; 1998) - (PEREIRA, 2016, p. 28). 

 

Pereira (2016) afirma que há multiplicidade de esquemas tipológicos 

encontrada no exame dos sistemas de bem-estar e chama atenção para:  

 

O reconhecimento de que cada escola do pensamento que compõe os modelos 

da teoria da proteção social representa o alicerce sobre o qual se erguem Estados 

e sistemas de Bem-Estar e conjuntos de políticas sociais, é fundamental para o 

desvendamento pleno de suas ambiguidades interiores e exteriores no seio do 

capitalismo (PEREIRA, 2016, p.39). 

 

 É preciso compreender que, em diferentes fases do capitalismo, houve 

diversos modelos de Estado e proteção social. Como modelos de Estado e ideologias 

podem explicar e justificar as Políticas Sociais a partir dos interesses de classes.  

Para a autora, proteção social “onde quer que tenha sido empregada, sempre 

foi alvo de interesses discordantes entre os seus estudiosos, executores e 

destinatários” (PEREIRA, 2016, p. 337). Portanto, se justifica abrir um leque de 

entendimentos acerca da proteção social. 
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 No Brasil, com a Constituição Federal de 1988 foi adotada a concepção de 

Estado Democrático de Direito em função da institucionalização de normas no 

ordenamento jurídico. É fundamental reconhecer que as Políticas Sociais têm um 

papel imprescindível na consolidação do Estado Democrático de Direito como reza 

em seu artigo 1º. 

E diante destes fundamentos cabe a reflexão de Machado (2016, p. 50) no 

Estado Democrático de Direito, os governantes são eleitos para o cumprimento de 

determinados deveres sociais, porém a forma de cumprimento permite o exercício da 

atividade política com escolhas e prioridades. E é neste cenário que se lançam as 

“reformas” no sistema de seguridade social para atender determinações de 

instâncias internacionais como o Banco Mundial. 

 Na CF de 88 se encontra o conceito de Seguridade Social, no título VIII, da 

Ordem Social, do qual emerge o que também se pode dizer de Estado Social, em 

decorrência de ter assumido novas funções no campo das Políticas Sociais, com a 

instituição de sistema de Proteção Social. Assim, a Seguridade Social é formada pelo 

tripé: Saúde, Assistência e Previdência, garantindo novos espaços para efetivação 

dos direitos sociais.  

No entanto, cabe lembrar, conforme apontam Boschetti e Behring (2008), que 

a CF foi um processo duro de mobilizações e de contramobilizações de projetos e 

interesses mais específicos, se não antagônicos. 

 

O texto constitucional refletiu a disputa de hegemonia, contemplando avanços 

em alguns aspectos, a exemplos dos direitos sociais, com destaque a Seguridade 

Social [...]. Mas manteve traços conservadores, como a ausência de 

enfrentamento da militarização do poder no Brasil [...], manutenção de 

prerrogativas do Executivo, como as medidas provisórias e na ordem econômica 

(BOSCHETTI e BEHRING, 2008, p. 141-2). 

 

Segundo Simões (2009, p. 97), a Seguridade Social tem por finalidade a 

garantia de patamares mínimos de vida da população, em face de reduções 

provocadas por contingências sociais e econômicas. É importante relatar de onde 
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vem o recurso para atender a Seguridade Social, que é mantida por contribuição de 

todos, conforme reza a CF de 88, em seu artigo 195.  

Em 1993 houve a aprovação da Lei nº 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), que criou o Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS) e extinguiu o 

CNSS. 

Já em 1996, sob forte pressão social, o Benefício de Prestação Continuada, 

objeto de estudo começa a ser concedido, segundo Sposati (2013, p. 666): 

 

Desde 1996, quando do início de operação do Benefício de Prestação Continuada, 

o BPC, foi decidido pela Presidência da República que não seria reforçada a 

capacidade gerencial da burocracia da assistência social para operá-lo, uma vez 

que o modelo então predominante era o do Comunidade Solidária. Contrato 

administrativo entre a Secretaria Nacional de Assistência Social — SNAS então 

vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social e o INSS decidiu que 

esse, mediante pagamento, permaneceria gerindo o BPC, em suas agências, 

assim como seu antecessor o RMV — Renda Mensal Vitalícia. Esse tratamento 

aparentemente de gestão administrativa vem significando de fato, o declínio da 

gestão do BPC sob a lógica de proteção da assistência social mantendo-o sob a 

lógica de seguro social, qualificando-o como amparo assistencial ou benefício 

assistencial. Entende-se que essa operação, do ponto de vista administrativo, 

consiste em “uma terceirização entre órgãos públicos” que dá vida à 

fragmentação. 

 

Em 1997, a realização da II Conferência Nacional de Assistência Social já trazia 

como deliberações que a implementação da LOAS fosse feita a partir da lógica do 

combate à exclusão social, não se restringindo ao simples pagamento do BPC.  

Em 2003, a IV Conferência Nacional de Assistência Social foi realizada em 

Brasília e representou um significativo passo na direção da sedimentação dos novos 

termos da Política de Assistência Social no Brasil. A Conferência teve como tema 

geral: "Assistência Social como Política de Inclusão: uma Nova Agenda para a 

Cidadania - LOAS 10 anos”. Assim, o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) é 

resultado de deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social e expressa 

a materialização dos princípios e diretrizes dessa importante Política Social. 
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Em 2004, a aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), pela 

Resolução nº 145, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e, também, a 

criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que foi 

um importante passo para a estruturação de uma rede integrada de proteção e 

promoção social. 

Em 2005 foi criado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 

 

A assistência social, política pública de proteção social, opera por um sistema 

único federativo, o SUAS, em implantação em todo o território nacional. Como a 

saúde sua condição de política de proteção social é distinta da forma de seguro 

social. Organizada em dois níveis de proteção, a básica e a especial, desenvolve 

sua ação por meio de serviços e benefícios para o acesso de pessoas e famílias 

demandantes de proteção social face a agravos de fragilidades próprias do ciclo 

de vida humano, pela presença de deficiências, decorrentes de vitimizações, por 

violência, por desastres ambientais, pela presença de discriminação, pela defesa 

da sobrevivência e de direitos humanos violados. Seu processo de trabalho tem 

centralidade relacional, e opera com escuta qualificada, construção de 

referências, acolhida, convívio, relações familiares, relações sociais de âmbito 

coletivo com abrangência territorial, opera oferta de seguranças sociais 

(SPOSATI, 2013, p. 664). 

 

A autora demarca a importância do Serviço Social neste movimento de luta e 

conquistas na proteção de diversos seguimentos da sociedade agora “amparados” 

pela PNAS e SUAS. 

Sobre o/a usuário/a da Política de Assistência Social, que segundo PNAS 

(2004) se demarcou como “cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de 

vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 

estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante 

de deficiências; exclusão pela pobreza e ou no acesso às demais políticas públicas; 

uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo 

familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de 
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trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência 

que podem representar risco pessoal e social” (BRASIL, 2004). 

Posteriormente, a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social n. 

11, de 23 de setembro de 2015, no art. 2°, definiu os usuários como: “cidadãos, 

sujeitos de direitos e coletivos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 

riscos social e pessoal” (BRASIL, 2015).  

Couto, Yasbek e Raichelis (2017, p. 75) avaliam que se está diante de: “um 

processo complexo de redefinição do perfil dos usuários da assistência social, 

determinado pelas transformações estruturais do capitalismo contemporâneo [...]”. 

As autoras  explicam que tendo a LOAS como marco, a PNAS alargou o conceito de 

usuários da assistência social. 

Por isso, as autoras afirmam que “as relações historicamente tensas entre a 

assistência social e trabalho tendem a se aprofundar na atual conjuntura”. Afirmam, 

ainda, a necessidade de discutir “as relações entre o trabalho e assistência social na 

sociedade capitalista contemporânea nos leva a problematizar o arcabouço sobre a 

qual se ergueu historicamente o sistema de proteção social [...] cuja mediação central 

é o emprego [...]” (COUTO, YASBEK e RAICHELIS, 2017, p. 76-7). 

Posto isto, com Silva (2012) se ressalta a particularidade da judicialização no 

âmbito da Assistência Social, que nunca teve seu público bem definido como a Saúde 

e a Previdência Social. E destaca que ainda hoje: 

 

o público da Assistência pode ser considerado amorfo, já que a legislação define 

como todo aquele que necessitar de assistência, e de acordo com cada programa 

e/ou serviço define‑se os critérios de elegibilidade, o que acaba por gerar 

controvérsias na sua prestação e consequentes lides judiciais (SILVA, 2012, p. 

560). 

 

Embora essa política possua caráter não contributivo, essa tece aos/as 

usuários/as algumas condicionalidades e critérios para seu acesso que fica 

estabelecido por legislações específicas e normativas, a exemplo, dos programas de 

transferência de renda como o Benefício de Prestação Continuada e Bolsa Família, 
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marcando, assim, uma política seletiva e focalizada, sendo estes usuários/as 

considerados/as em situação de pobreza, senão de extrema pobreza. 

Para compreender a judicialização do BPC é preciso compreendê-lo do lugar 

que está reconhecido como programa de transferência de renda. Parte-se do 

conceito apresentado por Sposati (2009), que coloca os programas de transferência 

de renda como benefícios que consistem em transferência em espécie, afastada da 

relação trabalhista ou da legislação social do trabalho para atender determinadas 

situações de vulnerabilidade, operando como substitutivo ou complementarmente à 

remuneração vinda da ocupação/renda da família.  

Sposati (2009, p. 41) enfatiza que o acesso aos benefícios, no Brasil, o/a 

usuário/a é submetido a processos de seletividade, que em outros países esse 

comportamento já está superado, julgando o benefício como direito a estipulados 

contextos de vulnerabilidade, sem precisar passar por uma seleção.  

 

3 Panorama da Judicialização do BPC em Mato Grosso 

 

A construção do panorama buscou promover uma reflexão sobre a forma da 

efetivação da proteção social na vida das pessoas idosas e pessoas com deficiência, 

estas em uma condição de extrema pobreza. Nesse caminho, em síntese, a pesquisa 

trouxe os números do montante de requisições pelo BPC junto ao INSS nos anos de 

2016 a 2019.  

Destaca-se que o número de processos indeferidos nesta entidade é superior 

ao número de processos concedidos em todos os 4 (quatro) anos abarcados pela 

pesquisa. E destes, os processos para pessoa com deficiência obteve maior número 

de indeferimentos, quando comparado aos processos para a pessoa idosa. E um 

dado, que se mostrou muito relevante, é considerar que destes processos concedidos 

do BPC só foram reconhecidos para alguns, a partir do caminho judicial. Apresenta-

se que o percentual geral de processos judicializados só veio crescendo, chegando a 

mais de 25%, em 2019, diante dos processos concedidos pelo INSS neste ano, ou 

seja, ¼ da população usuária deste benefício só garantiu seu acesso após judicializar 

seu direito social.  
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Posto a questão dos indeferimentos se busca identificar o perfil destes/as 

usuários/as que tiveram seu benefício negado diante do INSS. Considerando, é claro, 

o que Couto, Yasbek e Raichelis (2017) afirmam que se está diante de um processo 

complexo de redefinição do perfil dos usuários da Assistência Social, determinado 

pelas transformações estruturais do capitalismo contemporâneo. Como relatam as 

autoras se está diante de sujeitos históricos tradicionais – a população pobre 

considerada inapta para o trabalho, que depende diretamente dos serviços sociais 

públicos - grupos crescentes de desempregados, de subempregados e de 

precarizados, em seus vínculos laborais que, embora aptos para o trabalho, são 

expulsos pelo cada vez mais reduzido e competitivo, mercado formal de trabalho.  

Ainda assim, buscamos por meio dos números revelar o possível perfil dos/as 

usuários/as desta Política pelo recorte da pesquisa. Em todos os anos e nas duas 

categorias (PCD e pessoa idosa), o tipo de clientela sempre foi maior a demanda da 

população urbana, que se justifica pelos dados do IBGE, que apontam maior 

concentração de pessoas em Mato Grosso na zona urbana. Já frente à categoria do 

sexo se observa que a clientela da PCD, em sua maioria, é do sexo feminino e em 

todos os anos foi superior ao masculino. Diferentemente da clientela da pessoa 

idosa, que foi o oposto, visto que a maioria é do sexo masculino, com exceção ao ano 

de 2019, no qual o feminino foi preponderante.  

Dessa forma, estamos diante de grande número de mulheres que buscaram o 

BPC por PCD e tiveram os processos indeferidos e agora, possivelmente, estão fora 

do mercado de trabalho, que é muito seletivo ou inserido no mercado de trabalho 

informal sem poder contribuir com a Previdência. E sendo muito pessimista, esta 

mulher poderá encontrar dificuldades quando estiver em idade para se aposentar, 

pois não cumprirá o tempo mínimo de contribuição. A idade dos/as requerentes do 

BPC para PCD, a partir da data do indeferimento, houve destaque de 25 a 57 anos, 

que obteve mais indeferimento, consideradas entre as idades em que a pessoa 

poderia estar “apta” ao trabalho. 

Sobre a condição de trabalho, que ambas as categorias (PCD e pessoa idosa) 

estão diante do mercado de trabalho, maciçamente desempregados/as. Acerca 

dessa situação se entende como um grito de socorro de quem precisa sobreviver 

neste Estado neoliberal e não encontra condições no mercado de trabalho para 
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garantir o mínimo, e busca na assistência um direito. Neste momento se encontram 

os números que expressam esta realidade como já apresentada por Boschetti e 

outras autoras sobre a relação de trabalho x assistência social. 

Diante disso, frisamos que neste sistema capitalista estar na condição de 

desempregado, ou mesmo inserido no mercado informal, não é uma escolha, mas 

uma condição do sistema. Como já afirmava Iasi (2013), em que as pessoas são 

obrigadas a vender sua força de trabalho e a vendê-la quando conseguem e onde 

conseguem. Estão, portanto, subordinadas a uma escravizante divisão do trabalho. 

Em relação aos motivos apresentados pelo INSS, que levaram aos 

indeferimentos dos processos de BPC para PCD, se pode expor em destaque os dois 

maiores motivos, sendo o primeiro: “Não Atende ao Critério de Deficiência para 

Acesso ao Bpc-Loas” e “Não Enquadramento Art. 20, §3º da Lei nº 8742/93”. Quanto 

aos motivos para o indeferimento no caso da pessoa idosa, primeiramente: “Não 

Enquadramento ao Art. 20, §3º, da Lei nº 8742/93” e, posteriormente, “Não 

Cumprimento de Exigências”. 

Para esse público, pessoa idosa, diante dos motivos trouxe a questão da idade, 

para compreender o porquê não enquadram ou não cumprem as exigências e se 

surpreende, pois a maior parte dos processos indeferidos era para pessoas acima de 

66 anos, lembrando que a legislação do BPC prevê pessoas acima de 65 anos. Ora, 

se está falando de idosos/as que possuem idade para receber o benefício, mas que 

não cumpriram algum outro critério, que possivelmente o estudo tem mostrado ser a 

questão da renda per capita o maior motivo. 

Compreender como um direito social, previsto dentro da Política de 

Assistência Social, passa a ser acessado por parcela de cidadãos/ãs somente após 

ser judicializado levou a grandes reflexões para compreender os avanços e os 

retrocessos da Política de Proteção Social, especificamente o BPC, na atualidade. 

Identifica-se desde os critérios para elegibilidade deste benefício social, que podem 

se configurar como negativa de acesso em uma perspectiva administrativa, como é 

o caso da renda per capita, até os mesmos critérios serem interpretados via Justiça 

Federal de uma forma mais abrangente.   

Todo esse movimento das requisições ao benefício e que são indeferidas 

administrativamente, pelo INSS, no entanto, quando judicializadas podem ser 



 
388 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Estado, Política e Direitos 

  

deferidas pela Justiça Federal, aspecto que não se pode deixar de frisar, visto que 

esse processo é moroso, primeiro porque poucos usuários conhecem os meios para 

buscar o recurso diante da negativa de acesso ao benefício, segundo, porque vários 

municípios não possuem equipamentos públicos como instâncias para recorrer às 

decisões judiciais desta natureza.  

Destarte, que a Justiça Estadual pode atender esse tipo de demanda quando 

não houver a presença da Justiça Federal, conhecimento que só se tem a partir desta 

pesquisa. Também é preciso destacar que diante da Pandemia, instalada desde 2020, 

a Justiça Federal criou um mecanismo de acesso à Justiça chamado de Atermação, 

o qual o/a usuário/a do serviço solicita o atendimento sem a participação de 

advogados. Porém, como se aponta na pesquisa, tal mecanismo também é um 

instrumento que precisa de conhecimento mínimo de informática, pois todo o 

processo ocorre de forma digital, bem como é necessário ter acesso à internet para 

efetivar a solicitação. Lembrando que estamos falando de um/a usuário/a que já foi 

identificado com vulnerabilidade de extrema pobreza, que além da ausência de bens 

públicos, pode também faltar o conhecimento para chegar aos mecanismos que 

visam garantia desses. 

 

Conclusão 

 

Chega-se as possíveis respostas da pergunta de pesquisa: por que ocorre a 

judicialização do BPC? Inicialmente trouxe-se o cenário de estar diante de um Estado 

Democrático de Direito que “garantiu” os mínimos sociais, sendo possível recorrer 

contra decisões administrativas. Considerando que o BPC é um benefício 

socioassistencial, não universal, com forte caráter seletivo, posteriormente, são 

apresentados os critérios de elegibilidade, sendo a renda como elemento de 

divergência entre os dois órgãos, de um lado o INSS operando esse direito 

socioassistencial, visualizando a família numericamente até ¼ per capita, do outro 

lado, a Justiça Federal, quando os processos são judicializados se têm explicações 

de documentos jurídicos, em que a Lei permaneceu inalterada sobre a renda per 

capita, então, foram elaboradas maneiras de superar o critério objetivo estipulado 
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pela LOAS e avaliam o real estado de miserabilidade social das famílias de idosos e 

pessoas com deficiência.  

Desta forma, compreender os procedimentos adotados levou-nos a refletir 

sobre os critérios de elegibilidade, que geram contradições entre os órgãos. 

Pensando nos munícipes que não possuem acesso direto à justiça ou não 

conseguem solicitar via a plataforma digital se pode indagar: como o/a cidadão/ã 

poderá recorrer para ter acesso aos seus direitos? Frente às dificuldades apontadas 

se pode dizer que o número de benefícios concedidos, judicialmente, poderia ser 

maior se o/a usuário/a não encontrasse esses desafios para ajuizar uma ação. Desta 

forma, dentro de todo contexto apresentado pode-se dizer que a judicialização é um 

privilégio para os que conseguiram chegar até essa, diante de tantas barreiras que 

se apresentam para o seu acesso.  

Pensar a sociedade capitalista contemporânea submete-nos a compreender a 

dinâmica da sociedade burguesa, que rege áreas da vida social, econômica, política, 

cultural, impondo a classe trabalhadora formas de pensar, sentir, agir, e até resistir. 

Mas que fique claro, que a pobreza e a desigualdade social são inerentes à sociedade 

capitalista. Porém, o que vem sendo imposto e naturalizado é que a pobreza e a 

desigualdade social são responsabilidades das pessoas estarem em tal condição.  

Constantemente estamos diante da implementação de diversos ajustes 

estruturais e “reformas” que estão em desacordo com o princípio da universalidade. 

O que se vê são programas sociais cada vez mais focalizados e seletivos. 

A legislação brasileira, através das leis, decretos, portarias, instruções 

normativas, resolução, etc, permitem observar os avanços e desafios na “garantia” 

do acesso ao BPC e permanência. Entre os avanços se destaca a redução da idade 

para 65 anos, o não computo da renda do BPC de uma pessoa idosa para o 

requerimento de outra pessoa idosa, a avaliação da deficiência baseada na CIF, o 

recebimento do BPC para a pessoa com deficiência, concomitantemente à 

remuneração na condição de aprendiz, e a suspensão do benefício em caso de 

trabalho, em vez de seu cancelamento. 

Entre os desafios, a luta para redução ainda mais da idade, conforme Estatuto 

do Idoso, a partir de 60 anos já é considerada a pessoa idosa, a ampliação da renda 
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per capita para ½ do salário-mínimo para atingir parte da população, que continua 

desassistida tanto na Previdência Social quanto na Assistência Social. 

É importante marcar que o crescimento das demandas por BPC pode ser 

agravado em caso de piora do cenário econômico, que leva à decadência do mercado 

de trabalho. Assim como pode ser atenuado com ações governamentais, que visem 

gerar emprego para os beneficiários do BPC, bem com os membros de sua família. 

Ao invés disso, o Governo diante do crescimento da demanda pelo BPC se 

incomoda com o aumento dos gastos sociais, colocando essa para a sociedade 

como uma ameaça ao equilíbrio fiscal, forçando o tempo todo para “reforma” dessa 

política. Tal arranjo na legislação se tem apresentado com objetivo de transformar o 

BPC em um programa compensatório, algo parecido ao Bolsa Família, cuja 

construção combina baixo custo e alta cobertura. É o que estão propondo com a PEC 

n° 06/2019. E nesse sentido, isso também pode se configurar como uma barganha 

política, pois assistiria um número maior de pessoas, mas em compensação reduziria 

o valor do benefício e não equipararia ao valor do salário-mínimo, perdendo assim o 

lastro constitucional. 
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