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RESUMO
Este trabalho tematiza o estudo da particularidade da ―questão social‖ no Brasil, nos anos
2016-2020. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, de caráter exploratório e
descritivo, guiada pelo método de análise crítico histórico-dialético. São descritos os elementos
de definição e o significado da ―questão social‖, chegando-se aos componentes conjunturais
mais proeminentes do período histórico selecionado (2016-2020), de modo a captar o
desenrolar da ―questão social‖ no território brasileiro; apontando, por fim, como a mesma
vem sendo abordada na ótica do Serviço Social, a partir de algumas indicações na produção de
autores contemporâneos. Tem-se como resultado desta pesquisa uma análise repleta de
elementos e fatos que concluem o acirramento conjuntural, que ocorre desde o fim da primeira
década deste século, acarretando o acirramento da ―questão social‖ em si (em seu estado bruto).
Além disso, ao caracterizar o modo brasileiro de lidar com as lutas sociais, aponta-se, como
resultado, as lacunas teóricas presentes no desvendamento deste fenômeno para si (em sua
politização pelos atores sociais). Dentro dos limites e possibilidades de um trabalho de
graduação, espera-se contribuir com o fecundo campo teórico dedicado ao estudo da ―questão
social‖, elucidando componentes e nuances do seu desenrolar no Brasil.
Palavras-chave: ―Questão social‖. Capitalismo brasileiro. Classes sociais. Estado.
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INTRODUÇÃO
Este estudo situa-se no campo das discussões que, em certa medida, envolvem o atual
projeto de formação profissional para o curso de Serviço Social, no qual é reconhecida a
centralidade da ―questão social‖.
Tal projeto formativo teve seu redirecionamento enunciado com a revisão do
Currículo Mínimo de 1982, sendo referendada pela assembleia nacional da Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), em 1996, uma nova lógica
curricular, estabelecendo que a profissão ―[...] se particulariza nas relações sociais de
produção e reprodução da vida social como uma profissão interventiva no âmbito da questão
social,

expressa

pelas

contradições

do

desenvolvimento

capitalista

monopolista‖.

(ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 60; grifos meus).
Assim sendo, desde os primeiros momentos da graduação em Serviço Social os
discentes deparam-se com a necessidade de compreender o conceito e o significado sóciohistórico da ―questão social‖ na sociedade do capital. Mais do que isso, os pressupostos
norteadores da formação profissional evidenciam que o processo formativo deve oferecer
elementos históricos e conceituais que subsidiem o conhecimento e análise da ―questão
social‖ particularmente na realidade brasileira, seus determinantes políticos, econômicos e
sociais, e sua relação com a profissão.
Essa tarefa revela sua complexidade a cada momento da graduação e foi a percepção
dessa complexidade que despertou o interesse pelo tema tratado nesta pesquisa. O fascínio da
pesquisadora pelo estudo do núcleo de fundamentos teórico-metodológicos foi ainda mais
estimulado a partir da vivência como monitora da disciplina ―Serviço Social e a Questão
Social‖ (IPSB82) e, sobretudo, com a fundação e participação em grupo de estudo que versa
sobre esta mesma temática.
Desse modo, parte-se aqui da discussão acerca da ―questão social‖ como
fundamento básico de existência da profissão, para delimitar o objeto deste estudo, que é: a
―questão social‖ em seu próprio percurso de desenvolvimento e composição no Brasil. O
objetivo geral é o de identificar os elementos conjunturais que particularizam a ―questão
social‖ brasileira, nos anos de 2016 a 2020. Os trajetos dessa finalidade perpassam pelo objetivo
específico de descrever os elementos que a definem e o seu significado, nos termos
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da Lei geral da acumulação capitalista e em particular, na formação social brasileira, situado no
primeiro capítulo.
O conceito de ―questão social‖ historicamente possui diversas perspectivas de
análise e, portanto, diferentes conceituações. Para demarcar o entendimento que norteará o
estudo, em primeiro lugar, é exposto o que se entende sobre o estatuto desse conceito. Em
segundo lugar, como este conceito foi incorporado no debate público internacionalmente, ou
seja, qual foi a sua trajetória histórica de assimilação. Por fim, se chegará à exposição
propriamente dita do conceito, à compreensão que os autores têm, a partir da perspectiva de
análise materialista histórico-dialética, que guiará esta construção teórica.
Após isso, no segundo capítulo, se chegará à investigação dos elementos conjunturais
mais proeminentes do período histórico que vai do final da primeira década ao início da segunda
deste século no Brasil, de modo a ―atualizar‖ a ―questão social‖; apontando, na seção final do
capítulo, como a mesma vem sendo tratada na ótica do Serviço Social, a partir de algumas
indicações na produção de autores contemporâneos.
De acordo com os objetivos propostos na elaboração da pesquisa, elege-se aqui, como
narrativa teórica que irá veicular a apreensão da realidade pela pesquisadora, o método crítico
histórico-dialético. Explicitadas as suas categorias e pressupostos, este método possibilita uma
reflexão crítica, que parte do conhecimento acumulado e gera uma síntese, por meio de um
sistema de mediações, promovendo, então, a compreensão da totalidade concreta; totalidade esta
que possui múltiplas determinações a serem decifradas.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória- na medida em que visa à
aproximação do tema, com vistas a melhor conhecer e esboçar conceitualmente a ―questão
social‖- e descritiva, dado o intuito de aprofundamento dessa discussão, expondo sua atualidade
no capitalismo contemporâneo brasileiro. Como já dito, será realizada uma abordagem indireta,
por se tratar de uma pesquisa bibliográfica.
Nesse sentido, delimitou-se uma bibliografia capaz de trazer elementos explicativos
para se atingir o já detalhado objetivo geral deste trabalho. Essa delimitação desembocou em
um quadro composto pelas seguintes categorias centrais: capitalismo- modo de produção
capitalista brasileiro- luta de classes- Estado. Notavelmente, tem-se também a formação social
brasileira como categoria que fará parte dessa análise, assim como outros conceitos que serão
desenvolvidos no decorrer do texto.
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O resultado esperado com este trabalho de conclusão de curso é a apresentação de
elementos que dão corpo ao modo de produção capitalista brasileiro, no âmbito de um projeto
neoliberal, expondo como a conjuntura têm se expressado acirradamente, desde o fim da
primeira década deste século até o atual momento, que demarca o encerramento de mais uma
década. Chegar-se-á ao objetivo de caracterizar o modo brasileiro de lidar com as lutas sociais,
apontando as lacunas presentes no desvendamento dessa realidade.
A confecção da malha textual que será apresentada aqui foi guiada pela necessidade
de desvendar os processos sociais, o quanto há de verdade e ilusão neles, apontando algumas
de suas determinações profundas e significados, concordando com Elaine Behring (2018, p.
1-2) de que esta ―é a tarefa da pesquisa sistemática e crítica, numa perspectiva de
totalidade, relacionando economia e política‖. Assim, dentro dos limites e possibilidades
inerentes a um trabalho de graduação, espera-se contribuir com o fecundo campo teórico
dedicado ao estudo da ―questão social‖, elucidando componentes e nuances do seu desenrolar
no Brasil.
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1

DEFINIÇÃO E O SIGINIFICADO DE “QUESTÃO SOCIAL”

Santos (2012) nos informa que o aspeamento da expressão ―questão social‖ se dá
como recurso de enfrentamento, tanto à sua origem conservadora, que a converte em objeto
de ação moralizadora e mistifica a sua real existência enquanto expressão da luta de classes;
quanto pela demarcação da impossibilidade dessa expressão ser caracterizada como categoria,
no bojo da teoria marxiana, devendo ser entendida como um conceito de natureza reflexiva.
Para melhor explicar essa condição de conceito vale recorrer ao estudo realizado por
Reinaldo N. Pontes (1995). O autor, ao analisar a dialética em Karl Marx, afirma que as
categorias são ―reflexos lógicos de uma existência (‗formas de ser‘)‖ (PONTES, 1995, p. 67).
As formas de ser, o que é recriado pela razão a partir do real, são as manifestações da
―questão social‖. Estas são os fios condutores de explicação da realidade, enquanto a ―questão
social‖ é a própria realidade.
1.1 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE UTILIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO DA EXPRESSÃO

“QUESTÃO SOCIAL”; UMA BREVE EXCURSÃO NA PRÉ-HISTÓRIA DO CAPITAL
Dito isso, para situar a trajetória da “questão social” enquanto expressão toma-se a
análise feita por Netto (2001), de que a mesma surge historicamente no século XIX,
representando um fenômeno pulsante na Europa Ocidental, fruto dos impactos da onda
industrializante: o pauperismo.
A expressão condensa em sua gênese tanto uma dimensão estrutural quanto histórica.
Além destas, há que se notar sua dimensão política: o que aparecia no discurso burguês em um
primeiro momento como pobreza generalizada; novo pauperismo, foi incorporado pelas massas
trabalhadoras, mediante o seu inconformismo e protesto por melhores condições de trabalho e
por uma outra forma de sociedade- um marco disso é a chamada Primavera dos Povos, ocorrida
em 1848, na Europa. Essas dimensões serão mais bem tratadas adiante.
Ocorre que, a partir dessa ameaça perante o status quo burguês, a ―questão social‖
passa a compor o vocabulário do pensamento conservador no final do século XIX. A ameaça
residiu no fato de que a chamada Primavera dos Povos (1848) causou severa amotinação na
Europa Ocidental (países como Itália, Hungria, Áustria, Alemanha e França), em função dos
regimes governamentais autocráticos; das crises econômicas; do aumento de condição
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financeira para uns, ao passo que outros (a classe trabalhadora) se viam submetidos à extensa
jornada de trabalho, salários baixos, carecidos de representação política, dentre outras
condições indignas de vida.
Estabelece-se assim, diante dessa ameaça, a necessidade de defesa e manutenção da
ordem burguesa por parte do pensamento conservador, seja ele laico ou confessional, de modo
a naturalizar a ―questão social‖. Essa concepção pauta a questão social como elemento
enraizado em todas as ordens sociais (por isso natural), de modo que só pode então ser
combatida por uma ação moralizadora, através de uma ação política- ou sócio-política (se
pensarmos a vertente conservadora confessional)- limitada.
Sobre este pensamento conservador confessional, Netto (2001, p. 44) diz ser
―emblemática‖ a lição de Leão XIII, em 1891. O autor faz alusão à encíclica Rerum Novarum,
editada pelo referido papa, cujo ponto 08 tem como título ―a Igreja e a questão social", e
declara ―a necessidade de tocar no cerne da questão social, esclarecendo que esta tarefa
compete à Igreja, em razão da relação que existe entre sua causa e a do bem comum‖
(CASTRO, 2011, p. 52).
No que se refere à naturalização da ―questão social‖, vale trazer para a reflexão uma
passagem de T. H. Marshall, em sua obra ―Cidadania, Classe Social e Status‖ (1950), na qual
o sociólogo britânico traz uma citação de Patrick Colquhoun, fundador da primeira força
policial preventiva regular da Inglaterra, o qual entendia a pobreza enquanto algo necessário,
ainda que repudiasse a indigência, ou os chamados ―destituídos‖.
Segundo Colquhoun, em sua obra A Treatise on Indigence (1806, p. 7-8):
Sem uma grande proporção de pobres não poderia haver ricos, já que os ricos
são o produto do trabalho, ao passo que o trabalho pode resultar somente de
um estado de pobreza (…) A pobreza, portanto, é um ingredienteindispensável
e por demais necessário da sociedade, sem o qual nações e comunidades não
poderiam existir num estado de civilização.

Retomando o mencionado processo revolucionário de 1848, que desacomodou os
dirigentes da ordem burguesa, Gracyelle Costa Ferreira (2020), ao desvendar os usos esentidos
da ―questão social‖ e significados da política social na Europa Ocidental do XIX, adverte
que neste momento as massas trabalhadoras se reconheciam como classe, exigindo outra forma
de sociedade, da qual seriam representantes, sob a égide do socialismo revolucionário que
rondava o continente europeu naquele momento.
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No percurso de variação política da utilização da “questão social”, em direção ao
pensamento conservador, é pertinente notar que a palavra ―social‖ perde sua forma adjetiva,
que remetia ao conjunto dos cidadãos, se tornando um substantivo, ou seja, passando a referirse a uma parte específica da sociedade, aos estratos menos favorecidos (STRAZZERI, 2014).
Não à toa, o pensamento revolucionário identificou na expressão “questão social” um
subterfúgio do conservadorismo, ―e a só empregá-la indicando esse traço mistificador‖
(NETTO, 2001, p. 45). Por essa razão, logo no início da escrita indicou-se, como recurso de
enfrentamento a essa problemática, o aspeamento da expressão.
Superando o pensamento conservador supracitado, a apreensão da ―questão social‖
enquanto conceito que ultrapassa situações-problema é possível através da apreensão darelação
social capital. Nesse sentido, ―a concepção marxiana é a que melhor explica o modo de
produção capitalista, apresentando as suas contradições e as relações sociais enquanto históricas
e dialéticas‖ (COSTA e MENEZES, 2013, p. 2).
Karl Marx defende que o trabalho é atividade humana central, capaz de pôr em
movimento todas as capacidades essenciais do ser e fundar a sociabilidade humana. Portanto,
a sociedade se constitui como tal através do trabalho de homens e mulheres, em cada momento
histórico. Dito isso, buscamos em Marx os elementos para a compreensão da
―questão social‖ a partir da leitura do

Capítulo XXIV, intitulado ―A Assim Chamada

Acumulação Primitiva” (Livro I, Seção VII, , do Capital).
A compreensão se inicia aí, pois este é considerado o ponto de partida do modo de
produção capitalista, portanto, é válido antecipar este capítulo de O Capital, em seus elementos
mais comuns ao desenvolvimento do capitalismo em escala global, para que se chegue de
maneira mais sólida ao entendimento da Lei geral da acumulação capitalista.
O segredo da acumulação primitiva, logo sinalizado pelo autor, consiste no fato de ser
este o momento em que se realiza a polarização do mercado, com a separação entre
trabalhadores (produtores) e propriedade das condições de realização do trabalho (meio de
produção), sendo esta polarização a condição fundamental da produção capitalista.
Segundo Marx (2013, p. 963), ―a expropriação da terra que antes pertencia ao produtor
rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo‖. É a partir desse ―despojamento‖ dos
meios de subsistência que um grande contingente humano é lançado no mercado de trabalho
como proletários livres e é na Inglaterra que o despojamento, a expropriação da terra, ocorre
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em sua forma clássica. Por essa razão, o mencionado país é utilizado como palco ideal para a
análise de Marx, o qual nos adverte a respeito da peculiaridade histórica de cada país que irá
sediar o modo de produção capitalista; e isso mais tarde será relembrado para que se possa
refletir sobre o modo de produção capitalista brasileiro, através de outras categorias e conceitos
que o explicam e o particularizam.
Mas retomemos a linha de raciocínio traçada por Karl Marx, a respeito da estrutura geral
do modo de produção aqui discutido, para então chegarmos à compreensão da "questão social".
O autor disseca o processo de expropriação da terra pertencente à população rural na Inglaterra,
dado o florescimento da manufatura, havendo a transformação das terras de lavoura- que antes
eram partilhadas entre um grande número de vassalos- em pastagens de ovelha.
Situa-se neste momento, um importante elemento datado do século XVI que foi o
reconhecimento oficial do pauperismo, através das Leis Elisabetenas, também conhecidas como
Lei dos Pobres, que conformaram um sistema de ajuda social à população expropriada. Aqui
se tem a manifestação mais imediata da “questão social”; o pauperismo, já citado
anteriormente na análise de Netto (2001), ainda sob a égide de um regime de produção voltado
à manufatura.
O fim da Era Elisabetana, no início do século XVII, trouxe uma nova dinastia ao trono
inglês e a abolição do regime feudal da propriedade da terra, e anos depois, com a chamada
Revolução Gloriosa, a burguesia, tendo o poder nas mãos, passou a promover o
desenvolvimento econômico do país.
Neste cenário, Marx (Id., p. 971) diz que ―a nova aristocracia fundiária era aliada
natural da nova bancocracia‖. Nesse sentido, diferente do que ocorreu até o século XVI, quando
o rei e o parlamento detinham o comando fundiário, no século XVII a própria lei se torna o
veículo do roubo das terras do povo, sem haver indenização- ou qualquer outroreparo- da
população rural pelas terras comunais roubadas.
Foi nesse processo de expropriação que houve a conquista do campo para a agricultura
capitalista; a incorporação do solo ao capital e a criação da oferta necessária de um proletariado
totalmente livre para a indústria urbana.
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Dito isso, o ponto seguinte tratado por Marx é a legislação sanguinária contra os
expropriados desde o final do século XV, expondo sobretudo as leis para a compressão dos
salários. Aqui nos importa algumas observações feitas, a começar pela compreensão de que:
A burguesia emergente requer e usa a força do Estado para ―regular‖ o salário, isto é,
para comprimi-lo dentro dos limites favoráveis à produção de mais-valor, a fim de
prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de
dependência. Esse é um momento essencial da assim chamada acumulação primitiva
(Id., p. 984).

Aponta-se, também, que o caráter do modo de produção não era ainda especificamente
capitalista, e por isso a subordinação/subsunção do trabalho ao capital era apenas formal. Além
disso, originava-se uma legislação sobre o trabalho assalariado fundada na exploração do
trabalhador ―e, à medida de seu desenvolvimento, sempre hostil a ele‖ (Id., p. 985). Uma
prova disso na Inglaterra, é que do século XIV até 1825 toda coalizão de trabalhadores era
considerada crime.
Após falar dessa ―legislação sanguinária‖, coloca-se como ponto a gênese dos
arrendatários capitalistas. O arrendatário enriqueceu com a revolução agrícola do final do
século XV, quando houve a usurpação das pastagens comunais, por conseguinte, a revolução
agrícola causou um efeito retroativo sobre a indústria, possibilitando a criação do mercado
interno para o capital industrial, e a criação do mercado interno foi possível pela transformação
dos artigos de consumo familiares em artigos de manufatura; em mercadoria.
A ―destruição da indústria rural subsidiária, o processo de cisão entre manufatura e
agricultura‖ (Id., p. 995), promoveu a consistência do mercado interno, necessário ao modo de
produção capitalista. Porém, Marx assinala que o período manufatureiro não provocou uma
mudança radical, pois ainda precisava da indústria doméstica para o processamento da matériaprima, só ocorrendo tal mudança radical com a grande indústria e seu maquinário.
Neste passo de industrialização, mestres corporativos, pequenos artesãos independentes
e trabalhadores assalariados transformaram-se em pequenos capitalistas.
A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a
escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista
e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça
comercial de peles-negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista. Esses
processos idílicos constituem momentos fundamentais da acumulação primitiva (Id.,
p. 998)1.

1

Note-se que a descoberta e exploração do Brasil constituem tais momentos fundamentais da
acumulação primitiva.
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Marx segue a escrita, dizendo que a esses processos fundamentais se segue a guerra
comercial entre as nações europeias: Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra,
ocorrendo dentro de cada uma delas, os diferentes momentos de acumulação primitiva, em
sequência mais ou menos cronológica.
Na Inglaterra, ―no fim do século XVII, esses momentos foram combinados de modo
sistêmico, dando origem ao sistema colonial, ao sistema da dívida pública, ao moderno sistema
tributário e ao sistema protecionista‖ (Id., p. 998). Ressalta-se aqui o sistema da dívida pública,
como importante elemento que surge durante o período manufatureiro e se perpetua no
desenvolvimento do capitalismo, com consequências de diferente amplitude nas potências
centrais- analisadas nesse momento- e nos países alocados como dependentes, como é o caso do
Brasil, que mais a frente será analisado.
A dívida pública impulsionou as sociedades por ações, o comércio com papéis
negociáveis de todo tipo, a agiotagem, numa palavra: o jogo da Bolsa e a moderna bancocracia‖
(Id., p. 1003). Com as dívidas públicas surgiu um sistema internacional de crédito, que
frequentemente encobria uma das fontes da acumulação primitiva nas nações europeias. Por
conseguinte, ―o moderno sistema tributário se converteu num complemento necessário do
sistema de empréstimos públicos‖ (Id., p. 1005).
Afirma-se então que a sobrecarga tributária não é um incidente e sim um princípio,
reconhecido pelos próprios economistas burgueses. A problemática aqui é detectar
erroneamente na dívida pública e no sistema fiscal a ―causa principal da miséria dos povos
modernos‖ (Id., p. 1006).
Por fim, no ponto final do capítulo, Marx trata da tendência histórica da acumulação
capitalista, que segundo ele se traduz na expropriação dos produtores diretos, ou seja, na
dissolução da propriedade privada fundada no próprio trabalho; ―essa terrível e dificultosa
expropriação das massas populares, tudo isso constitui a pré-história do capital‖ (Id., p. 1011).
E assim como houve a destruição do modo de produção anterior, a transformação da
pequena propriedade de muitos em grande propriedade de poucos, haverá também algum dia
a destruição desse modelo em voga. Assim como ocorreu anteriormente com o feudalismo,
haverá uma nova síntese; o que Marx chama de transformação da sociedade capitalista em
propriedade social- segundo ele deve haver a expropriação de poucos usurpadores pela massa
do povo.

16

1.2 A

LEI

GERAL

DA

ACUMULAÇÃO

CAPITALISTA

COMO

DIMENSÃO

ESTRUTURAL DA “QUESTÃO SOCIAL” E O FENÔMENO PARA ALÉM DA
CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA
O que se apreende ao longo de O Capital, e de outros textos de Karl Marx, é que a
expansão do capitalismo envolve o aprofundamento das expropriações do trabalhador e da
conversão dos meios de vida em capital. Portanto, a complexidade desse tema transcende o
momento que ficou para trás, e por isso mesmo a pista é que o pesquisador analise o período
em que se vive para entender que tipo de processo está em curso, ainda que a sua natureza
continue sendo a mesma.
Nesse sentido, é preciso que fique claro o que se tentou expor a respeito do processo de
acumulação capitalista: a acumulação primitiva é, por um lado, a expropriação do trabalhador
direto (sendo mais emblemático o caso do trabalhador do campo- na análise eurocêntrica), e,
por outro lado, a conversão dos meios de vida dos trabalhadores em capital. Essa conversão
significa a subordinação do trabalho ao capital; a produção não se dá mais exatamente para a
vida do trabalhador e sim para a valorização do valor; para a criação de excedente.
É somente com o desenvolvimento das forças produtivas, levando à expansão da grande
indústria, que haverá a subordinação/subsunção real do trabalho ao capital, momento de plena
expropriação do trabalhador e consolidação do capitalismo, já no século XIX. O incremento da
maquinaria aumenta a capacidade produtiva laboral permitindo que mais produtos derivem de
uma quantidade menor de trabalho, contudo, acontece o seguinte: a exploração da força de
trabalho também é aumentada e a parte que paga o trabalho estará na razão inversa do progresso
da acumulação. Marx destrincha esse raciocínio através da lei do aumento crescente da parte
constante do capital em relação à sua parte variável.
E isso ocorre porque ―a produção de mais-valor, ou criação de excedente, é a lei
absoluta desse modo de produção‖ (MARX, 2013, p. 841). Seguindo na explicação desta lei,
trata-se da produção progressiva de uma superpopulação relativa ou exército industrial de
reserva, a qual assume diferentes formas de existência, englobando todo operário durante o
tempo que estiver desempregado ou trabalhando apenas parcialmente. A esfera do pauperismo
é alocada como sedimento mais baixo que habita essa superpopulação relativa, constituindo
―o asilo para inválidos do exército trabalhador ativo e o peso morto do exército industrial de
reserva‖ (Id., p. 874).
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Marx dirá ―por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora
e o exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. Essa é a lei geral,
absoluta, da acumulação capitalista‖ (Id., p. 875; grifos meus). Ratificando a concepção do
autor e recolocando o pensamento desenvolvido ao longo dessas linhas sobre a lei geral da
acumulação capitalista, podemos dizer: a acumulação capitalista produz continuamente um
contingente extra de trabalhadores, subsidiários às necessidades do capital, por vezes
supérfluos, que têm na inatividade laboral a fonte de sua miséria.
A acumulação de miséria, junto ao ―suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a
brutalização e a degradação moral‖ (Id., p. 877) convivem concomitantemente e em posição
diametralmente oposta à acumulação de riqueza; este é o caráter antagônico e peculiar da
acumulação capitalista.
Netto (2001, p. 43) sabiamente diz:
Numa palavra, a pobreza acentuada e generalizada no primeiro terço do século XIX- o
pauperismo- aparecia como nova precisamente porque ela se produzia pelas mesmas
condições que propiciavam os supostos, no plano imediato, da sua redução e, no limite,
da sua supressão [e] A designação desse pauperismo pela expressão ―questão social‖
relaciona-se diretamente aos seus desdobramentos sócio-políticos.

Desse modo, ainda que Marx não mencione taxativamente a expressão ―questão
social‖ em seus escritos, entende-se que ele traz os elementos fundamentais para a compreensão
do fenômeno.
Assim sendo, faz-se oportuno destacar aqui, como uma discussão no âmbito da
―questão social‖, a exposição feita pelo autor em seu texto Glosas Críticas Marginais ao
Artigo „O Rei da Prússia e a Reforma Social‟. De um Prussiano. Esse texto foi elaborado em
1844 (muito antes da primeira publicação de O Capital, 1867, amplamente referenciado aqui),
criticando um artigo publicado neste mesmo ano, no jornal parisiense Vorwarts, nº 60,
intitulado: O rei da Prússia e a reforma social, assinado: "Um prussiano".
Nesse texto, Marx basicamente irá rebater o que é dito pelo prussiano sobre a situação
da Alemanha e dos seus trabalhadores no século XIX, trazendo uma caracterização do
pauperismo. Diz-se que essa problemática constituiu uma ocupação dos Estados europeus à
época- como é o caso do Estado inglês e francês- mas sempre atrelando medidas de
administração e de assistência para contê-la.
Nessa perspectiva, encontramos uma análise a respeito da atuação estatal. O autor
defende que quanto mais poderoso o Estado é; quanto mais politicamente desenvolvido é um
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país, menos encontrará em si o fundamento dos ―males sociais‖. O exemplo utilizado para
embasar esse entendimento é a Revolução Francesa, período clássico do intelecto político, no
qual ―bem longe de descobrir no princípio do Estado a fonte dos males sociais, os heróis da
Revolução Francesa descobriram antes nos males sociais a fonte das más condições políticas‖
(MARX, 1844, p. 8).
Põe-se que o intelecto político pensa dentro dos limites da política, por isso é menos
capaz de compreender tais males. De fato, como bem ocorreu na Revolução Francesa, a tomada
de consciência de classe leva a detecção de que os males sociais são fonte de más condições
políticas e por isso a necessidade de tomar esse poder político, daí a eclosão do
―princípio da vontade‖.
Entretanto, Marx nos dirá que para compreender a verdadeira fonte dos males sociais,
que é o próprio princípio do Estado- o atual ordenamento da sociedade; faz-se necessário
ultrapassar a tomada de consciência política, alcançando a compreensão teórica, de modo a
apreender a gênese, a constituição e os processos de reprodução da ―miséria social‖, para
então colocar essa consciência política em prática, corretamente.
Nessa empreitada de buscar a ―questão social‖ na obra marxiana, faz-se oportuno
também destacar um trecho da carta enviada por Friedrich Engels, teórico de destaque no
desenvolvimento do marxismo, a August Bebel, dirigente socialista do Partido Socialdemocrata dos Trabalhadores na Alemanha, em 1875, presente na obra Crítica do Programa de
Gotha (2012). Engels menciona a ―questão social‖2 ao fazer uma crítica à assistência
estatal lassalliana, como única reivindicação social presente no Programa de Gotha (cidade
alemã):
Mas a ―assistência estatal‖ em sentido lassalliano é, na melhor das hipóteses, apenas
uma medida, entre tantas outras, para atingir o objetivo aqui designado com estas
frouxas palavras: ―para conduzir à solução da questão social‖, como se, para nós,
ainda houvesse uma questão social não resolvida na teoria! Quando, portanto, diz-se:
―O Partido Operário Alemão luta pela supressão do trabalho assalariado e, com isso,
das distinções de classe por meio da implementação da produção cooperativa na
indústria e na agricultura, em escala nacional; apoia toda medida direcionada à
consecução desse objetivo!‖, nenhum lassalliano pode ter algo contra isso. (2012,p.54;
grifos meus)

Percebe-se que nessa argumentação de combate contra o socialismo aliado ao Estado,
Engels aponta que a ―questão social‖ já estava resolvida na teoria que vinha sendo

2

Decerto há uma diferença na colocação das palavras em cada tradução realizada, aqui está posta a
tradução de Rubens Enderle, na publicação da Boitempo Editorial, em 2012.
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desenvolvida por Marx e ele. E resolver essa ―questão‖ no campo prático, na luta política, se
daria pelo fim do trabalho assalariado, e consequentemente das ―distinções de classe‖, através
da abolição da produção material privada, substituída pela ―produção cooperativa‖.

1.3 O FUNCIONAMENTO DO CAPITALISMO MUNDIAL NO SÉCULO XXI
Feita a exposição da ―questão social‖ nos termos da Lei geral da acumulação
capitalista, é interessante expor o discurso dos autores analisados (a delimitação bibliográfica
da pesquisa será detalhada no capítulo seguinte) acerca da categoria analítica capitalismo, de
forma ampla, sobretudo em seus elementos mais contemporâneos, nos dois séculos seguintes
às elaborações de Karl Marx.
Virgínia Fontes3 (2017), ao discutir ―Capitalismo, crises e conjuntura‖ rememora
aspectos essenciais do modo de produção aqui discutido, que merecem ser frisados. Em
primeiro lugar, ela diz que esse modo de produção/ modo de ser capitalista é condição para os
momentos conjunturais, e não o contrário. Por isso, parte-se de sua explicação estrutural, de
suas tendências de funcionamento, para se entender os elementos mais proeminentes de dada
conjuntura, em dado lugar.
O capitalismo é a produção incessante de necessidades e também é o contrário da
liberdade, dado que a liberdade transcende a necessidade, está para além dela, tal qual pregada
neste modo de produção. Portanto, segundo a autora, uma sociedade que produz necessidades
e nega a liberdade é, necessariamente, uma sociedade repleta de crises. Poderíamos concluir
então que o capitalismo é essencialmente ―crísico‖, ou, como diz a autora, é por definição
uma forma de ser crítica.
Outro aspecto apontado está no fato de que o lucro capitalista só se realiza através da
extração de mais valor do trabalho vivo, e a espoliação dos direitos da classe trabalhadora
significa justamente aumentar a quantidade de mão de obra a ser explorada pelo capital. Isso
traz crises de superprodução, juntamente ao processo de concentração e centralização4, e o
3

Aqui se põe a análise tanto do artigo mencionado, publicado na Revista Serviço Social e Sociedade,
quanto da conferência pronunciada no 10º Seminário Anual de Serviço Social, da qual o texto serviu de base para
a
intervenção
da
historiadora.
A
conferência
está
disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=_Ea7AA3Rdc4>.
4
Segundo Marx ―se a acumulação se apresenta, por um lado, como concentração crescente dos meios
de produção e do comando sobre o trabalho, ela aparece, por outro lado, como repulsão mútua entre muitos capitais
individuais (...) Essa já não é a concentração simples, idêntica à acumulação, de meios de produção e de

20

resultado é a produção constante de desigualdades; pode-se dizer a contínua reprodução da
―questão social‖.
Portanto, a produção capitalista é de riqueza, de concentração e de desigualdade; para
Fontes (2017), produzir desigualdade significa produzir pobreza- que não é somente a miséria
direta e a indigência, mas é também toda a desigualdade brutal que incidirá ―entre as massas
da população e as pequenas ilhas concentradas‖.
Do ponto de vista social, o primeiro capítulo de O Capital é rememorado para dizer que,
tratando da mercadoria, Marx revela como o mercado apaga as pistas da humanidade que o
sustenta. A mercadoria é compreendida como o apagamento das relações sociais que estão na
base de sua existência. Nesta perspectiva, a base social do capitalismo é a expropriação
permanente e crescente das populações para garantir sua subordinação necessária ao capital
(vale dizer que as primeiras décadas desse século têm sido palco de um ciclo internacional de
expropriações dos trabalhadores em larga escala, que serão mais bem caracterizadas e
desenvolvidas a frente).
O capital, a todo tempo mencionado aqui, é: uma relação social que envolve propriedade
e concentração de dinheiro, convertidos em capital ao extorquir mais valor, quese realizará
de diferentes formas. Para caracterizar a forma em vigência, Fontes (2017) fala da
financeirização, como um salto de escala frente ao capital financeiro; ―Lenin 5 analisou
diretamente o salto na escala de concentração de capitais no período posterior a Marx, que
segundo ele teria modificado o próprio capitalismo, convertendo-o em imperialismo‖ (2017,
p. 415).
É interessante que se chama a atenção para o fato de que Lenin escreveu em 1916,
analisando um salto de concentração em relação ao período descrito por Marx cerca de
cinquenta anos antes. Entre 1916 e 2017 (quando é escrito o artigo em análise), um século
depois, o salto de escala dessa concentração ultrapassa em muito o precedente. Portanto, a
hipótese da autora é de que ―da Segunda Guerra Mundial para os dias de hoje, a escala da
comando sobre o trabalho. É concentração de capitais já constituídos, supressão [Aufhebung] de sua independência
individual, expropriação de capitalista por capitalista, conversão de muitos capitais menores em poucos capitais
maiores‖ (2013, p. 850-851).
Portanto, tem-se uma concentração simples, que coincide com a acumulação, e a concentração de capitais já
constituídos que se denomina centralização/reprodução em escala ampliada. ―Esse processo se distingue do
primeiro pelo fato de pressupor apenas a repartição alterada dos capitais já existentes e em funcionamento, sem
que, portanto, seu terreno de ação esteja limitado pelo crescimento absoluto da riqueza social ou pelos limites
absolutos da acumulação‖ (Idem).
5
Segundo a autora, para Lenin o capital financeiro é a reunião entre capital industrial e capital bancário.
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centralização e da concentração de capitais envolveu o que proponho chamar de uma fusão
pornográfica entre os diversos setores do capital [o industrial, o bancário e o comercial]‖ (Id.;
grifos da autora).
Um dado mencionado para exemplificar isso foi um estudo de pesquisadores suíços,
realizado em 2014, mostrando que 140 proprietários controlavam em torno de 80% da malha
de empresas, no processo produtivo internacional6.
Outro dado que aponta no cenário internacional a extrema concentração e centralização
do capital, atualizando a discussão para o ano de 2020, foi revelado no relatório da Oxfam7,
―Tempo de Cuidar – O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da
desigualdade‖: os 2.153 bilionários do mundo têm mais riqueza do que 4,6 bilhõesde pessoas
– ou cerca de 60% da população mundial8.
Seguindo esse intuito de perceber o funcionamento do sistema capitalista mundial,
Filgueiras (2018, p. 519) diz que
a expansão do capitalismo se fez, desde sempre, de forma ‗desigual e combinada‘
(Löwy, 1998), através de ondas sucessivas de internacionalização do capital, que
instituíram e reconfiguraram, algumas vezes, a divisão internacional do trabalho,
primeiramente sob a hegemonia da Inglaterra e, posteriormente, dos EUA.

O autor contribui com a exposição de Fontes (2017) ao pautar a Teoria Marxista da
Dependência (TMD) de forma complementar às teorias do imperialismo, cujo desenvolvimento
se deu, a priori, pelos estudos de Lenin (já mencionado brevemente). Guardadas as distinções
entre tais teorias, que não poderão ser desenvolvidas aqui, importa- nos a compreensão de que
a TMD, bem como as teorias do imperialismo, compreende o capitalismo como um sistema
mundial fundado em uma ordem hierárquica, ―na qual uma pequena minoria de países
(pioneiros do desenvolvimento capitalista) condiciona e subordina a grande maioria que,
posteriormente, foi sendo incorporada‖ (Id.).
Desse modo, existem leis gerais de funcionamento e movimentação do capital que são
redefinidas no momento de sua realização nas economias dependentes, onde existe um
capitalismo particular. Essa compreensão reduz o nível de abstração da teoria construída por
6

O dado é mencionado na apresentação oral sem maiores detalhes. A referência do estudo também não
foi encontrada no artigo publicado.
7
Disponível em <https://www.oxfam.org.br/noticias/bilionarios-do-mundo-tem-mais-riqueza-do-que60-da-populacao-mundial/>. Acesso em 18 de Mar. de 2021.
8
Albuquerque e Carvalho (2019, p. 95) utilizam também de relatório da mencionada organização para
pensar a realidade brasileira, em que apenas 5% dos mais ricos detém a mesma porção de renda que os outros 95%
da população.
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Marx, elaborando novos conceitos- ―troca desigual, superexploração da força de trabalho,
subimperialismo, etc.‖ (Id., p. 520) relativos ao comportamento e desenvolvimento do
capitalismo dependente.
Contudo, Filgueiras (2018) considera que tais conceitos, enfaticamente o conceito de
Padrão de Reprodução do Capital (PRC), pensado em um primeiro momento por Marini (1982),
e desenvolvido depois por Osório (2012), ainda estão num nível elevado de abstração. O autor
diz que:
O conceito de Padrão de Reprodução do Capital (PRC) aponta para a discussão da
estrutura e da dinâmica das economias dependentes, identificando cada forma concreta
assumida pela dependência e como ela se realiza. No entanto, seu nível de abstração
ainda carece de certas determinações histórico-sociais, o que limita o reconhecimento
das diferenças existentes entre os países latino-americanos, apesar de unidos e
assemelhados pelo caráter dependente de suas economias, e em especial a passagem da
análise para o entendimento das sucessivas conjunturas. (Id., p. 524).

Para superar essa dificuldade e sugerir um nível menor de abstração, assim como maior
precisão na qualificação do desenvolvimento capitalista de cada país dependente, o autor
propõe o conceito de Padrão de Desenvolvimento Capitalista (PDC), que leva em consideração
as dimensões política, econômica e social de uma determinada formação econômico-social,
singular devido à sua própria história9.
Behring (2018, p. 2) também se apoia na TMD, utilizando o já mencionado conceito de
superexploração da força de trabalho, sob a égide do neoliberalismo. Segundo a autora:
O neoliberalismo é o corolário da reação burguesa à sua própria crise e que tem como
eixo central uma forte ofensiva sobre os trabalhadores, tendo em vista a extração do
mais valor em condições ótimas ao redor do mundo, em especial nos países
dependentes, em busca do diferencial de produtividade do trabalho (Mandel, 1982) e
onde a regra é a superexploração da força de trabalho (Marini, 1973).

Vamos então situar a referida ―reação burguesa à sua própria crise‖, no plano
internacional, para compreender melhor o neoliberalismo. Netto e Braz (2006) escreveram uma
introdução crítica à economia política, legando uma profícua explicação a respeito da
configuração contemporânea do capitalismo, iniciado nos anos setenta do século XX- quando
ocorre o fim de seus ―anos dourados‖.

9

Esse conceito é esmiuçado e aplicado à análise do Brasil, de modo a articular estrutura e conjuntura,
levando o autor à conclusão de que, desde 1990 o PDC assume no país a forma concreta específica de um Padrão
Liberal Periférico (PLP).
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1.3.1 O FIM DA FASE ÁUREA DO CAPITALISMO IMPERIALISTA E O
SOERGUIMENTO DO NEOLIBERALISMO
Partindo da análise dos autores, é possível demarcar a conformação desses ―anos
dourados‖ no período pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mais precisamente com a
derrota das experiências socialistas após a Guerra Fria (1947-1991). Nesse período histórico,
conformou-se nos países capitalistas centrais um sistema de proteção social (o chamado
Welfare State); estimulou-se um consumo de massa; novas instituições políticas e econômicas
foram criadas para integrar a economia a nível mundial- isso tudo no bojo de um crescimento
econômico acelerado e altas taxas de lucro. Esses anos de ouro do capitalismo perduraram até
a segunda metade dos anos sessenta.
Destacam-se dois momentos marcantes desse fim: a desvinculação feita pelos
Estados Unidos do dólar americano em relação ao ouro, em 1971, rompendo com o lastro
ouro convencionado como padrão para o comércio internacional pelos acordos de Bretton
Woods realizados em 1944; e a crise do petróleo de 1973, ocasionada pela alta dos preços
estabelecidos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Desse modo, houve um ―colapso do ordenamento financeiro mundial‖ (NETTO;
BRAZ, 2006, p. 213), caracterizando o fim dessa fase áurea, dada a redução do ritmo de
crescimento10 e a queda das taxas de lucro. Além disso, os autores apontam mais doiselementos
que caracterizam a decadência desse período: as pressões dos trabalhadores no movimento
sindical por melhores condições de remuneração, bem como em protesto ao modo de produção
taylorista-fordista, e modificações culturais que tiveram sua semente em anos anteriores, pondo
novos elementos no cenário político através de movimentos como a revolta estudantil, o
movimento feminista e ―mobilização dos negros norte-americanos‖ (Id., p. 214).
Frente à posição defensiva no plano político e à posição desfavorável na economia, o
capital monopolista passa, então, a implementar uma ―estratégia política global‖ ofensiva,
para reverter a conjuntura em voga. Ataca-se o movimento sindical e promove-se alterações
no âmbito produtivo, em que a acumulação rígida do taylorismo-fordismo dá lugar a uma

10
Netto e Braz (2006, p. 238) utilizam o exemplo da indústria bélica para dizer que as taxas de lucro
voltaram ao patamar dos ―anos dourados‖, assim como a competitividade e o mercado vem se impondo por todas
as partes, simbolizando a vitória do capital após mais de duas décadas de sua ofensiva. Em contrapartida,
argumentam que ―as taxas de crescimento permanecem medíocres, mas as crises se multiplicam, pulverizadas e
frequentemente sob a forma de crises financeiras localizadas: são as crises típicas da financeirização‖ (grifos do
autor). Nesse sentido, Behring (2018) contribui com o raciocínio, ao falar da crise das subprimes de 2008/2009,
assim como Santos (2019) trata do déficit na economia brasileira ao final de 2015, dada a crise ocasionada pela
queda dos preços das commodities, internacionalmente, entre 2014/2015.
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acumulação flexível (adjetivo que passa a qualificar os processos de trabalho; os mercados;
produtos e padrões de consumo- conforme análise de David Harvey, 1930).
Partindo dessa nova forma de acumulação, ocorre uma reestruturação produtiva, que
continua a realizar-se em larga escala, porém atendendo mercados de acordo com suas
especificidades, e do mesmo modo nos diferentes segmentos de consumo. Essa reestruturação
do capital inaugurou também a desconcentração da produção industrial, assim como a
incorporação de tecnologias resultantes de avanços técnico-científicos, reduzindo os custos com
o capital variável.
Nessa datada movimentação do capital, para romper com quaisquer restrições
sociopolíticas e garantir sua liberdade de movimento integral, há o fomento e patrocínio da
divulgação de um conjunto ideológico, propagado sob o nome de neoliberalismo.
A ideologia neoliberal se pauta na divulgação de teses conservadoras, compreendendo
uma concepção de homem e de sociedade, ―fundada na ideia da natural e necessária
desigualdade entre os homens e uma noção rasteira de liberdade" (Id., p. 226).
Uma boa caracterização do neoliberalismo também é feita por Druck, Dutra e Silva
(2019), que o descrevem como um projeto econômico, político, social e ideológico que tem se
consubstanciado através da exploração do trabalho dos homens com limites cada vez mais
flexíveis e com o auxílio de um modelo regulamentador próprio da acumulação financeira,
por conseguinte, oposto aos padrões de proteção social.
Santos (2018) diz que em todos os países capitalistas, o conjunto de medidas indicado
pelos organismos internacionais para superar a crise é o receituário neoliberal, o qual consiste
em ―reduzir a proteção pública ao trabalho, possibilitando maior exploração da força de
trabalho, privatizar setores essenciais com potencial de lucratividade e ampliar as margens de
apropriação do fundo público pelo capital‖ (SANTOS, 2018, p. 487).
Podemos concluir, então, que o novo padrão de acumulação flexível, há cerca de 40/50
anos, concebe outros modos de trabalho e de vida, ordenados por um trabalho flexibilizado e
precarizado. Druck, Dutra e Silva (2019, p. 290) argumentam ainda que tal fenômeno dá
impulso e se nutre de uma nova configuração do Estado.
A respeito dessa nova configuração do Estado, norteado pelo projeto neoliberal, foi
perceptível na bibliografia analisada o consenso em relação à tendência de ruptura democrática
internacionalmente, sobretudo nesse início do século XXI.
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Lowy (2016) advoga que a democracia tem perdido sua utilidade, na medida em que
está atrapalhando a implantação das políticas neoliberais. Honduras, Paraguai e a Grécia são
utilizados como exemplos de países que sofreram golpes antidemocráticos. Nos dois primeiros,
o autor afirma ter havido a substituição de dirigentes progressistas por governos direitistas e
autoritários com o apoio do imperialismo americano. São apontadas como causas dessas
derrotas: a conjuntura econômica dificultada pela queda dos preços do petróleo, dentre outras
commodities; assim como os limites/contradições dos processos de mudança nos países e a
manipulação das forças burguesas e oligárquicas, facilitada pelo monopólio dos meios de
comunicação.
Nessa linha, Fontes (2017, p. 420), ao correlacionar Estado e política, relata o aumento
da violência e coerção estatais, com crescente repressão e militarização da vida social,
configurando situações de exceção11. Segundo a autora,
A crise das formas parlamentares, ao lado da exacerbação securitária, abre brechas para
a reemergência de belicosas direitas, carreando xenofobias, racismos, sexismos, além
de pregar abertamente o aprofundamento das desigualdades nacionais e internacionais.
A crise contemporânea assume, pois, um perfil político. (...) Não obstante, um
anticomunismo ferrenho e retrógrado é reativado, aparentemente pretendendo bloquear
qualquer reivindicação de cunho igualitário. Em suma, a democracia parece ter se
tornado comunista.

Filgueiras (2018) reforça essa percepção ao caracterizar o Padrão Liberal Periférico de
desenvolvimento capitalista em voga no Brasil desde 1990. Para o economista, evidenciou-se
―mais recentemente, a ‗judicialização‘ da política e a deterioração da democracia formal,
com a constituição, ainda em processo, de um Estado de exceção‖ (p. 529; grifos meus). Fazse menção ao governo Temer (2016-2018), cuja chegada à presidência é considerada ilegítima;
tida como um verdadeiro golpe de Estado pelos autores aqui analisados, a ser discutido no
próximo capítulo, dada a sua proeminência na conjuntura delimitada.
Para concluir esta seção da pesquisa, acerca do capitalismo contemporâneo, vale
destacar que as escolhas de políticas econômicas representam transferências significativas de
rendas entre setores e classes de renda da sociedade, portanto, essas escolhas não são neutras.
Lacerda (2017, p. 47) afirma que ―a questão não é só de política, mas de economia política‖.
Assim sendo, a tentativa deste ponto foi esboçar o cenário atual do capitalismo
contemporâneo mundializado, hierárquico e neoliberal; seu impacto na agenda de intervenção
O conceito ―estado de exceção‖ é desenvolvido pelo filósofo Giorgio Agamben em sua obra ―Estado
de exceção: [Homo Sacer, II, I]‖.
11
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do Estado, pautando processos antidemocráticos e de agudização da desigualdade entre as
classes sociais. Veremos adiante, no segundo capítulo, como os autores discutem esse modo
de produção no solo brasileiro.
1.4 O CONJUNTO DE ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE A “QUESTÃO SOCIAL”
BRASILEIRA A PARTIR DA HERMENÊUTICA MATERIALISTA HISTÓRICODIALÉTICA
Ao abordar as expressões da ―questão social‖ brasileira, Yazbek (2001, p. 33) afirma
que ―[essa questão] se reformula e se redefine, mas permanece substantivamente a mesma,
por se tratar de uma questão estrutural, que não se resolve numa formação econômico social
por natureza excludente‖.
A autora situa a pobreza, exclusão e subalternidade em um amplo sistema de
desigualdade, que aumenta de maneira contínua no Brasil, principalmente a partir dos anos
1990; para ela são essas as expressões da ―questão social‖ no país. São indicadores de uma
condição de classe, assim como de outras condições que reiteram a desigualdade; como a
condição de gênero, de raça, dentre outras. Neste raciocínio, ―a reprodução ampliada da
questão social é reprodução ampliada das contradições sociais‖ (Id., p. 39).
Quase duas décadas após sua primeira definição da ―questão social‖, apresentada na
obra Relações Sociais e Serviço Social (1982), Marilda Iamamoto publicou um artigo, no
mesmo periódico que contém o pensamento exposto acima por Yazbek (2001), denominado
―A Questão Social no Capitalismo‖. Neste artigo a autora reescreve sua conceituação:
A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais
engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do
Estado. (...) A questão social expressa portanto disparidades econômicas, políticas e
culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, características
étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos
segmentos da sociedade civil e o poder estatal. Envolve simultaneamente umaluta
aberta e surda pela cidadania (IANNI, 1992). (IAMAMOTO, 2001, p. 17; grifos da
autora).

A novidade consiste na parte grifada em itálico, ou seja, nas expressões mediatizadoras
da ―questão social‖. Isso também nos remete ao deciframento do fenômeno na realidade
brasileira, nutrido por sua peculiar formação social. Seguindo no âmbito das ciências sociais,
alguns autores e obras adensam o esforço de ―pensar o Brasil‖ em suas particularidades
nacionais e histórico-culturais, como diz Netto (2001, p. 49).
Pode-se mencionar a obra de Gisálio Cerqueira Filho, intitulada ―A ‗questão social‘ no
Brasil: crítica do discurso político‖ (1982), bem como as diversas produções de Octávio Ianni,
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com ênfase para seu texto ―A questão social‖ (1989), publicado na Revista USP
(Universidade de São Paulo). Há que se notar também os ensaios contidos na obra
―Desigualdade e a questão social‖ (São Paulo, EDUC, 2000), cuja organização foi realizada
por L. Bógus, M. Belfiore-Wanderley e M. C. Yazbek. Outros nomes que contribuem em muito
são: Josiane Soares Santos, com sua tese de doutoramento, que gerou a obra ―Questão Social:
particularidades no Brasil‖ (2012), e Ivone Silva com ―Questão social e Serviço Social no
Brasil: fundamentos sócio-históricos‖ (2014).
Todas essas produções são exemplificadas aqui por tematizarem precisamente a
―questão social‖ no solo brasileiro, levantando um arcabouço histórico, sociológico, filosófico
e antropológico capaz de nos informar a respeito da categoria analítica formação social
brasileira.
Pensar a categoria formação social, nos termos de Santos (2012), significa ultrapassar
as relações de exploração do trabalho pelo capital, de modo universal e abstrato, elucidando
as demais características da ―questão social‖, a partir de uma realidade concreta, qual seja: o
processo de constituição do capitalismo na sociedade brasileira.
Para tal, a autora expõe processos centrais no país (discutido por diversos estudiosos
clássicos e contemporâneos do Brasil) dentre os quais: a modernização conservadora
(circunscrita no final do século XIX); a ―revolução passiva‖ e a incisiva ação estatal na
consolidação capitalista. Nessa perspectiva, esboçando os marcos históricos e as
particularidades do capitalismo na formação social brasileira, localiza-se a ―questão social‖
destacadamente no momento de inserção da industrialização, na primeira metade do século XX,
quando ocorre a passagem de uma ―industrialização restringida‖, no começo da Era Vargas,
para fases de ―industrialização pesada‖.
Este período promoveu a consolidação do sistema de relações de trabalho assalariado,
nos moldes da racionalidade capitalista (Moura, 1994), e, consequentemente, o processo de
organização dos trabalhadores brasileiros, que tensionaram ainda mais o capital com a chegada
dos imigrantes europeus, ambientados com a tradição organizativa e sindical de seus países de
origem. Essa perspectiva de análise demarca a ―questão social‖ no processo de
industrialização, com ênfase para a década de 1930.
Contudo, nota-se outro caminho de entendimento nesta discussão, bem representado por
Ivone Silva (2014). A autora inova ao recuperar o processo histórico da formação social
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brasileira, buscando seus fundamentos no já mencionado sociólogo Octavio Ianni,
acrescentando uma interpretação de que existiria a ―questão social‖ latente e ―questão social‖
propriamente dita. Para ela, a ―questão social‖ latente estaria ligada à raiz colonial-escravista,
como sinônimo da contradição, exploração, acumulação, conflitos e lutas geradas no interior da
sociedade brasileira, no processo de vinculação ao capitalismo. Nesse período, não existiria por
parte dos sujeitos que lutavam por um projeto de superação do colonialismo essa consciência,
que passa a existir no período industrial (a partir da década de 1930), com as lutas operárias,
marcando o momento em que a ―questão social‖ deixa de ser latente e passa a ser legitimada.
Potyara Pereira (2001) traça um caminho de apreensão da ―questão social‖ com
questionamentos e proposições diversas, que também merece ser mencionado. Para ela, a
―questão social‖ é particular e histórica, como temos entendido. Portanto, não prescinde da
problematização por atores sociais estratégicos; ―da conscientização dos dominados das
determinações sociais e políticas [das necessidades sociais] (...) Mas, até chegar a esse ponto,
numerosas calamidades sociais que foram naturalizadas precisam sair desta condição‖
(PEREIRA, 2001, p. 60; grifos da autora).
Considera que os problemas atuais
(...) são produtos da mesma contradição que gerou essa questão, mas que,
contemporaneamente, ainda não foram suficientemente politizados. Donde se conclui
que a questão social não é sinônimo da contradição entre capital e trabalho e entre forças
produtivas e relações de produção- que geram desigualdades, pobreza, desemprego e
necessidades sociais – mas, de embate político, determinado por essas contradições.
(Id., p. 54).

Desse modo, a autora entende que a ―questão social‖ se inscreve na contradição
fundamental do sistema capitalista, porém, os sujeitos são peça fundamental dessacontradição,
por isso, para ela nos dias atuais não existe uma ―questão social‖ nos moldes do que se
constituiu na Europa, no século XIX, pois no Brasil há uma carência de politização dos
problemas atuais por atores estratégicos.
Essa diversidade de interpretações ilumina a necessidade de novos subsídios teóricos
que decifre a ―questão social‖ no Brasil12. Isso requer recuperar os elementos estruturais; as
especificidades de um país de capitalismo dependente e imbuído de numerosas desigualdadesPara Netto (2001, p. 48) ―o problema teórico consiste em determinar concretamente a relação entre as
expressões emergentes [da ―questão social‖] e as modalidades imperantes de exploração‖.
12
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dentre elas podemos mencionar a que permeia as relações raciais, condensadoras de uma grande
contradição do país. Requer também trazer à tona os elementos conjunturais, os quais atualizam
o modo de produção vigente; as lutas de classe (expondo se ocorre ou não a mobilização/
formação de uma força política estratégica por parte das classes subalternas) e as respostas dadas
pelo Estado.
Portanto, o objetivo deste capítulo foi apresentar a hermenêutica materialista históricodialética, que nos permite assumir determinada concepção de ―questão social‖, como
[...] expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de
seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como
classe por parte do empresariado e do Estado. 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 repressão. O Estado passa a intervir
diretamente nas relações entre o empresariado e a classe trabalhadora, estabelecendo
não só uma regulamentação jurídica do mercado de trabalho, através da legislação
social e trabalhista específicas, mas gerindo a organização e prestação dos serviços
sociais, como um novo tipo de tratamento da questão social (IAMAMOTO e
CARVALHO, 1983, p. 77).

Assim sendo, mostra-se que a ―questão social‖ tem um ―jogo de relações‖ (Oliveira,
2009, p. 28) com três elementos: uma estrutura social capitalista, que polariza e define duas
classes fundamentais; uma visão de totalidade, que tem no trabalho sua essência e o Estado–
junto à suas instituições jurídico-políticas– que legitima essa estrutura social, ao mesmo tempo
em que media os conflitos gerados pelas dissonâncias entre os interesses de classes.
Tal concepção, juntamente ao reconhecimento da necessidade de adensamento teórico
da ―questão social‖ em ato, nos leva ao próximo capítulo, que se propõe a identificar os
elementos mais proeminentes, dentro do recorte conjuntural realizado, que expressam a
―questão social‖ no Brasil.
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A ATUALIDADE DA “QUESTÃO SOCIAL” NO BRASIL

2

A proposta deste capítulo é analisar o discurso dos autores selecionados acerca da categoria
modo de produção capitalista brasileiro, no âmbito do projeto neoliberal, situado anteriormente.
Para delimitar uma bibliografia capaz de trazer elementos explicativos para a compreensão da
―questão social‖ na contemporaneidade, tendo como objetivo central a manifestação e
atualização da estrutura econômico-social e política do Brasil entre 2016 e 2020, foi pertinente
a consulta do material utilizado no decorrer da graduação em Serviço Social da pesquisadora,
nesse mesmo período.
Dessa consulta, elegeu-se como parte do material a ser analisado o livro ―Por que gritamos
golpe? Para entender o impeachment e a crise política no Brasil‖, indicado como leitura
complementar na disciplina Gestão e Serviço Social13. Neste livro, deu-se atenção maior ao
artigo do sociólogo marxista Michael Löwy, intitulado ―Da tragédia à farsa: o golpe de 2016
no Brasil‖.
Outra fonte escolhida foram os eventos do Serviço Social, destacadamente os anais do XVI
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPES), ocorrido no ano de 2018 em
Vitória-ES e do XVI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), ocorrido no ano de
2019, em Brasília-DF. Os temas destes eventos foram respectivamente: ―Em tempos de
radicalização do capital, lutas, resistências e Serviço Social‖ e ―40 anos da ‗Virada‘ do Serviço
Social‖.
Foram escolhidos 6 artigos, voltados sobretudo à análise da radicalização do capital; à crise
contemporânea; à flexibilização da proteção social no Brasil/contrarreformas em curso; ao
ajuste fiscal e ao tratamento da ―questão social‖, temas que circunscrevem o já descrito
quadro categorial/conceitual da pesquisa.
Por fim, como terceira fonte bibliográfica, realizou-se uma busca no Scielo. Foram
utilizados os seguintes filtros: Coleções do Brasil; Idioma Português; Ano de publicação 2016
a 2020; Área Temática Ciências humanas e Ciências Sociais Aplicadas; Tipo de literatura
Artigo.

13

É necessário registrar aqui a contribuição da Profª Mª Larissa Daiane Vieira Barros (UFBA) a qual
em muito incentivava os discentes à reflexão acerca da conjuntura vivida no país.
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Utilizando os campos Capitalismo AND Classes sociais AND Estado, obteve-se 9
resultados. Substituindo o primeiro campo- capitalismo- por capital, obteve-se 14 resultados.
Nenhum deles considerado relevante para a pesquisa, pois a leitura dos títulos e resumos
mostrou que mesmo as análises voltadas ao Brasil não apresentaram dados específicos da
temporalidade delimitada.
Substituindo somente os campos, novamente, por conjuntura AND Brasil, encontrou-se 58
artigos, selecionando-se 10 como mais relevantes, dada a proximidade ao quadro
categorial/conceitual da pesquisa. As discussões dos autores nesses artigos se voltam aos limites
da democracia no Brasil; ao avanço do conservadorismo e do capital financeiro; à crise
econômica datada na primeira década deste século; às políticas macroeconômicas adotadas pelo
Estado brasileiro e à precarização das condições de vida dos trabalhadores brasileiros na
contemporaneidade.
A coleta de dados do material bibliográfico foi realizada através de fichas de leitura,
contendo três campos: identificação do texto; caracterização geral; e contribuições para o
estudo. Após a coleta dos dados, foi realizada a análise de discurso dos autores, em
conformidade com a fundamentação teórica construída nesta pesquisa, seguida de uma
―síntese integradora das soluções‖ (Lima e Mioto, 2007), como conclusão do processo
investigativo.
A síntese construída teve como cerne 11 fichas de leituras, com base nos seguintes autores:
Löwy (2016); Braz (2017); Fontes (2017); Lacerda (2017); Filgueiras (2018);
Behring (2018); Santos (2019); Druck, Dutra e Silva (2019); Albuquerque (2019); Cardoso
(2020); Mattei e Heinen (2020).
Para cumprir o objetivo do capítulo, iniciaremos com a exposição de elementos que
particularizam o Brasil na estruturação interna do capitalismo. Em um segundo momento, serão
expostos fatores conjunturais do que se constituiu como prólogo do novo momento neoliberal
no país, datado a partir da primeira década deste século; passando, então, para o cerne deste
trabalho, que é a análise conjuntural de 2016 a 2020. Por fim, no quarto e último ponto, serão
apresentadas algumas indicações na produção de autores contemporâneos do Serviço Social,
com o objetivo de tratar a ―questão social‖ na ótica da profissão.
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2.1 A PARTICULARIDADE DO CAPITALISMO BRASILEIRO
Comecemos retomando o conceito desenvolvido por Filgueiras (2018) de Padrão de
Desenvolvimento Capitalista (PDC), cujo objetivo é justamente singularizar determinada
formação econômico-social, articulando estrutura e conjuntura.
Segundo Filgueiras (2018, p. 532)
Do ponto de vista estrutural, o PLP [Padrão Liberal Periférico] atualizou, e até piorou,
algumas das características mais marcantes da formação econômico-social brasileira: a
dependência externa tecnológica e financeira, com grande transferência de renda para
fora do país; a inserção passiva e subalterna na divisão internacional do trabalho; a
enorme concentração de renda e desigualdade social; o rebaixamento permanente do
estatuto do trabalhador; e a apropriação do público (e do Estado) pelo privado (grande
capital).

Este padrão, segundo o autor, se configura a partir de rupturas em relação à estrutura
econômico-social anterior, própria do Padrão de Substituição de Importações, que vigia no país
até então, e como resultante das disputas de classes; tanto entre frações dentro da própria
burguesia, quanto entre estas e os segmentos de trabalhadores. Santos (2012), ao retomar os
marcos históricos da constituição do capitalismo na formação social brasileira, realiza uma
exposição precisa desse processo de Substituição de Importações- de produtos manufaturados
pelos da indústria nacional- consolidado no Primeiro Governo Vargas (1930-1945).
Para Filgueiras (2018, p. 528), o PLP é a forma concreta específica assumida pela
mundialização do capital e o neoliberalismo no Brasil, a partir dos anos 1990. Inicia-se, então,
com o Governo Collor, responsável por cristalizar aquilo que ocorria no plano internacional,
descrito no capítulo anterior com base em Netto e Braz (2006): uma nova hegemonia liderada
pelo capital financeiro.
Isso se legitima e se aprofunda com os Governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC),
e se perpetua nos Governos Lula e Dilma. O que diferencia esses governos são os Regimes de
Política Macroeconômica (RPM) adotados, que delimitam conduções e administrações
diversas, em cada conjuntura.
Contudo, é importante notar que o conjunto de atributos políticos e econômico-sociais,
que organizam a dinâmica do processo de acumulação de capital e as relações subjacentes a ele,
é o mesmo em todos esses governos (por isso em todos eles tem-se o mesmo Padrão de
Desenvolvimento Capitalista- Liberal Periférico, que condiciona os diferentes RPM).
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Em suma, o autor diz que esse Padrão é liberal porque formatado a partir ―da abertura
comercial e financeira, das privatizações e da desregulação da economia, com a clara
hegemonia do capital financeiro. E é periférico porque o neoliberalismo assume características
específicas nos países capitalistas dependentes (...)‖ (FILGUEIRAS, 2018, p. 530).
Corroborando com esse raciocínio, Behring (2018) diz que, no Brasil, a primeira fase
consistente do neoliberalismo se inicia com a elaboração do Plano Real, no Governo de FHC.
Em 1995, segundo mandato do referido presidente, é formulado o Plano Diretor da Reforma do
Estado (PDRE, 1995), cuja direção e significado, segundo a autora, caracterizam-no
verdadeiramente como uma ―contrarreforma do Estado‖ (BEHRING, 2018, p.3).
Isso porque, lembrando o pensamento de Lacerda (2017), o PDRE foi uma escolha de
economia política- escolha essa que, segundo Behring (2018), estava alinhada ao estilo de
condução das classes dominantes brasileiras no decorrer da história. O Plano implicou em
―uma forte destruição dos avanços, mesmo que limitados, sobretudo se vistos pela ótica do
trabalho, dos processos de modernização conservadora e desenvolvimentistas que marcaram a
história do Brasil (...)‖ (BEHRING, 2018, p. 4). A partir disso, a tese defendida por ela é de que
foi instaurado no país um ambiente de ajuste fiscal permanente.
Druck, Dutra e Silva (2019) defendem também a consolidação, na passagem para os
anos 1990, de maneira programática, da agenda neoliberal no Brasil. Parte dessa agenda foi a
proposta de ―modernização‖ da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por impulso do
setor empresarial (utilizam como exemplo as 101 propostas da Confederação Nacional da
Indústria à época) e do discurso midiático predominante (vide Calixto, 2013).
Assim sendo, o avanço do pensamento liberal coincidiu paradoxalmente com a vigência
da Carta Magna de 1988. Para as mencionadas autoras (Id., p. 291) ―todo período
subsequente é marcado por uma série de tensionamentos quanto à regulação do trabalho, no
cerne dos quais a terceirização esteve presente‖. A hipótese defendida por elas é de que a
terceirização antecipou a legalização da precarização como regra para os trabalhadores
brasileiros, o que será instituído mais tarde através da normatização da terceirização irrestrita
(Lei nº 13.429/2017) e da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), aprovadas no Governo de
Michel Temer (2016-2018).
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As autoras se apoiam no cientista político marxista Carlos Nelson Coutinho, ao
remontarem a história das lutas e conquistas dos trabalhadores, das quais resultou a legislação
trabalhista dos anos 1930, consolidada em 1943 com a CLT. Com base em Coutinho (2012),
esse processo derivou de uma ―revolução passiva‖, num desenrolar dialético, em que o
objetivo de conservar a ordem, por parte das classes dominantes, foi concomitante ao
acolhimento das demandas dos subalternos. ―Nessa ótica, a modernização trabalhista não se
desatrela de um movimento por meio do qual, de modo complexo, se conservam velhas
estruturas‖ (Id., p. 290).
Retomando o importante demarcador do período de redemocratização do Brasil, a
Constituição Federal de 1988, vale expor o que diz Lacerda (2017), a respeito de uma
―questão mais estrutural‖ no país, se utilizando das palavras de Celso Furtado. O argumento
do economista, corroborado por Lacerda (2017), é de que o país vive uma ―construção
interrompida‖; evoluiu-se até aqui na democracia, mas perdeu-se a capacidade de elaborar e
viabilizar um projeto nacional. Nas palavras do autor, há uma insistência na agenda de curto
prazo, propagada em muito por analistas do mercado financeiro, em detrimento de medidas
mais perenes, ou seja, políticas de Estado.
São apresentados alguns indicadores macroeconômicos, postos como entraves a tais
medidas mais perenes. Primeiramente, a inflação é mencionada, sob o ponto de vista estrutural,
como um desafio, mas que carece de melhor interpretação. O autor defende ser importante a
estabilidade de preços para o desenvolvimento nacional, porém, afirma que uma comparação
com outras economias emergentes, de porte equivalente ao do Brasil, revela taxas de inflação
semelhantes ou maiores, portanto, a inflação não se trata de uma exclusividade local.
Sob este argumento, afirma-se que o Brasil há tempos adota como estratégia decontrole
inflacionário o instrumento dos juros. Para o autor, embora isso gere bons resultados em relação
à estabilidade monetária, acaba comprometendo a criação de estímulos no aumento do nível
da atividade econômica, ―prejudicando o volume das arrecadações e agravando também
o resultado das contas públicas no país‖ (LACERDA, 2017, p. 41).
Ademais, fala-se a respeito da política cambial praticada desde o Plano Real (1990) de
utilizar o real valorizado como instrumento de combate à inflação. Embora se considere este
caminho fácil, de resultados rápidos no combate à inflação; ―no médio e no longo prazos
significa transferir empregos para o exterior e levar o país à desindustrialização‖ (Id., p. 43-
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44), além de deteriorar as contas externas, pois incentiva as importações, aumentando-as, e
atrofia as exportações/produção local.
Na perspectiva de Lacerda (2017), todas essas escolhas de políticas econômicas
encontram suporte em uma correlação de forças vigente há décadas, com alguns detendo
privilégios e vantagens, ―incompatíveis com a realidade fática, como a insustentável taxa de
juros paga pelos títulos públicos brasileiros, que provocam a penúria das contas públicas, mas
transferem parcela substantiva de recursos para os mais ricos‖ (Id., p. 47).
Diante dessa realidade fática, Santos (2019, p. 489) afirma que no capitalismo brasileiro
o Estado é fundamental e tende a ser comandado pelos interesses das classes dominantes. Nesse
sentido, a escolha e colocação em prática de determinadas políticas econômico-sociais envolve
a configuração do ―Bloco Político no Poder‖, de acordo com o filósofo grego Nicos
Poulantzas. Este Bloco é formado, em cada conjuntura, por:
(...) determinadas classes e frações de classe que dominam o aparelho do Estado,
direcionando-o de acordo com seus interesses (...) se essa hegemonia incorporar,
marginal ou mais significativamente, interesses das classes subordinadas ou de algumas
de suas frações- que não compõem o bloco no poder- ela deixa de ser restrita a ele e se
amplia, abarcando o conjunto da sociedade. (POULANTZAS, 1977 apud
FILGUEIRAS, 2018, p. 525).

Desse modo, coloca-se aqui que o Estado é direcionado pelas classes mais abastadas e suas
frações, que compõem uma fusão política, para lembrar os termos de Marx (2011). Essa fusão
política, ou ―Bloco Político no Poder‖ como denomina Poulantzas, subleva os interesses das
classes que o compõem, contudo, engloba o conjunto da sociedade ao acolher, ainda que
marginalmente, as demandas e interesses das classes subalternas (como foi exemplificado
anteriormente com a legislação trabalhista consolidada). Adiante veremos como é a formatação
desse bloco no Brasil, apontando alguns elementos deste novo momento do neoliberalismo; a
combinação de acontecimentos mais proeminentes no período de 2016 a 2020, que circunscreve
o governo de Michel Temer e a metade do primeiro mandato de Jair Bolsonaro.
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2.2 O PRÓLOGO DO NOVO MOMENTO NEOLIBERAL NO PAÍS
Para iniciar essa exposição conjuntural, lembremo-nos da rigorosa análise feita por
Marx dos acontecimentos na França de 1848 a 1851, quando ocorreu o golpe de Estado
bonapartista; O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. O autor logo anuncia que ―os homens
fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são
eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas
assim como se encontram‖ (MARX, 2011. p. 25).
Este é o centro do entendimento político marxiano: os homens são autores e, ao mesmo
tempo, atores de sua própria história. Voltemos no tempo para descrever o que se denomina
aqui como prólogo do novo momento do neoliberalismo no Brasil, para então notar as
circunstâncias que enquadram o modo brasileiro de lidar com as lutas sociais.
Fazendo uma retrospectiva do cenário sócio-político do país, constata-se que 2013 foi
um ano efervescente; era o último do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Em
junho deste ano, manifestações populares irromperam nas principais capitais do país, o que não
se via desde as mobilizações pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello,
ocorrido em 1992.
O que se iniciou com a contestação do aumento nas tarifas de transporte público
(―manifestações dos 20 centavos‖) desaguou em outros temas como: a indignação com a
corrupção política de modo geral (incluindo os casos envolvendo o Partido dos TrabalhadoresPT, datados desde o mandato do presidente Lula); má qualidade dos serviços públicos; gastos
públicos exorbitantes, dentre outras pautas que diversificaram o movimento, impossibilitando
a identificação de uma bandeira central- um argumento que promovesse significado maior às
contestações.
Há que se destacar, a crescente violência por parte do Estado nas últimas décadas, nas
palavras de Fontes (2017, p. 422) ―ela se tornou mais evidente na truculência com que foram
tratados manifestantes que ousaram criticar os descaminhos em curso, em 2013‖.
Dois elementos desse momento chamam a atenção: primeiramente, a articulação de
pessoas pelas redes sociais (facebook destacadamente) que se consolidaram como ágora
contemporânea (forte meio para a campanha de Jair Bolsonaro, eleito anos depois). Em segundo
lugar, as ruas, que se constituíram historicamente como espaço dos progressistas no Brasil, das
pessoas que lutam pelos direitos e pela inclusão, oportunizou o aparecimento de
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um grupo, o qual- embora já existisse- se sobressaltou ali. Tal grupo, de pessoas
―ressentidas‖14, começou a expor amplamente questões que já lhe eram latentes; como a
homofobia, o machismo e o racismo.
Essas questões vão ao encontro da caracterização das classes sociais feita por Braz
(2017), na qual ele recorre à formação social do país, categoria importante no estudo proposto
aqui. Segundo o autor, a formação social do Brasil o legou uma classe dominante violenta,
preconceituosa, antidemocrática, mesquinha e egoísta;
Os traços herdados da escravidão constituíram marcas indeléveis em seu
comportamento. A intolerância se volta com frequência contra os negros, ainda mais
quando eles experimentam alguma mobilidade social, mesmo que pequena e intraclasse.
Mas essa intolerância racista é também, fundamentalmente, classista. No Brasil, os ricos
e seus sócios menores das camadas médias odeiam pobres (BRAZ, 2017, p. 101-102;
grifos meus).

Por isso, o autor sublinha que a intolerância das classes dominantes brasileiras
(estendida a outras frações das camadas médias) é um fenômeno estrutural, embora tenha sido
reavivado com mais intensidade no período conjuntural demarcado neste estudo.
Além do racismo, como alimentador de uma cultura de classe dominante, menciona-se
o pouco avanço da cultura política em relação à laicidade e a presença contínua da intolerância
religiosa, assim como da misoginia- ―em todos os casos estamos diante de traços
profundamente antidemocráticos que promovem no Brasil uma ascensão preocupante deforças
conservadoras reacionárias‖ (Id., p. 102).
Uma explicação15 para a mencionada exposição e ressentimento, na movimentação
social de 2013, era a crise recessiva vigente no país, que fomentou a ideia de que a culpa do
desemprego era desses novos agentes sociais que haviam sido incluídos, sobretudo pela
Constituição Federal de 1988. Outra explicação reside nos casos de corrupção (já mencionados
enquanto pauta das manifestações) que em muito envolviam o PT, assim como outros partidos
do centro político. Uma terceira explicação possível está nas altas taxas de violência que
assolavam o país. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no Atlas
Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemão do XIX, ―analisou o tema do ódio e vingança
trabalhando e desenvolvendo o conceito de ressentimento, que para ele tem atuação no campo fisiológico,
psicológico e social e possui relação com a moral de rebanho e a sentimentos como ódio, inveja e rancor (...)
irá desenvolver amplamente o conceito de ressentimento em sua obra Para a Genealogia da moral” (SCHILLING,
2019, p. 33). Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/prometeus/article/view/10544>. Acesso em 28 de Abr.
de 2021.
15
Essas explicações expostas aqui fazem parte do raciocínio desenvolvido pela historiadora e antropóloga
Lilia Schwarcz em entrevista ao programa ―O Mundo Pós-Pandemia: Lições da História‖, da CNN Brasil, no dia
04/07/2020. Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=kvWDAMzBhT4>. Acesso em 07 de Mar. de
2021.
14
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da Violência de 2016, informou que houve em 2014 o maior número de homicídios já
registrados no Brasil (59.627).
Isso consolidou uma mudança no indicador, que se distanciou do patamar dos 50 a 53
mil mortes, registradas entre 2008 e 2011, colocando o país como primeiro lugar do mundo
em número absoluto de homicídios. Segundo o presidente do Instituto à época, Jessé Souza,
―o aumento da letalidade atingindo jovens do sexo masculino e afrodescendentes revela-se
mais elevado do que a média, apontando para um quadro de desigualdade ainda presente em
nossa sociedade‖. Para ele, ―também é bastante preocupante que em 2014 quase 4.800
mulheres tenham sido vítimas de morte violenta no Brasil‖16.
Aqui vale transcrever uma fala de Lilia Schwarcz 17, quando questionada a respeito da
onda de intolerância que se agigantou a partir dos movimentos de 2013: ―quando existe
silêncio sobra contradição‖. Mesmo com estatísticas alarmantes de morte violenta de mulheres
no Brasil, a antropóloga informa que até 2015 o termo feminicídio não haviaaparecido
na agenda do país. Outro exemplo dado é que, embora tenhamos a maior ―Parada LGBT‖ (A
10ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo foi nomeada pelo Guinness World Records como a
maior do gênero no mundo — 2,5 milhões de participantes18) somos também campeões em
morte dessas populações19.
Vale dizer ainda que, por coincidência, ou não, as 3 explicações mencionadas são
justamente 3 bandeiras de combate que em grande medida elegeram Jair Bolsonaro em 2018;
crise recessiva, corrupção e violência.
Dito isso, em 2013 a presidente petista ganhou novamente as eleições presidenciais,
num clima já tenso e de oposição política. Em meados de 2014 ocorreu mais um elemento
crucial, nesta análise, para entender o acirramento conjuntural: a desaceleração da economia
chinesa levou a uma queda brusca no preço das commodities no mercado internacional. Isso

16

Conferir
em:
<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27412>
.
17
Cf. nota 15.
18
Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br/card/parada-lgbt-de-sp-no-guiness-book>.
Acesso em 29 de Abr. de 2021.
19
Segundo relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB) divulgado em 2019, ―O Brasil registrou 141 mortes
de pessoas LGBT de janeiro a 15 de maio deste ano (...) Segundo a entidade, foram 126 homicídios e 15 suicídios,
o que representa a média de uma morte a cada 23 horas.‖ Disponível em:
<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/05/17/brasil-registra-uma-morte-por-homofobia-a-cada-23horas-aponta-entidade-lgbt.ghtml>. Acesso em 27 de Abr. de 2021.
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afetou largamente a economia Brasileira20, dado que o país é um exportador de bens primários,
sendo sua fortaleza o agronegócio e a mineração. O PIB recuou, a economia contraiu, tornando
pior o que já não estava bom. Aqui começa a verdadeira derrocada do governo petista.
Lacerda (2017) analisa que houve uma elevação da taxa básica de juros no país do
final de 2014 a 2015, de 11,75% para 14,25%. Isso impactou negativamente o desempenho
econômico, causando desincentivo à produção, ao consumo, aos investimentos e ao crédito. Ele
lembra também que juros elevados depredam ainda mais a atividade econômica, afetando de
forma negativa a arrecadação tributária,
(...) ou seja, mais juros no caso complicam a questão fiscal, não apenas no âmbito
primário, pelo efeito já enunciado, mas também nominal, já que eleva o custo de
financiamento da dívida, gerando mais déficit nominal, que, por sua vez, aumenta a
dívida pública [os gastos com o pagamento de juros sobre a dívida pública
aumentaram de R$ 195,4 bilhões em 2010, para 501,8 bilhões, em 2015]. (Id., p. 41;
grifos meus).

Nesse período de 2014/2015 as contas públicas brasileiras foram deterioradas. Adotouse um ajuste fiscal ―baseado, sobretudo, nos cortes das despesas e contenção dos gastos
do setor público‖ (id. p. 42), além disso, seguindo a análise do economista, a política monetária
praticada restringiu o crédito e desaqueceu o nível de atividades. No que se refere à queda no
preço das commodities exportadas pelo Brasil, tornou-se notório o problema da dependência
excessiva da exportação desses produtos básicos.
Desse modo,
Depois de um período de expansão da renda e diminuição da desigualdade na primeira
década deste século, fortemente influenciada pelo desempenho da economia mundial e
da elevação dos preços das commodities, vemo-nos novamente diante da recessão e
seus reflexos. (Id., p. 37; grifos meus).

Dilma Rousseff foi então considerada culpada pela crise econômica do país e acusada
de crime de responsabilidade fiscal. Os argumentos foram de que a presidente ―maquiou‖ as
contas públicas; não realizou contingenciamento de determinadas despesas (ponto controverso,
dado que o ajuste fiscal estava posto), em momento que requisitava tal medida; fez ―pedalada
fiscal‖, atrasando o pagamento aos bancos públicos- o que muitos oponentes políticos
entenderam como empréstimo, sendo constitucionalmente vedado o empréstimo desses bancos
à União. Dessa maneira, em outubro de 2015, os juristas Hélio Bicudo, Miguel
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Reale Júnior e Janaína Paschoal registraram em cartório de São Paulo um pedido de
impeachment da presidente21.
Neste meio tempo, surge outro elemento importante: denúncias de corrupção no âmbito
da operação Lava Jato, que teve sua primeira fase em março de 2014. A operação começou com
apurações sobre uma rede de doleiros e acabou revelando um vasto esquema de corrupção que
causou um prejuízo bilionário para um dos maiores produtores de petróleo egás do mundo:
a empresa brasileira Petrobrás. Agentes políticos se tornaram alvo por crimes como corrupção
ativa, lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de influência, que teriam ligação com os desvios da
Petrobrás e outros órgãos públicos federais.
Analisando as 79 fases da Lava Jato, de 2014 a 2021, descritas no site da CNN Brasil22,
é possível notar que os partidos mais citados, de onde derivam os mencionados agentes políticos
investigados, são: PT, PMDB e PSDB. Obviamente, isso respingou nas acusações feitas em
2014 à presidente Dilma, sobre a qual é atribuída suposta responsabilidade, dada as apurações
da operação.

2.3 AS LUTAS SOCIAIS NA CONJUNTURA DE 2016 A 2020
Em abril de 2016, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo
de impeachment da presidente, depois de mais de nove horas de uma sessão extraordinária que
entrou para a história23. Isso porque a postura técnica e o decoro parlamentar que pairavam no
imaginário dos cidadãos brasileiros desmoronaram com a justificativa dada aos votos e o
verdadeiro clima carnavalesco instaurado. Esta sessão ―entrará para a história como mais um
triste capítulo de nossa pobre democracia‖ (BRAZ, 2017, p.88). Votava-se pela família, pelos
parentes, por Deus, pelos interesses de cada unidade federativa estatal, de cada grupo ali
presente, em detrimento dos argumentos do processo legal.

21

Conferir em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/juristas-registram-em-cartorio-de-spnovo-pedido-de-impeachment.html>.
22
Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/07/seis-anos-da-lava-jato-relembretodas-as-fases-da-operacao>. Acesso em: 06 de Mar. de 2021.
23
Conferir em: <https://www.camara.leg.br/noticias/485947-camara-autoriza-instauracao-de-processode-impeachment-de-dilma-com-367-votos-a-favor-e-137-contra/>.
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Como lembra Löwy (2016, p. 57-58), a composição da Câmara dos Deputados revela,
pelo comando e representatividade dos interesses de maior peso, a composição da classe
dominante brasileira. A referida casa do Congresso Nacional é comandada na sua base pela
chamada ―bancada BBB‖; ―da ‗Bala‘ (deputados ligados à Polícia Militar, aos esquadrões da
morte e às milícias privadas), do ‗Boi‘ (grandes proprietários de terra, criadores de gado) e da
‗Bíblia‘ (neopentecostais entreguistas, homofóbicos e misóginos)‖. Braz (2017, p. 89)
argumenta que ―na verdade deveria ser BBBBB (Boi, Bala, Bíblia, Bola e Banco — os dois
últimos representam a ‗cartolagem‘ do futebol e o sistema financeiro), a que se soma ainda a
ação parlamentar dos representantes de poderosas empreiteiras‖.
Após a autorização para instauração do processo de impeachment, em maio de 2016 o
Senado Federal decidiu pelo afastamento temporário de Dilma do cargo de presidente da
República, por até 180 dias, até que o processo de julgamento pelos senadores fosse finalizado.
Em agosto deste ano a sentença foi prolatada pelo presidente do julgamento, ministro Ricardo
Lewandowski, pelo afastamento da presidente, com manutenção de direitos políticos24.
Assumiu a presidência o vice, Michel Temer, oficialmente, deixando o cargo em janeiro de
2019.
Nesse meio tempo, o ano de 2016 é marcado também, no âmbito da operação Lava Jato,
pela investigação do ex-presidente Lula, sobre o triplex no Guarujá. A investigação se
desenrolou, agregando novos fatos e denúncias, culminando na prisão do ex-presidente em abril
de 2018 (por muitos considerada uma prisão política).
Apontados esses acontecimentos considerados mais marcantes, que nos levam a 2016,
vale expor aqui um trecho de síntese, escrito por Behring (2018, p. 14; grifos meus):
Desde as mobilizações de junho de 2013, ficaram expostos os limites da gestão petista
do Estado brasileiro, com seus governos de coalizão e de conciliação de classes
(Demier, 2017), tendo como agravante um ambiente internacional desfavorável desde
a eclosão da crise de 2008/2009 nos países centrais, mas cujos impactos maiores
chegaram ao Brasil poucos anos depois. O desfecho desse desgaste, foi o golpe
parlamentar midiático com o suporte da Operação Lava-Jato. Esta foi a saída burguesa
para adentrar neste novo e terceiro momento do neoliberalismo no Brasil, em conexão
com as exigências do ambiente internacional quanto ao ritmo e extensão do ajuste
(Demier, 2017).
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Dito isso, é consensual nos autores analisados, que refletem sobre a movimentação das
classes sociais25, que o início do século XXI no Brasil (até o ano de 2016) foi marcado por uma
―coalizão social-liberal‖ (Löwy, 2016); um ―pacto de classes‖ (Braz, 2017); uma
―peculiar conciliação de classes‖ (Fontes, 2017).
Isso significa dizer que os Governos Lula e Dilma, do PT, realizaram diversas medidas
sociais progressistas, ainda que não tenham rompido com os fundamentos do ‗Consenso de
Washington‘ (LOWY, p. 55, 2016). Segundo Behring (2018, p. 8) a economia política da ―era
Lula‖, que continuou de modo geral no governo Dilma ―engendrou impactos materiais
intensos sobre a vida dos que viviam em pobreza extrema ou absoluta, mesmo que não pela
expansão dos direitos universais, o que implicaria em efetivas reformas‖.
Entre 2004 e 2010 o peso da renda do trabalho subiu em 14,8%, enquanto o da
propriedade decresceu (Id., p. 8). Houve uma expansão do emprego de baixa remuneração e,
por conseguinte, redução das pobrezas extrema e absoluta. Esse processo se fundamentou na
formalização do emprego (sete em cada 10 vagas abertas), na queda do desemprego, no aumento
do salário mínimo, e na expansão do crédito, em especial o consignado, a partir de 2004
(Moura, 2017 apud Behring, 2018), combinados aos programas de transferência derenda
- Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e Previdência Social.
Segundo dados sistematizados a partir da PNAD 2011 por Boschetti (2013), os pobres
com renda domiciliar per capita de R$ 140 passaram de 24% da população brasileira,
em 2000, para 10,2%, em 2011, sendo o crescimento da renda per capita dos 10% mais
ricos de 16,6%, e dos 10 % mais pobres, de 91,2%. (Id., p. 10)

Portanto, as mudanças operadas nos governos petistas foram significativas, por terem
gerado um impacto material na classe trabalhadora, incidindo sobre a invisibilidade e
indiferença de amplas frações da sociedade. Atuou-se sobre parcela de uma das faces do
―drama crônico da desigualdade'', que é a miséria, porém não houve reversão de tendências
estruturais; pelo contrário, o deslocamento induzido pelo Estado ―ainda incrementou
largamente os lucros empresariais e os juros bancários‖ (Id., p. 12)
Junto a um processo de desnacionalização da economia, houve uma concentração de
capitais, sobretudo na esfera financeira; ―a taxa média de rentabilidade dos 50 maiores bancos
(17,5%) foi maior que a das 500 maiores empresas (11%), revelando a dominante financeira
desta lógica‖ (Id., p. 11).
25

O único, na bibliografia selecionada, que não se debruça sobre a política partidária nesta
movimentação e representação das classes sociais é o economista Lacerda (2017).
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Behring (2018, p. 12) diz ainda que;
Pode-se acrescentar ao argumento a manutenção estrutural de uma elevada
concentração da propriedade da terra no Brasil, já que 3,35% das propriedades, todas
com mais de 2.500 hectares, detinham 61,57% das terras; e 68,55% daspropriedades,
todas com menos de 100 hectares, ficavam com 5,53% das terras, segundo o Censo
Agropecuário do IBGE (2011).

Isso nos leva à percepção de que o governo petista foi conduzido por um ―bloco político‖
que acolheu de forma mais plural as demandas dos diversos segmentos de classe, abrindo
possibilidade para melhorar a situação dos pobres, ainda que houvesse a condição de não
tocar nos privilégios dos ricos, como diz Löwy (2016).
Nestes termos, a diminuição da desigualdade promove uma conjuntura menos acirrada,
por assim dizer. Segundo Safatle (2012, p.13-14) o Governo Lula teve a capacidade de
“colocar a questão social, enfim, no centro do embate político e de compreender o necessário
caráter indutor do Estado brasileiro no nosso desenvolvimento socioeconômico”, mas, a
despeito disso, será lembrado pela incapacidade de escapar dos impasses do presidencialismo
de coalizão.
Nessa perspectiva, a visão de harmonia entre as classes, segundo Braz (2017), cultuada
desde Vargas até Lula-Dilma, perde força com o processo de Impeachment da presidente Dilma
Rousseff. O ―Golpe de 2016‖ inaugura um novo momento do neoliberalismo no país
“adequado aos desdobramentos da crise do capitalismo, que se agudizou nos últimos anos”
(BEHRING, 2018, p. 13-14).
E por qual razão o impeachment é considerado Golpe? Löwy (2016, p. 57) argumenta que
se trata de um golpe de Estado parlamentar, de uma farsa, porque parlamentares reacionários
e corruptos derrubaram uma presidente eleita democraticamente, por 54 milhões de brasileiros,
sob o argumento de ―irregularidades contábeis‖. Essa farsa parlamentar-judicial
―contou com aval da Suprema Corte, do Legislativo, de parte ativa do Judiciário, da PF, com
o apoio militante da nata do empresariado nativo e, especialmente, dos oligopólios da mídia‖
(BRAZ, 2017, p. 89).
Considera-se golpe, pois, o governo foi ―apeado de maneira ilegítima do poder‖
(FONTES, 2017, p. 421). Vale mencionar que, em outubro de 2015, o PMDB, partido do até
então vice-presidente Michel Temer, publicou um documento intitulado ―Uma Ponte para o
Futuro‖. Para Behring (2018, p. 3) este ―já apontava as articulações para o Golpe, e no qual se
nota claramente a presença das linhas mestras do PDRE de 1995, abre esse terceiro momento
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de nítido aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, de um novo regime fiscal ultraliberal,
no qual nos encontramos‖.
Braz (2017) diz que o golpe foi forjado, além de significar um atentado à democracia,
significa, para as classes dominantes, que é tempo de ―uma nova hegemonia‖, nos termos de
Gramsci. Nos momentos de transição entre formas hegemônicas; ―é comum que formas
‗bonapartistas‘ não clássicas sejam úteis (...) uma forma que se valha de elementos fascistas,
de uma cultura política fascista que ataque as conquistas democráticas‖ (Id., p. 94).
Esse ataque às conquistas democráticas no Governo Temer ocorreu ―com uma nova
onda de reformas neoliberais e a volta do tripé macroeconômico [metas de inflação, superávit
fiscal primário e câmbio flutuante] em sua versão rígida‖ (FILGUEIRAS, 2018, p. 530).
Podemos começar citando, dentre as medidas, projetos de lei e decretos que visam
―maior repressão para os trabalhadores e melhores condições para a acumulação capitalista‖
(BRAZ, 2017, p. 96); a lei nº 13.334/2016 que cria o Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI) ―para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e abre espaço para
outras medidas de privatização‖ (Id.); bem como a Emenda Constitucional 95 (EC 95) que
institui o Novo Regime Fiscal. Essa EC congelou os gastos sociais por 20 anos, sob o argumento
de garantir o reequilíbrio das contas do país e reduzir as taxas de juros, propiciando a retomada
do crescimento econômico.
A crítica a essa iniciativa se pauta no entendimento de que ela acabou impedindo
investimentos públicos, agravando a recessão e prejudicando principalmente os cidadãos mais
pobres, ao diminuir recursos para áreas como educação e saúde26. À época de votação da PEC,
a oposição apresentou dois destaques para votação em separado, na tentativa de retirar dois itens
do texto: o primeiro sobre aplicações mínimas em saúde e educação e outro sobre a limitação
de reajustes de despesa obrigatória. Alegava-se que poderia haver prejuízo ao ganho real do
salário mínimo, visto que também é uma despesa obrigatória, fato que foi negado pelo relator
da PEC, Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Behring (2018, p. 15) argumenta que, embora a dívida brasileira tenha chegado a 4,2
trilhões em 2016, e a relação dívida/PIB estivesse em 70,1% é necessário fazer algumas
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Conferir
em:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emendaconstitucional-do-teto-de-gastos>.
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comparações: em 2002 essa relação dívida/PIB era de 81% e, mesmo no ano de 2016, outros
países apresentaram percentuais muito maiores que o do Brasil.
Portanto, a crise que se vivia no país não era consequência direta dos gastos públicos e
da dívida, ou seja, do crescimento da despesa de modo geral, como propagavam os defensores
da EC, ―mas da diminuição de receitas impactadas pelas políticas de desoneração fiscal‖ (Id.,
p. 16). Por isso, há que se perceber que o congelamento dos gastos primários do orçamento
público brasileiro- independentemente do desempenho econômico- é concomitante à
―apropriação do fundo público pelo capital portador de juros e pelos especuladores‖ (id;
grifos meus); a EC 95 é de um ―aventureirismo irresponsável inimaginável‖.
A respeito das consequências dessa medida, tem-se:
[a] Nota Técnica nº 27, do IPEA, apontava uma tendência de perda de recursos da
Assistência Social de 199 bilhões em 10 anos e de 868,5 bilhões em 20 anos para a
política onde se situam os programas de transferência de renda (BPC e PBF). O BPC
se tornaria insustentável a partir de 2026 com o teto de gastos para o MDSA. Já na
passagem de 2016 para 2017, após anos de crescimento significativo (ainda que
insuficiente), o orçamento da assistência social caiu 2,8%; o da saúde caiu 7%; o da
previdência caiu 0,2% (Boschetti & Teixeira, 2018). Vejamos a involução do
financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, neste país de enorme déficit
habitacional: 2015, 20,7 bilhões; 2016, 7,9 bilhões; 2017, 1,8 bilhões. (Id.)

Soma-se a esse quadro de privatização e flexibilização dos direitos sociais, um movimento
de descentralização do ajuste fiscal para os estados, os quais, em grande maioria, já se
encontravam em situação orçamentária delicada e inadimplentes em sua dívida com a União.
Santos (2019, p. 493) nos informa que a Lei Complementar nº 159 de maio de 2017, juntamente
ao ―Novo PAF‖ (Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos estados),
foram duas iniciativas que materializaram, durante o período de Temer na presidência, o
―regime de recuperação fiscal‖, cujo destaque era ampliar a adesão de estados.
A autora diz que essencialmente ―foram medidas que permitiam a suspensão do
pagamento das dívidas com a União por três anos, prorrogáveis em troca de compromissos dos
governadores com uma série de ajustes nas contas públicas‖ (Id.). Dentre os ajustes que mais
afetam os trabalhadores, tem-se: a redução do investimento em pessoal, a privatização de
empresas estatais e o aumento do valor das contrapartidas dos trabalhadores nas previdências
estaduais. Soma-se a isso, após a aprovação da EC 95, a indicação de que os estados também
terão margem para rever as vinculações existentes no gasto público.
Essas novas diretrizes de administração pública provocam ―o desfinanciamento
acentuado de serviços essenciais, privatizações, arrocho salarial, atrasos e parcelamentos de
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salários e desrespeito, de um modo geral, aos servidores públicos estaduais‖ (Id.), Santos (2019)
complementa que as consequências imediatas disso no cotidiano da população são óbvias.
No final de 2016 o Governo Temer apresentou a PEC 287, de Reforma da Previdência,
que sequer chegou a ser votada na câmara dos deputados, devido a falta de apoio político
(interessante análise consta na Nota Técnica nº 214 do Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos- DIEESE), um outro aceno à desregulamentação de direitos, que
se concretizou três anos depois, no governo seguinte.
Passando para a leitura do ano de 2017, Druck, Dutra e Silva (2019, p. 292-293)
destacam também a ―reforma do ensino médio‖; Lei nº 13.415 que alterou a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio,
ampliando o tempo mínimo do estudante na escola e definindo uma organização curricular
mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como a
oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, no que se refere aos ―itinerários
formativos‖, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional27.
Uma crítica possível, nos limites desta pesquisa, é a de que os problemas no ensino
médio brasileiro vão muito além do currículo, por isso mesmo as medidas estatais de
intervenção deveriam extrapolá-lo28.
No campo trabalhista, as autoras comentam a fragilização da fiscalização do combate
ao trabalho análogo ao escravo. Braz (2017, p. 98) diz que a nova regulamentação/flexibilização
da questão do trabalho escravo, ao excluir termos como
‗jornadas exaustivas‘ da analogia a formas de escravidão atende ―uma exigência antiga dos
latifundiários‖.
Além disso, há que se falar do acelerado processo legislativo de três meses que levou à
aprovação das Leis nº 13.429 e 13.467, em 2017, as quais tratam respectivamente da
terceirização irrestrita e da reforma trabalhista. Em relação à terceirização, esse processo de
modificações legislativas derrogou a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual,
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Para
saber
mais
sobre
o
―Novo
Ensino
Médio‖
conferir
em:
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361>.
28
A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio- RJ, lançou uma nota à época da discussão da
Medida Provisória 746, se posicionando contra esta proposta de reforma do Ensino Médio (atual Lei nº 13.415).
Ver mais em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/por-que-somos-contra-a-mp-da-reforma-do-ensino-medio>.
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durante mais de duas décadas, impossibilitava a terceirização das atividades-fim das
empresas, admitindo somente a terceirização das chamadas atividades-meio.
Nesse sentido, Druck, Dutra e Silva (2019, p. 298) advertem que:
(...) pesquisa empreendida pelo DIEESE demonstra, de um lado, a desigualdade
salarial, pois terceirizados chegam a ganhar 30% menos que os contratados
diretamente, e, de outro, o desrespeito à duração máxima do trabalho, com a evidência
de que as jornadas dos trabalhadores terceirizados superam, em média, em três horas as
dos demais trabalhadores (CUT; DIEESE, 2014). O perecimento das normas de saúde
e segurança, entre os trabalhadores terceirizados, é demonstrado por meio de
indicadores de acidentes de trabalho e mortes (...) Também se extrai tal conclusão do
alto grau de adoecimento dos trabalhadores de call centers, por LER/DORT (Antunes;
Druck, 2013; Coutinho, G., 2015; Druck; Filgueiras, 2014; grifos meus).

Em relação à Lei 13.467/2017, as autoras apontam três aspectos estruturantes do novo
paradigma trabalhista instituído:
a admissão da autonomia privada da vontade; a admissibilidade da negociação coletiva
em prejuízo do trabalhador, ou seja, rebaixando o patamar assegurado pela legislação
estatal; e a desestruturação da categoria do emprego, como categoria central do direito
do trabalho e ‗passaporte‘ para a fruição do conjunto de direitos assegurados pela CLT
(Id., p. 294-295; grifos meus).

Um ano após a entrada em vigor da reforma trabalhista, constata-se que a promessa da
criação de empregos não se cumpriu efetivamente. O que se aponta é uma acentuação da
precarização do trabalho, evidenciada pelo aumento da vulnerabilidade das formas de inserção
dos indivíduos e das desigualdades sociais.
As estatísticas comprovam isso, como mostra Filgueiras (2019): em outubro de 2017
havia 12,740 milhões de desempregados- (12, 2%), em outubro de 2018, passado um ano da
reforma, persistiu um montante de 12,351 milhões de desempregados (11,7%). Em 2019, o
número absoluto é de 12,669 milhões (12%). O percentual de subempregados aumentou de
23,8%, em outubro de 2017, para 24,1% em outubro de 2018. A taxa de desalento (pessoas que
desistiram de procurar emprego) subiu de 4,278 milhões para 4,776 milhões, após a reforma.
No que se refere à informalidade, tem-se um recorde no mercado de trabalho brasileiro: os
10,979 milhões de trabalhadores prestando serviços por conta própria ou sem carteira de
trabalho, em novembro de 2017, contabilizaram em 11,5 milhões, no ano seguinte (BONFIM,
2018)29.
O Ministério do Trabalho e Emprego (extinto no Governo Bolsonaro) informou, em 2018,
a queda da arrecadação sindical, bem como do número de acordos e convenções
29

Percentuais disponíveis na análise de Druck, Dutra e Silva (2019, p. 300).
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coletivas de trabalho. Houve também uma queda de 30 bilhões da arrecadação previdenciária,
entre 2017 e 2018 (vide dados do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do TrabalhoCESIT/Unicamp), em decorrência da retração do mercado de trabalho, do crescimento da
informalidade e das subcontratações.
Diante deste cenário, a tese defendida por Druck, Dutra e Silva (2019, p. 300) é de
que, a reforma trabalhista intensificou a mercantilização da força de trabalho, ―colocando em
novas bases a vulnerabilidade estrutural existente no mercado de trabalho brasileiro, em que
um dos traços mais marcantes é a inserção precária, sem nenhum tipo de proteção social e um
alto número de desempregados‖. Entende-se que a reforma trabalhista está legalizando para
todos os trabalhadores a precarização como regra.
A combinação dessas e de outras medidas adotadas no Governo Temer resultou em
instabilidade, sobretudo nas bases sociais, que já demonstravam insatisfação desde 2016.
Segundo Behring (2018, p. 14) houve no país:
aumento da capacidade ociosa das empresas; aumento do endividamento privado –
empresas e famílias – e público (crise dos Estados e municípios); continuidade da
corrupção sistêmica, inclusive às portas e gabinetes do Planalto; acirramento das
disputas internas pelo poder e pelo butim; implementação de medidas impopulares e
agressivamente contra os direitos adquiridos; e agudização das lutas sociais, a exemplo
da greve dos caminhoneiros em toda a sua complexidade; crescimento das críticas nas
redes sociais. Apesar do apoio da grande mídia a todo esse processo, também este
começou a esmaecer.

Ela enfatiza que, em meio a essa instabilidade, ―o mais gritante é a decolagem
econômica titubeante, com ampliação do desemprego e das expressões da questão social daí
decorrentes – pauperismo, violência endêmica, superlotação das prisões, etc.‖(Id., grifos
meus). É este o resultado conjuntural do desmonte das instituições da democracia representativa
brasileira, presenciando-se no país uma agudização da luta de classes protagonizada pela ação
das classes dominantes: de um lado os golpes aos direitos constitucionais, de outro a classe que
vive do trabalho à mercê do mercado e dos interesses privados (DRUCK; DUTRA; SILVA,
2019, p. 292).
Decerto, outros projetos tramitaram no decorrer do Governo Temer, que foi finalizado
em 2018. Aqui foram mencionados os que tiveram maior centralidade na exposição dos autores
analisados, mas, vale dizer que uma sintética reprodução dos projetos que vinham sendo
denunciados pelos partidos e sindicatos ligados à luta dos trabalhadores está presenteno texto
de Braz (2017).
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Com o fim dessa gestão Temer, tivemos uma eleição presidencial muito peculiar no
Brasil; eleição de extremos partidários, calúnias, divulgação de mentiras, acontecimentos
inusitados (faz-se oportuno mencionar tanto o assassinato da socióloga Marielle Franco, em
março de 2018, quanto o acidente da facada no, até então, candidato Jair Bolsonaro, em
setembro desse mesmo ano) e muita agitação na sociedade. Nesse sentido, Albuquerque (2019,
p.7) diz que as eleições de 2018, ―evidenciaram um processo de radicalização da política
brasileira sem precedentes, desde o início da Nova República‖.
A inviabilidade eleitoral de uma única candidatura das frações hegemônicas da
burguesia, junto a muitos outros fatores, levou à eleição de Bolsonaro, ―candidatura que
cresceu de um lado, no vácuo aberto pela falta de uma alternativa burguesa eleitoralmente viável
e, de outro, na difusão do antipetismo, que mobiliza fortemente os setores da classe média desde
2015‖ (SANTOS, 2019, p. 489).
Retomamos a ideia, dita no começo desse capítulo, de que as redes sociais foram um
espaço importante e alavancador para as campanhas do atual presidente. Houve um ganho ainda
maior de popularidade com a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018 (Behring,
2019), que paralisou rodovias do país inteiro, tendo como motivação central a alta nos preços
dos combustíveis. Oportunamente, Bolsonaro conseguiu dividendos políticos, ao acolher a
pauta de uma categoria importantíssima para toda a cadeia produtiva do Brasil, que reclamava
da falta de diálogo com o governo.
Além dessa categoria, Bolsonaro conseguiu apoio do grupo de cidadãos ressentidos, os
―vingadores‖30, que começaram a ganhar força nas manifestações de 2013, como já dito
anteriormente, de marcado traço conservador, ou pior, reacionário. Há que se falar também do
apoio dos militares e de muitos civis que clamavam pelo retorno destes ao executivo.
É interessante abrirmos aqui um parêntese para perceber a presença dos militares em
diversos momentos importantes da história brasileira. O Império acabou quando o marechal
Deodoro da Fonseca proclamou a República; a Primeira República acabou no movimento que
nasceu com a revolta dos tenentes; os generais Góis Monteiro e Dutra foram peças
fundamentais no golpe que instalou o Estado Novo; o general Dutra se tornou o primeiro
presidente na transição para a democracia- na República Populista; tenentes aposentados
interrompem a democracia com o golpe de 1964. Por fim, em momento de acirramento dos
30

Termo usado pela historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, em entrevista ao programa Roda Viva,
no dia 07/09/2020. Conferir em: <https://www.youtube.com/watch?v=eU_BxcEuXro&t=2809s>.
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mais variados âmbitos, inclusive ideológico, parcela significativa da população elege um
capitão reformado do exército (Jair Bolsonaro), o que reforça a mística de um passado militar
glorioso e o autoritarismo como traço marcante do país (Schwarcz, 2019)31.
Fechado o parêntese, além do que acontecia internamente à época da eleição, devemos
pensar no panorama internacional de avanço da extrema direita na década de 2010; uma
representação disso foi a vitória de Donald Trump nos EUA. Nessa perspectiva, o afloramento
de uma direita populista no Brasil se integrou ao panorama internacional ―de crescimento do
conservadorismo reacionário de traços fascistas [expondo] a face hiper-autoritária do
neoliberalismo na atual quadra de crise endêmica do capitalismo contemporâneo‖
(ALBUQUERQUE, 2019, p. 7; grifos meus).
Aqui cabe a advertência feita por Behring em 2019, no 16º CBAS32. Ao lançar a pergunta
retórica ―estamos diante de um projeto fascista? ‖. A autora argumenta: precisamos qualificar
o que tem se apresentado, pois não dá para encaixar a realidade em um termo síntese. Entendese que ainda estamos distantes de um regime fascista, estaria mais para uma democracia
blindada (Demier, 2017), ou um ―semi-bonapartidarismo‖, mas que pode se desdobrar
para uma ditadura aberta, bonapartista ou fascista, caso a dinâmica da luta de classes não
coloque os freios necessários. Ela busca a conceituação do fascismo, o qual por ser antiliberal
se afasta do atual governo dado o seu "ultra neoliberalismo visceral‖.
Nessa perspectiva, um dos núcleos do governo de Bolsonaro, segundo Zacarias (2018; apud
Santos, 2019, p. 489) é justamente o ‗núcleo econômico ultraliberal‘ do Ministro da Economia
(Paulo Guedes) e demais ‗Chicago Boys‘, também denominado de núcleo dos banqueiros. Os
outros três núcleos são: ―o núcleo ideológico bolsonarista (fascista ou protofascista), o
núcleo militar (a garantia de tutela) e o núcleo político (encarregado de relações com o
Congresso) ‖ (Id.).
Seguindo essa análise, o núcleo econômico tem se movimentado para assegurar a agenda
de ―contrarreformas‖33, ditadas desde 2016. Uma primeira demonstração disso foi o

31
Reflexão realizada pelo jornalista Pedro Doria no programa Roda Viva, no dia 07/09/2020 (Cf. nota
26). O exame das raízes do autoritarismo brasileiro está presente no livro ―Sobre o autoritarismo brasileiro‖, de
Lilia Schwarcz.
32
A conferência ―Projetos societários em disputa e suas expressões no Serviço Social‖, com Elaine
Behring, está disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=TVJPXxiJ9dA&t=2300s>.
33
Nas palavras de Carlos Nelson Coutinho: ―A conjuntura presente, além de mostrar o esgotamento das
reformas possíveis pelas ‗revoluções passivas‘, as substituiu por uma ‗contrarrevolução pelo alto‘ [trata-se da
época das contrarreformas]. (DRUCK; DUTRA; SILVA, 2019, p. 293; grifos meus).
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anúncio de medidas em prol do agronegócio e da exploração mineral ―às custas da
desregulamentação e do desmonte de mecanismos de proteção e demarcação de terras indígenas
e quilombolas, por exemplo‖ (Id., p. 490).
Mas, o principal movimento do núcleo econômico em 2019, até hoje considerada a grande
missão cumprida pelo governo, foi a centralidade dada à ‗contrarreforma da Previdência‘. A
EC n. 103 foi aprovada em novembro de 2019, alterando o sistema de previdência social e
estabelecendo regras de transição e disposições transitórias. Desse modo, a ascensão de
Bolsonaro à presidência traz consigo ―propostas de reformas ainda mais austeras, que
envolvem a continuidade da desconstrução da legislação trabalhista‖ (DRUCK; DUTRA;
SILVA, 2019, p. 293).
Houve a extinção do Ministério do Trabalho, assim como ameaças públicas de extinção
da Justiça do Trabalho e o anúncio da ―reforma dentro da reforma‖ (de 2017); prevendo a
criação de uma ‗carteira de trabalho verde e amarela‘, a possibilidade de não pagamento da
multa do FGTS para os trabalhadores aposentados e a redução de custos de contratação por
meio da facultatividade da contribuição patronal para o INSS (Id.).
Além disso, por meio da Medida Provisória nº 873/2019, o Governo Bolsonaro burocratizou
―a forma de recolhimento e consentimento dos trabalhadores em relação à contribuição
sindical, dificultando, assim, ainda mais, a arrecadação de contribuições pelos sindicatos‖ (Id.,
p. 296).
Junto a isso, na perspectiva do núcleo econômico, temos a proximidade da concretização de
uma Reforma Administrativa, assim como da Reforma Tributária, uma ampla agenda de
privatizações e medidas que promovam abertura econômica e o fim da burocracia para
conglomerados empresariais.
No que se refere ao núcleo ideológico bolsonarista (apontado como ―fascista ou
protofascista‖), também é necessário tecer algumas considerações. Uma das bandeiras
levantadas pelo presidente se voltou ao combate à violência, que circunscreve tanto o elevado
número de homicídios no país, já mencionado 34, quanto os altos índices de criminalidade. Na
análise de Wacquant (2001; apud Albuquerque, 2019) o controle desses índices, em toda a
América, desde o início deste século, é feito através do aumento do encarceramento e de
políticas de tolerância zero.
34

Cf. nota 16.
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A tese é de que, ―a penalidade neoliberal pretende remediar com mais Estado policial e
penitenciário ou menos Estado social‖ (Id., p. 3), o que acaba provocando, paradoxalmente ao
que se intui, uma tendência de intensificação das desigualdades, da pobreza, da violência e da
criminalidade. Essa forma de regulação social do Estado, marcadamente autoritária e punitiva,
tomou dimensão maior em meio à insegurança social gerada pela crise econômica, e um dos
fenômenos resultantes disso foi ―o crescimento da agenda conservadora ligada aos costumes,
aos comportamentos e aos direitos das chamadas minorias‖ (Id., 7).
Nesse cenário, ocorreu o fortalecimento da
(...) responsabilização individual e moral dos sujeitos por possíveis relações
problemáticas com as drogas e, de modo consequente, o avanço do populismo penal
e a ampliação da legislação penal como resposta imediata à insegurança social e à
violência.‖ (Id., p. 9; grifos meus).

Isso nos chama a atenção para a relação entre a política e as relações sociais concretas; à
correspondência

que

existe,

na

democracia

representativa,

entre

os

poderes

executivo/legislativo e a opinião pública; a mídia; ―o senso comum punitivo e a ideologia
penal dominante na sociedade‖ (BARATTA, 2013; apud ALBUQUERQUE, 2019, p. 8),
dados os resultados eleitorais.
Logo, recorramos à Shakespeare para refletir: se Marcelo diz ―há algo de podre no
Reino da Dinamarca‖35, no desenrolar da peça percebemos que o que há de podre não habita
exclusivamente aquele que dirige o governo. Está cristalino: a política é mais do que o jogo do
bem comum, da administração pública ou da felicidade; é o jogo de apropriação de recursos
por determinados grupos, de proteção de pessoas, de vantagens à aliados e blindagens;política
é relação de poder (para lembrar o que diz Norberto Bobbio). E essa relação diz respeito às
práticas públicas e decisões de Estado, mas também à vida íntima dos cidadãos; às relações
sociais concretas, como pensa Albuquerque (2019). Compreendemos, então, que o governo é
fruto da sociedade que é governada. Estendendo para o Brasil: tanto o parlamento quanto o
presidente Jair Bolsonaro são frutos da própria sociedade brasileira.
Sendo assim, Albuquerque (2019, p. 9) identifica medidas do Governo Bolsonaro ―que
respondem ao populismo penal que o elegeu‖. Paulo Ghiraldelli, em seu livro ―A filosofia
explica Bolsonaro‖, rememora o fato de Bolsonaro ter se apresentado na campanha, e até mesmo
no momento de posse presidencial, fazendo gestos de portar armas nas mãos. ―Foi a primeira
eleição presidencial brasileira, pós-1985, levada adiante pela simbologia da arma, ou
35

Alusão à peça Hamlet, Ato I.
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seja, da violência, da agressão e da morte (...) Foi a primeira vez que a imagem de candidato
político veio claramente despida de texto‖ (2019, p. 156-158; grifos meus).
Dentre as medidas que respondem a esse populismo penal temos: o Decreto de Posse de
armas; o Pacote Anticrime; e a ‗nova‘ Lei Nacional de Drogas. Dando maior ênfase às duas
últimas medidas, põe-se que o pacote anticrime viola princípios constitucionais; amplia o
encarceramento e não é eficaz para a redução dos crimes e da violência. Isso porque;
(...) prisão em segunda instância, recrudescimento de penas, alteração do conceito de
organização criminosa e ‗plea bargain‘ são medidas que irão amplificar o
encarceramento e fortalecer as redes do crime que crescem, dentro e fora, do sistema
penal. Além disso, o mais grave, a proposta de excludente de ilicitude para policiais é
evidente ―licença para matar‖, é a legalização do extermínio das juventudes
indesejadas (ALBUQUERQUE, 2019, p. 9).

Da mesma forma, a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 37 que alterou a Lei
de Drogas (11.343/2006), se guiou pelo ―populismo penal e fundamentalista‖;
Esse projeto substitui a redução de danos pela diretriz da abstinência e, portanto,
prioriza uma atenção manicomial e hospitalar aos usuários; desfinancia a Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS), precariza e dificulta o acesso dos usuários à saúde
pública, na perspectiva da integralidade apontada pelo Sistema Único da Saúde
(SUS); prevê internação involuntária, de até três meses, possibilitando que esse
dispositivo seja utilizado para higienização das grandes cidades por meio do
recolhimento em massa de pessoas em situação de rua. E ainda, incorpora as
comunidades terapêuticas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD)
[as quais possuem estratégias que vão de encontro à Lei 10.216/2001] . (Id.)

Portanto, as elaborações de Albuquerque (2019), resultantes da pesquisa de sua tese de
doutorado (Drogas, “Questão Social” e Serviço Social: direções teórico-políticas da
profissão), atualizadas pelas reflexões sobre a conjuntura nacional, concluem que a marca
contemporânea do Estado é a ―fascistização da política neoliberal‖. O reacionarismo, a
política fundada no ódio e na punição, radicaliza a questão das drogas, criminaliza a pobreza e
seletiviza ainda mais o sistema penal, tendo no encarceramento em massa a forma prioritária de
enfrentamento à tal questão.
Nesta perspectiva, ela afirma haver a produção de um profundo recrudescimento da
―questão social'', não só no Brasil como no mundo, vinculado diretamente à mudança no
padrão de acumulação capitalista desde o final do século passado, lembrando-nos dos
fenômenos que circunscrevem a questão das drogas- desemprego, pobreza, exclusão social,
criminalidade, trabalho infantil, juvenicídio e tantos outros- como manifestações da “questão
social”.
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Ultrapassando as considerações da autora, ainda tratando do núcleo ideológico bolsonarista,
outras pautas e questões suscitadas acirram as contradições já existentes no país. No momento
de campanha eleitoral, havia a forte menção do então presidente ao ―kit gay‖, pejorativamente
colocado como uma iniciativa no âmbito do Ministério da Educação, que incitaria a
sexualização precoce de crianças, quando, na verdade, se tratava de uma iniciativa não
governamental proposta para compor o Programa Brasil sem Homofobia do Governo Federal.
Isso faz parte do apelo ao combate à ―ideologia de gênero‖.
Há que se lembrar também das falas polêmicas, sobretudo à época de seu exercício
enquanto deputado, de desmoralização de mulheres. Além disso, tem-se o discurso de
depreciação das Universidades, sobretudo dirigido às ciências humanas, as quais formam
oposição a esse governo, consideradas ainda como verdadeiros ―focos do comunismo‖ no
país.
No campo da imaginação histórica, outro exemplo de desqualificação promovida é a
presença de Sérgio Camargo como presidente da Fundação Cultural Palmares, cuja finalidade
de promoção ―política cultural igualitária e inclusiva, que contribua para a valorização da
história e das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como patrimônios
nacionais‖36 tem sido distorcida dia após dia.
Atualmente, no contexto da pandemia de Covid-19, podemos ver também uma atitude de
ignorar a ciência, com a defesa de tratamentos profiláticos sem comprovação ou aval científico;
politização e desqualificação de vacinas; trocas na liderança do Ministério da Saúde, gerando
grande insegurança sócio-política, dentre outras ações.
De tudo isso e mais um pouco do que tem se assistido cotidianamente no Brasil,
mencionemos mais uma vez o parecer lúcido de Lilia Schwarcz 37: o que há é um presidente
populista, tecnológico e conservador, ou mais que conservador, por vezes retrógrado, que
quer ser a história, o jornalismo, a ciência; quer ditar o que é verdade e o que é ―fake news‖.
Essa caracterização reverbera nas escolhas do governo como um todo; na política, na economia,
na saúde, na diplomacia, nas relações sociais, na vida do cidadão. É uma época de tensão que
tem se intensificado ainda mais com o advento do coronavírus.

36

Descrição presente no site da Fundação:<http://www.palmares.gov.br/?page_id=95>. Acesso em: 05
de Mar. de 2021.
37
Cf. nota 30.
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A pandemia de Covid-19 estreou logo no início do ano de 2020. No final de fevereiro deste
ano, o Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo vírus: um cidadão de São Paulo
que tinha viajado para a Itália. A declaração de transmissão comunitária no país veio no mês
seguinte, em março, quando também foi registrada a primeira morte38.
Segundo Cardoso (2020), a pandemia instaurou uma crise, chamada por ele de ―coronacrise‖, que não se parece com nenhuma outra, uma das mais relevantes da história. O autor parte
das análises do economista Nouriel Roubini, para sustentar a tese de que a atual crise supera a
Grande Depressão de 1929, em especial na velocidade com que a economia mundial se
deteriora; ―nesta crise, a piora dos indicadores macros econômicos e sociais, que nos anos de
1930, se desenvolveram em três anos, ocorreu em três semanas‖ (CARDOSO, 2020, p. 615).
Aponta-se o fato de que em 1929, a economia mundial era internacionalizada, já em 2020,
tanto a economia quanto a informação estão globalizadas; isso explica parte da velocidade de
propagação da crise. Em apenas um mês o consumo, o gasto de capital e as exportações
sofreram uma queda brusca (a chamada demanda agregada), sem precedentes.
O autor projeta, a partir do diagnóstico da crise, sete tendências gerais na evolução da
economia mundial: aumento do endividamento e inadimplência; necessidade de maiores
investimentos em sistemas de saúde; risco de deflação; crise no mercado de trabalho;
―desglobalização‖; aumento das restrições de imigração e comércio; aumento das tensões
entre Estados Unidos e China.
No que se refere especificamente ao Brasil, constata-se um somatório de crises
simultâneas, que se influenciam mutuamente. Segundo Cardoso (Id., p 616):
(...) a crise brasileira atual é muito grave, porque sintetiza: a) crise econômica mundial
inusitada; b) crise dramática da economia brasileira: país vem de três anos de
estagnação, após dois anos de brutal recessão (2015/2016). Recessão muito piorada
pelo golpe de Estado de 2016; c) uma pandemia que já é a mais grave do último século;
d) crise política aguda, com grande polarização na sociedade.

Mattei e Heinen (2020) seguem esse mesmo entendimento, afirmando a gravidade da atual
crise em um quadro econômico nacional que já se encontrava em degradação. Os dados
analisados pelos autores, ainda que exponham somente os primeiros efeitos da pandemia
38

Conferir linha do tempo que mostra o enfrentamento da pandemia no país
em:<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/primeiro-caso-de-covid-19-no-brasil-completa-umano>.
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sobre o mercado de trabalho brasileiro, já mostram um rápido processo de deterioração das
condições de emprego e renda no país. Eles supõem que os primeiros indícios dessa
deterioração virão do crescimento dos já mencionados desalentados- os que, embora desejem
trabalhar, não buscam efetivamente por trabalho.
No início de 2020, a população desalentada representava 4,1% da força de trabalho ampliada
e ―nos próximos meses, a tendência é de uma ascensão inédita desses números, seja pela adoção
da quarentena, seja pela falta de perspectivas de encontrar emprego em um cenário econômico
recessivo‖ (MATTEI; HEINEN, 2020, p. 650).
Além disso, chama-se a atenção para o avanço do desemprego oculto: no trimestre encerrado
em fevereiro de 2020, o índice de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas, no
mercado de trabalho nacional, era de 7%, percentual destoante dos 5% verificados em 2014.
Outro ponto de destaque no mercado de trabalho brasileiro é a concentração das ocupações
no setor de serviços (com ênfase para o ramo do comércio varejista presencial, que é o maior
empregador dos trabalhadores) em detrimento da agropecuária e da indústria. Essa
configuração do mercado corrobora ainda mais com o agravamento dos efeitos da pandemia
sobre o emprego e a renda, ―uma vez que as medidas de caráter sanitário para conter o avanço
do novo coronavírus irão impactar fortemente esses setores‖ (Id., p. 693).
Além do fechamento de estabelecimentos de serviços pessoais, cultura e lazer, o isolamento
social, com o intuito de reduzir o risco de contágio, também afetou os trabalhadores que vivem
de ―bicos‖ (5,4% da força de trabalho que estava ocupada no grupamento de ―outros
serviços‖, vide categorização dos autores). Da mesma forma, ―também ficam sob risco de
perder suas fontes de renda os trabalhadores domésticos, que representavam 6,7% dos
ocupados em 2020‖ (Id., p. 653).
O reduzido grau de formalização do mercado de trabalho brasileiro é outro fator de
agravamento dos efeitos da pandemia. Segundo os autores, desde 2014 este grau decai,
totalizando em 2020 apenas 52,1% dos brasileiros lotados em ocupações formais. No decorrer
desses seis anos já se perdeu 2,5 milhões de empregos com carteira assinada. E por qual razão
exatamente este é um entrave? Porque há o acúmulo de um contingente de trabalhadores
―flexíveis‖, ―que se encontram desamparados institucionalmente e que permanecem à mercê
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das flutuações econômicas que, em momento de crise como o atual, lhes impõem perdas
imediatas na renda‖ (Id., 655).
Com todos esses problemas, que em grande medida precedem a Covid-19, sendo apenas
intensificados por ela, o Governo Federal, até então, não apresentou um plano de ações
devidamente articulado e organizado, com o intuito de amenizar as consequências da pandemia
sobre as atividades econômicas. Ao contrário disso, os autores entendem que, em relação ao
mercado de trabalho, "as medidas adotadas podem ser consideradas tambémprejudiciais, pois
invés de buscar preservar os empregos e os salários dos trabalhadores, elas operam exatamente
no sentido oposto, ou seja, para estimular o desemprego e rebaixar os salários‖ (Id., p. 657).
Para exemplificar as intenções do governo nesse sentido, fala-se da Medida Provisória
(MP) nº 936/2020, nomeada de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda.
Por meio desta MP permitiu-se a redução da jornada de trabalho com correspondente desconto
nos salários, bem como houve a autorização para a suspensão do contrato detrabalho. Para
Cardoso (2020, p. 658):
(...) a MP 936 também alterou diversas regras da legislação trabalhista em vigor até
então, sempre com o objetivo oficial de ―preservar empregos‖. Assumindo que
acordos individuais celebrados neste período de calamidade pública prevalecerãosobre
os instrumentos legais em vigor (acordado se sobrepondo ao legislado), permitiu-se: o
trabalho remoto (teletrabalho, home office); a concessão de fériascoletivas com aviso
antecedente de apenas 48 horas; a antecipação de férias individuais e de feriados; o
regime especial de compensação (banco de horas); e a suspensão de exigências
administrativas em segurança e saúde do trabalhador.

Acontece que, 60% dos vínculos formais de trabalho recebiam entre 1 e 3 salários mínimos,
dessa forma, ―qualquer percentual de redução nas faixas salariais mais baixas já terá um
grande impacto em termos agregados‖ (Id., 660). Os autores dizem que, em função dos acordos
autorizados por esta MP, pode-se esperar uma queda de R$ 10,7 bilhões na massa salarial
brasileira. Ademais, a crise parece estar sendo aproveitada para promover uma nova
―contrarreforma trabalhista‖; ―fatiando a recém-caducada MP nº 905 (da ‗Carteira de trabalho
verde e amarela‘) para atacar simultaneamente as condições de trabalho e os parcos direitos
trabalhistas que ainda restam aos trabalhadores‖ (Id., p. 661).
Analisando a situação dos que não possuem vínculo formal de trabalho, o cenário é ainda
mais nebuloso. A medida aprovada para amenizar as condições de vida dos cerca de 55 milhões
de trabalhadores informais, autônomos e desempregados foi o Auxílio Emergencial,
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Lei nº 13.982, de março de 2020, regulamentada pelo Decreto nº 10.316 de abril de 2020quando começaram os pagamentos.
Esse auxílio de R$ 600,00 por mês, por até três meses, foi uma conquista da oposição na
Câmara dos Deputados, dado que a proposta original do auxílio, feita pelo Ministro da
Economia em 18 de março, foi de R$ 200,00. Mattei e Heinen (2020) argumentam que a lei é
insuficiente, pois mal cobre um terço dos rendimentos médios dos trabalhadores informais.
Entretanto, revelam como ainda temos de conviver com preconceitos sociais; fato explicitado
na fala da atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual ―o princípio da
dignidade da pessoa humana está [...] absolutamente atendido nessas providências que
objetivam manter a inclusão social‖ (Id., 660-661; grifos meus).
Nesse sentido, Cardoso (2020) diz que a preocupação do governo nesse momento é gastar
menos com os pobres, para que sobre mais recursos para os ricos em geral. Um claro exemplo
de ―como as elites endinheiradas do Brasil tratam a população‖ (Id., p. 618) ocorreu no
Ministério Público de Mato Grosso, que ―instituiu no mês de abril um ‗Bônus covid‘ de até R$
1.000,00 para procuradores, promotores e servidores usarem em gastos de saúde durante a
pandemia‖ (Id.). O custo dessa medida é de R$ 680 mil por mês e ela ―surge num momento
em que a população mofa nas filas da Caixa Econômica Federal tentando sacar os miseráveis
R$ 600,00, para não morrer de fome‖ (Id.).
Outro exemplo dado, de ―consideração‖ ao povo brasileiro, foi a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 10/2020, que permite ao Banco Central (BC) adquirir papéis dos
grandes bancos e investidores, sem limite de valor. Especialistas advertem que a PEC irá
aumentar exponencialmente a dívida pública, a qual acabará sendo paga pelo próprio povo.
Dito isso, a pandemia tem se desenvolvido como mais um elemento de recrudescimento da
―questão social‖ nesta conjuntura. A tendência é de degradação das condições sociais de
reprodução da classe trabalhadora e de acirramento da luta de classes; ―a pobreza e a
insegurança no emprego se intensificaram ainda mais com o resultado da crise [e] em cada país
capitalista a burguesia procura manobrar a crise e seus desdobramentos, a partir de seus
interesses de classe‖ (CARDOSO, 2020, p. 618).
Sendo assim, está posto que as saídas moldadas na política nunca são neutras, elas partem
dos interesses do bloco que está no poder de condução do Estado. E ainda que a ―questão
social‖ seja em si no Brasil, ainda que a desigualdade faça parte do léxico de definição dessa
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terra, os elos, os vínculos profundos que desnudam nossa ―questão‖ não são tão cristalinos, e
o ―social‖ não é tão facilmente decifrável. Mas, vamos finalizar essa análise conjuntural
sublinhando um caminho possível para se chegar às raízes do Brasil, raízes que explicam a
diversidade populacional daqui,as contradições, a exploração, as desigualdades, as velharias,
os erros, os acertos, enfim; a realidade que se vive hoje.
O que emerge na primeira década deste século, mas especialmente no ano de 2016:
―pode ser politicamente pedagógico porque expôs as vísceras do poder do capital no Brasil e
mostrou como suas maquinações intestinais funcionam‖ (BRAZ, 2017, p.93). O que emergiu
e vem se propagando é a renovação, para alguns sujeitos, e a criação, para outros, da vivência
política. Essa vivência é encarada aqui como o caminho possível para desnudar as
desigualdades brasileiras, tornando-as ―questão‖.

2.4 A “QUESTÃO

SOCIAL” NA ÓTICA DO SERVIÇO SOCIAL: ALGUMAS

INDICAÇÕES DE AUTORES ATUAIS
Já afirmamos que no Serviço Social, a ―questão social‖ é tida como objeto da
profissão. É ela que confere sentido ao exercício profissional, é sua razão de ser (NETTO,
2001). É também, por conseguinte, o eixo ordenador do projeto formativo, o que evidencia a
necessidade de seu trato rigoroso.
Esse trato, em termos conceituais, já é algo consolidado na profissão, tanto é que este
trabalho se fundamentou majoritariamente nas produções de autores do Serviço Social para
caracterizar a “questão social”. O que parece estar em processo de questionamento
atualmente é a escolha de demarcá-la a partir da década de 1930, aglutinada à profissionalização
do Serviço Social no Brasil. É como se, a partir da interlocução com o marxismo, nas três
últimas décadas do século passado, o deciframento da ―questão social‖ colocasse-a como
objeto e, ao mesmo tempo, como gênese da profissão.
Sabemos que a consolidação do sistema de relações de trabalho assalariado, nos
moldes da racionalidade capitalista, se dá enfaticamente na primeira metade do século XX. Os
movimentos anarquistas, promovidos em grande medida pelos imigrantes europeus que aqui
chegaram, já ambientados com a tradição organizativa e sindical de seus países de origem,
tensionaram o capital. Lembremos da grande greve geral ocorrida em São Paulo, em 1917 e em
1918, no Rio de Janeiro.
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Mas é em 1930 que essa movimentação sindical, que as ―questões‖ dos
trabalhadores, são acolhidas pelo Estado. É no Estado Novo varguista que surge uma legislação
trabalhista, num espectro de medidas embrionárias de política social. Isso pode explicar, em
parte, o porquê de a profissão assumir a ―questão social‖ a partir desse momento.
Contudo, autores do campo da História e da Sociologia nos mostram que esses
―sujeitos políticos'', que tiveram suas demandas acolhidas, não se inscreveram em um
processo revolucionário, de efervescência da luta de classes. Como vimos no começo deste
capítulo, há quem considere o ocorrido nos anos 1930 uma verdadeira ―revolução passiva‖
(Coutinho, 2012), sem protagonismo de classe, sem ruptura.
A partir desse raciocínio, paira a pergunta ―será que tivemos lutas revolucionárias
antes dos anos 1930‖? Lembrando as provocações de Pereira (2001), podemos perguntar:
quando as contradições que determinam o capitalismo são politizadas pelos atores sociais
estratégicos no Brasil?, pondo de outra forma: quando o fenômeno "questão social" se torna
efetivamente objeto da luta? Somente um processo longo de estudos pode suscitar elementos
que respondam a tais questionamentos.
Neste incipiente trabalho, o que pôde ser percebido é que os estudos recentes no âmbito
do Serviço Social têm reiterado a essencialidade da categoria formação social brasileira, para
definir a ―questão social‖ na concretude do país, superando categorias abstratas do
capitalismo mundial, eurocêntrico. E recorrer a essa formação social escancara, como disse
Gracyelle Costa, que ―a questão social no Brasil é fundada na raça‖39. Isso porque, escravidão,
racismo e capitalismo se emaranham na constituição da sociedade brasileira. O país articulou
um processo de exploração interna, tanto de seu povo nativo quanto de sua terra/recursos
naturais, a um processo de exploração externa, do continente africano, ao passo que foi o maior
receptor americano da “caça comercial de peles-negras” (MARX, 2013, p. 998), entre os
séculos XVI e XIX.
O território brasileiro foi palco de mais de trezentos anos de um modo de produção
escravista, cuja racionalidade é peculiar e diversa do modo de produção capitalista (MOURA,
1994). Mas, ao mesmo tempo, a sua razão de ser, a partir do século XVI, constituiu momento
fundamental da ―acumulação primitiva‖ e, mais a frente, do capitalismo que já se consolidava
como tal na Europa.
39

Fala proferida no Festival do Conhecimento (UFRJ), no dia 16/07/2020. Disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=hldkOGlaSIY>.
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Na obra ―A Revolução Brasileira‖ (1987), Caio Prado Júnior reforça tal
compreensão: a descoberta do Brasil vem como resultado da expansão mercantilista da Europa,
que é o longo processo de acumulação primitiva, portanto, o Brasil é colonizado sobre a égide
do capital comercial. O fato de não termos vivenciado o feudalismo, como diz o autor, e sim o
escravismo, muda a formatação da nossa ―questão social‖. Nesse sentido, para Gonçalves
(2018) a questão racial se constitui como o ―nó‖ da ―questão social‖.
Essa percepção, informada pela particularidade e movimentação histórica brasileira,
tem gerado na profissão um movimento de estudo das interfaces entre as relações raciais e a
―questão social‖. Para além do artigo supracitado, de Renata Gonçalves, pode-se mencionar a
pesquisa de Albuquerque e Carvalho (2019) a respeito das Conexões entre questão racial e
questão social na formação social brasileira.
Esta publicação das autoras nos fornece um caminho possível para responder à
primeira pergunta lançada, a respeito da existência de lutas revolucionárias antes dos anos 1930.
As autoras partem de Moura (1981); Ianni (1978); Fernandes (2008); Gorender (2013), do já
citado Prado Jr (1996) e de outros estudiosos do Brasil, para dizer que os movimentos dos
escravos, do período colonial até a abolição, ou seja, até o final do século XIX, não assumiram
uma configuração política.
A atuação insurgente do escravo e do liberto nesse período, não constituíam uma
―participação revolucionária, consciente e organizada coletivamente de modo autônomo‖
(ALBUQUERQUE; CARVALHO, 2019, p. 87), ainda que tenham fornecido os ingredientes
políticos necessários ao movimento abolicionista. Desse modo, lembrando a tese de Silva
(2014), compreende-se que a ―questão social‖ ligada à raiz colonial-escravista existia de
forma latente, ela só será legitimada depois disso, dado que não prescinde da consciência
política dos sujeitos.
Outros exemplos atuais que se inserem nesse movimento de estudo são os eventos
online, em decorrência do atual momento de pandemia. Dentre eles podemos mencionar o
Festival do Conhecimento, promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em
julho de 2020, que contou com a participação das professoras Mirella Rocha (UFRJ) e
Gracyelle Costa (UFRJ), na discussão sobre Questão Social, Política Social e RelaçõesRaciais
no Brasil40.

40

Cf. nota 35.
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A primeira expõe a crítica sobre a necessidade da profissão pensar a ―questão
social‖ na concretude histórica do Brasil, partindo das pesquisas realizadas para sua tese de
doutorado Capitalismo dependente e Serviço Social: Crítica à formação social brasileira na
produção teórica do Serviço Social e outras contradições (2017), e a segunda pensa os conflitos
racializados de classe, também a partir de sua profícua tese Raça e nação na origem da política
social brasileira: União e Resistência dos trabalhadores negros (2020).
No mesmo sentido, a professora Tereza Cristina Santos Martins (UFS), ao discutir
o Racismo Estrutural nas Determinações da Questão Social Brasileira41, reforça o desafio
posto à profissão de fazer uma reanálise da ―questão social‖, buscando seus elementos
estruturais e estruturantes na história, o que passa pela determinação do racismo.
Nesse campo de inquietações teórico-metodológicas, ocorreu também o I Simpósio
Serviço Social e Relações Étnico-Raciais, promovido pelo Programa de Pós- Graduação em
Serviço Social e Políticas Sociais e a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em
dezembro de 2020. Um dos Grupos de Trabalho deste Simpósio versou sobre Trabalho, Questão
Social e Relações étnico-raciais na América Latina sob coordenação das professoras Cristiane
Luiza Sabino de Souza (UFSC) e Heloísa Teles (UFSC).
As sessões de apresentações dos trabalhos e os artigos publicados nos anais do evento
indicam como a formação sócio-histórica brasileira e os processos políticos da atual conjuntura
chamam a atenção para a sobreposição das categorias de classe e raça, como diz Almeida
(2018), assim como de gênero. Pensar a ―questão social‖ brasileira, buscar na história
quando esse fenômeno é politizado pelos atores sociais estratégicos, significa compreender
esses atores objetivamente, sem abstraí-los das relações raciais e de gênero que os constituem,
entrelaçadas às relações de trabalho e de vida.
Desse modo, as indicações atuais na produção das autoras mencionadas, a despeito
de realizarem diferentes recortes, têm em comum a escolha da mesma lente para enxergar a
―questão social‖: a formação social brasileira. Recorrer à história, ao repertório crítico já
construído neste país, assim como à movimentação da sociedade que acontece hoje, permitirá
a localização dos sujeitos políticos que elevam a desigualdade ao estatuto conceitual de
―questão‖. A necessidade de encontrar esses sujeitos mobiliza a pesquisa e a reflexão sobre a

41

Aula Inaugural Pública do Semestre Letivo Suplementar do Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social
da
UFBA,
ocorrida
em
22/10/2020.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=nGsR0DmVrE8>.
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realidade e seus fenômenos; essa dimensão investigativa é central na atuação profissional do
(a) assistente social.
Reforçamos que a ―questão social‖ não é o que se manifesta ―em estado bruto‖, na
sua face aparente. Isso significa dizer que a compreensão, tanto dos fenômenos sociais,
quanto das situações singularizadas nas demandas apresentadas na atuação das instituições
empregadoras de assistentes sociais, só pode ser apreendida como ―questão‖ por mediações
teóricas, fazendo um percurso metodológico para tomar essas situações como a aparência de
um fenômeno só compreensível numa perspectiva de totalidade (BORGES, 2013). Permanece
em aberto um campo de pesquisas e estudos sobre a ―questão social‖ brasileira e a face atual
de recrudescimento de suas expressões cotidianas, deixando como pergunta se estará em curso
um processo de lutas de classe que a tomem na perspectiva do ―para si‖, no sentido de
superação da sociabilidade capitalista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao eleger a “questão social” como objeto de estudo, esta monografia foi elaborada
com o intuito de adensar os esforços de compreensão deste fenômeno, entendendo que a
essência do método crítico de investigação da realidade é a própria história.
O entendimento construído e apresentado até aqui é o de que a "questão social", como
realidade, articula 3 dimensões: estrutural, histórica e política. Na dimensão estrutural, trata-se
da relação entre capital e trabalho, do modo de produção capitalista; na dimensão histórica,
ela tem uma origem e um percurso em cada formação social; e porque as classes se
movimentam, a politização inerente é a expressão da luta de classes.
A partir da bibliografia selecionada, procurou-se fazer o movimento de detalhar a
totalidade para se chegar à particularidade no tratamento de cada categoria explicativa do real,
pensando sempre: o modo de produção capitalista- a luta de classes- e atuação do Estado. Com
isso, esboçamos no primeiro capítulo os elementos que definem e promovem significado à
―questão social‖, para então chegarmos em sua atualidade no capitalismo contemporâneo
brasileiro; no segundo capítulo, tendo como foco a conjuntura de 2016 a 2020.
Nesse percurso, podemos dizer que conseguimos reunir elementos que particularizam
a ―questão social‖ no Brasil. Destarte, ainda que as dimensões estrutural e histórica estejam
bem assimiladas no estudo, percebe-se que a dimensão política ainda está em processo, precisa
de mais elementos para ser assimilada. Entende-se que a luta de classes está presente na
sociedade, mas ainda não se formulou um projeto de classe que ameace o projeto do capital,
como oposição.
Disso surge um questionamento, corroborado em muito pelas atuais indicações de
autores do Serviço Social brasileiro: será que na atualidade a "questão social" se apresenta em
si (no seu estado bruto), sem que tenha a presença dos sujeitos que a tomem para si? Nos vemos
então diante da necessidade de debater a respeito da luta social, de reconhecer os movimentos
sociais e buscar sujeitos que encarnem um movimento de transformação/ruptura. Esse é o
indício de novas tematizações, de pesquisas mais aprofundadas, com base no que se propôs e
se alcançou através deste trabalho.
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Portanto, o processo investigativo deste trabalho de conclusão de curso possibilita
apresentar elementos que explicitam o modo de produção capitalista brasileiro, no âmbito de
um projeto neoliberal. Expusemos como a conjuntura tem se expressado acirradamente, desde
o fim da primeira década deste século até o atual momento, que demarca o encerramento de
mais uma década.
Assim, chegamos ao objetivo de caracterizar o modo brasileiro de lidar com as lutas
sociais, notando a existência de uma lacuna: encontrar os sujeitos que compõem essas lutas.
Decerto, como exposto, o Serviço Social tem se movimentado na direção de preencher essa
lacuna, como campo teórico dedicado a reconstruir cotidianamente seu objeto de intervenção,
num campo de mediações que envolve as relações sociais, espaço, tempo, história, cultura
(PONTES, 1995).
Dentro dos limites e possibilidades inerentes a um trabalho de graduação, a exposição
realizada até aqui se insere nesse movimento, buscando a atualidade da ―questão social‖ no
capitalismo contemporâneo brasileiro, com o intuito e a expectativa de poder ser aprofundada
posteriormente.
Entendemos que a lacuna que gesta a questão a ser pesquisada repercute na empiria do
cotidiano profissional, podendo legar fragilidades à categoria na apreensão de seu objeto de
trabalho e até mesmo leituras que se afastam da postura de análise materialista históricodialética, tão cara à profissão. Nesse aspecto, é possível visualizar a relevância prática deste
estudo, ainda que limitada ao ambiente acadêmico no âmbito da graduação em serviço social,
o qual poderá oferecer uma contribuição para elucidação de importantes elementos sobre as
manifestações da ―questão social‖ na atualidade. O tema contém complexidades teóricas que
justificam a constante análise e atualização deste fenômeno.
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