UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

MARIANA NASCIMENTO OLIVEIRA

TRAJETÓRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL:
CONSTRUÇÃO E BLOQUEIO DA SEGURIDADE SOCIAL A PARTIR DE 1988

BELÉM-PARÁ
2017

MARIANA NASCIMENTO OLIVEIRA

TRAJETÓRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL:
CONSTRUÇÃO E BLOQUEIO DA SEGURIDADE SOCIAL A PARTIR DE 1988

Dissertação
apresentada
como
requisito
para a obtenção do título de Mestre em
Economia no Programa de Pós-Graduação
De Economia da Universidade Federal do
Pará.
Orientador: José Raimundo Barreto Trindade

BELÉM-PA
2017

MARIANA NASCIMENTO OLIVEIRA

Dissertação
apresentada
como
requisito
para a obtenção do título de Mestre em
Economia no Programa de Pós-Graduação
De Economia da Universidade Federal do
Pará.
Orientador: José Raimundo Barreto Trindade

Data da Defesa: 13/11/2017
Banca Examinadora:
Prof. Dr. José Raimundo Barreto Trindade
Orientador-PPGE/UFPA

Prof. Dr. Douglas Alcântara Alencar
Examinador Interno - PPGE/UFPA

Profª. Drª. Jurandir Santos de Novaes
Examinador Externo – FACECON/UFPA

Prof. Dr. Claudio Alberto Castelo Branco Puty
Examinador Externo - FACECON/UFPA

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Deus e Maria por terem me permitido viver uma das experiências mais ricas
da minha vida, e colocado pessoas tão generosas e interessantes nessa trajetória, a qual
não foi nada fácil, mas que se manifesta como um sonho realizado.
À minha amada família (Raimundo, Delza e Gabriela), minha infinita gratidão. Por todo
apoio, incentivo e fé que me deu forças suficientes para me superar e agregar um pouco
de conhecimento ao nosso mundo.
Ao meu amor Davi e suas pequenas Alice e Aymê, por suportarem muitas vezes minha
ausência e meus momentos de irritação. Agradeço por todo companheirismo, amizade,
paciência, compreensão e amor que serviu de forças para a concretização deste trabalho.
Agradeço a todos meus amigos e professores que sempre se dispuseram a me ajudar,
aprendi muito com todos vocês. Minha grande e amada amiga Íris, sempre em meu
amparo e aconselhamento. Aos meus parceiros de curso Celso, Gedson, Felipe, Lorena,
e meus mestres Márcia, Carlos, Pedro Henrique, Adejard por compartilharem
conhecimento e um pouco de suas vidas comigo. À toda equipe OPAMET, Luciana,
Carol, Gustavo, Mariza, Nonato e Sebastião, nosso trabalho foi a principal inspiração para
o tema desta dissertação.
Ao meu orientador José Raimundo Trindade, pelo qual tenho profunda admiração e
respeito, obrigada por todo apoio, conhecimento e motivação. Agradeço também a
faculdade de pós-graduação em Economia e a UFPA, a qual dediquei boa parte da minha
vida e a todo corpo docente do PPGE por compartilharem sabedoria.

RESUMO

A Constituição de 1988 marca a abertura de um ciclo de construção de um
sistema de Seguridade Social no Brasil. Estabelecida por princípios de integralidade e
universalização, assegurou a equalização dos rendimentos e a imediata inclusão dos
segmentos mais vulnerável da população. Entretanto, as tentativas de bloqueio se
manifestaram cedo com a fragmentação das instituições sociais e toma força com as
recorrentes contra-reformas. Por meio de uma análise histórica buscou-se compreender o
desenvolvimento da Previdência Social e as ameaças que envolvem a fragilização das
relações de trabalho. O resultado do estudo revela que nas últimas décadas a cobertura
previdenciária cresceu, promoveu a redução da pobreza e criou dinamismo econômico
nas regiões mais dependentes financeiramente. Contudo, também aponta para o risco do
desmonte do sistema de proteção social em favor do desenvolvimento do capital
financeiro.
Palavras-chave: Previdência Social. Seguridade Social. Bem-estar. Regulação.
Financeirização

ABSTRACT
The 1988 Constitution marks the opening of a construction cycle for a Social
Security System in Brazil. It established principles of integrality and universalization and
ensured the equalization of income as well as the immediate inclusion of the most
vulnerable segments of the population. However, the blocking attempts were manifested
early on along with fragmentation of social institutions and took over by the persistent
counter-reforms. By using a historical analysis we sought to understand the development
process of the Social Security System and the threats related to a growing weakness of
labor relations. The result of the study revealed that in the recent past decades, the social
security coverage has not only increased and promoted the reduction of poverty, but also
created economic dynamism in regions with more financial dependence. However, this
study also indicates the risk of dismantling the social protection system in favor of the
development of financial capital.
Key-words: Social Security. Social Security. Welfare. Regulation. Financialization.
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INTRODUÇÃO

A ascensão das políticas sociais e a consecutiva institucionalização e
regulação pela qual experimentaram, caracterizou a sociedade de bem-estar social dos
anos de 1950 na Europa. A reconfiguração social e das relações de trabalho tiveram base
num plano de segurança social1, que identificou o crescimento da miséria como
consequência da Segunda Guerra Mundial e propondo a formação de um sistema de
seguridade que garantisse segurança nos rendimentos e evitasse a suspensão da
capacidade produtiva. Deste modo, as concessões de seguros sociais, de serviços de saúde
e de treinamento dos trabalhadores, além de outras medidas relacionadas à segurança
nacional exerceram uma função essencial no desenvolvimento da indústria e da
acumulação de capital.
No Brasil, a lógica solidária do financiamento social só foi estabelecida com
a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988. Antes desse período o acesso aos
benefícios sociais era limitado, com alto grau de exclusão e desigualdade, e as formas de
assalariamento precárias. Dessa forma, a universalização dos seguros sociais
proporcionou o resgate da dignidade e melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores
mais pobres, das mulheres e dos homens que atuavam nas zonas rurais, implicando
inclusive no aumento da dinâmica econômica de pequenas municipalidades, além de
servir como financiamento da agricultura familiar (DAIN&MATIJASCIC, 2005). Dessa
forma, o sistema de Previdência Social tem-se relevado também como um importante
instrumento redutor de miséria.
Entretanto, a questão colocada neste trabalho é, que apesar do avanço do
Estado Social nas últimas três décadas, a tese de inviabilidade do modelo solidário sempre
acompanhou o desenvolvimento das políticas de cunho social, sobretudo a Previdência.
O atual avanço dos projetos reformistas no campo do trabalho, previdência e do tributo
têm significado um regresso ao modelo liberal dos anos 90. As reformas em curso,
somada a outras tantas estratégias de confronto às normas estabelecidas pela Constituição
Cidadã de 88 são apontadas nesta análise, como elementos que visam inviabilizar o
sistema público de benefícios e de seguro sociais em favor do avanço da financeirização.
Fagnani (2017) justifica o retardado desenvolvimento dos direitos sociais no
Brasil como um resultado da composição histórica, que não há muito tempo, tinha como

1

Plano Beveridge. Ver Salvador (2010).
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maioria em sua formação social homens e mulheres negros escravizados, brancos
analfabetos e estrangeiros, marcados pela exploração e exclusão. Nesse contexto, o
período de 1988-2015 se evidencia como o ciclo da evolução da cidadania social no país,
pois somente com a configuração da Seguridade Social todos os trabalhadores puderam
acessar aposentadorias, pensões, seguros desemprego e acidente, e uma série de outros
benefícios que garantem pelo menos o mínimo à sobrevivência. Embora, a análise
histórica da evolução dos direitos sociais tenha indicado, por outro lado, diversas
situações que manifestam o rompimento com a trajetória de expansão desses direitos.
Atualmente o país enfrenta uma grave crise econômica e política. As elevadas
taxas de desemprego e o descontentamento social tem fomentado o retorno dos projetos
de contra-reforma da Previdência e trabalhista, a qual inclusive já foi aprovada e abre
caminho para a precarização das relações de trabalho. Portanto, essa dissertação trabalha
com a hipótese de que a Constituição de 1988 representa um marco do ponto de vista da
ampliação e valorização da concessão de benefícios sociais, e que o recente projeto de
reforma previdenciária (PEC 287/2016) expressa o bloqueio da Seguridade Social
construída três décadas atrás. Em última instância, a vigência da PEC 287/16 pressupõe
o aumento da desigualdade social e da pobreza, isto é, um retrocesso ao modelo de
trabalho precário caracterizado pelo aumento da exploração da força de trabalho devido
à pressão do Exército Industrial de Reserva (EIR).
Deste modo, este estudo busca investigar as iniciativas de desmonte social
desde 1988, período onde a previdência, a assistência e a saúde pública passam a compor
um sistema sólido de proteção social, por meio da observação crítica da história do
desenvolvimento do Estado Social brasileiro. Para tanto, no primeiro capítulo, realiza-se
um esforço de compreensão teórica das profundas alterações nas relações de trabalho
assalariado e de reprodução do sistema capitalista, sob as perspectivas marxista e
regulacionista. Marx (1996) revela que a inserção do assalariamento como forma
predominante de compra da força de trabalho e a presença de um Estado assistencial foi
fundamental no processo de amadurecimento e expansão do capitalismo industrial, ainda
que nela reflita pontos de conflito entre as classes. É possível compreender que a
previdência sob a perspectiva marxista é um elemento que compõe o fundo de reprodução
do trabalho, ou seja, a Previdência Social se apresenta como um componente necessário
para garantir a reprodução do capital uma vez que criar condições de proteger e perpetuar
a força de trabalho de modo geral. A regulação do trabalho se expressa, por sua vez,
como um mecanismo de equilíbrio da relação antagônica das classes capitalista e
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trabalhadoras. Não obstante, a natureza contraditória dessa relação justifica as
experiências de desgaste dos direitos e proteção do trabalhador, além da consequente
intensificação da exploração de mais-valor.
Tendo em vista a importância teórica da previdência no processo de
acumulação capitalista, temos que a partir dos anos de 1950, dá-se início a regulação da
inserção e administração de um fundo de amparo ao trabalhador, onde o Estado se
apresenta como moderador e gestor deste fundo social. Com isso, as economias
capitalistas puderam multiplicar a produtividade do capital ao mesmo tempo em que a
força de trabalho teve ampliado sua participação nesses ganhos, como exemplo o
crescimento real das taxas de salário e recebimentos de serviços básicos de saúde,
educação e previdência e assistência social. Contudo, desde 1970 este estado de
prosperidade da economia e do bem-estar geral entra em crise, estimulando uma reação
em que a desconstrução social ocorre em favor da individualização dos direitos e
mercantilização dos mesmos. O Brasil tem manifestado neste período recente fortes
rompimentos com o sistema de solidariedade consolidado na CF de 1980, remetendo a
uma involução dos direitos sociais, cuja consequência já é sabida: o aprofundamento da
desigualdade social.
O segundo capítulo apresenta uma síntese sobre a origem e o
desenvolvimento das políticas sociais e expõe também o caso brasileiro, procurando
diferenciar as experiências de bem-estar vividas pelos países desenvolvidos da realidade
das economias periféricas. Por fim, a terceira e última etapa do trabalho considera o ponto
de partida da análise, a Constituição Federal de 1988, para explicar a estrutura atual da
Previdência Social e seus respectivos impactos sociais e econômicos, procurando
compreender como os elementos que caracterizam rompimento com os atuais princípios
de universalidade e integralidade evoluem e se dispõe no contexto paradoxal da relação
capital e trabalho.
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TRABALHO, SALÁRIO E ESTADO NA ECONOMIA CAPITALISTA

Compreender o sistema previdenciário requer compreender também a gênese
das relações de trabalho e dos aspectos que tratam das condições do esgotamento ou
incapacidade da produtividade, da regulação do processo que envolve a compra e venda
da força de trabalho, bem como das experiências sobre o desenvolvimento dessas relações
no mundo capitalista.
Com o advento da noção de trabalho livre2 e da dissolução das fábricas
artesanais em favor das manufaturas, o modelo de trabalho passou pela necessidade de
regulação, sofrendo até então com exploração desenfreada e péssimas condições até a
consolidação de um aparato legal que delegara a jornada de trabalho sob um limite de
horas3. O que não quer dizer que o trabalhador hoje se reproduza nesse sistema sem
sofrimento, porém, é no contexto capitalista que a regulação do trabalho e sua
cristalização na forma salário se tornam fundamentos para o desenvolvimento de uma
economia desigual e acumuladora de riqueza.
O Estado de bem-estar social surge do reconhecimento da importância da
demanda agregada como alavanca da expansão do capital a partir dos anos 50, onde a
participação de políticas públicas complementadoras de renda se revelou chave para o
crescimento econômico concatenado com a melhoria nas condições de vida de uma parte
da população excluída. Embora a atuação do Estado de providência tenha se desenvolvido
de forma limitada em algumas economias, pode-se perceber os resultados das inquietudes
da classe trabalhadora.
Neste capítulo teórico são expostos a significação econômica do processo de
exploração da força de trabalho e sua relação com a dinâmica capitalista, considerando a
lógica previdenciária pública enquanto componente da reprodução social da classe

Marx (2013 [1867], p. 242-243) estabelece a dupla condição de liberdade: o trabalhador é o “livre
proprietário de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa” podendo aluga-la por certo período de tempo e;
a segunda condição é que o trabalhador somente pode “oferecer como mercadoria à venda sua própria
força de trabalho”, pois já foi desapropriado de todos os meios de produção que poderiam torná-lo um
vendedor de mercadorias próprias em que seu trabalho pudesse se objetivar.
3
O primeiro movimento propriamente de expansão capitalista se estabelece mediante a forma de
exploração tratada por Marx como de mais-valor absoluto, ou seja, a acumulação de capital requereria
tanto a expansão das jornadas de trabalho, quanto a intensificação do uso da força de trabalho. Esse
movimento correspondeu ao período histórico de estabelecimento da manufatura e grande—indústria, por
mais que o capitalismo nunca tenha deixado de requerer esta forma específica de exploração e,
principalmente, nas últimas décadas tenha retornado de forma expressiva. Sob condições de expansão da
Acumulação por mais-valor absoluto as regras de regulação social se tornam bem mais frouxas, conferir
Rosso (2017) e Harvey (2011).
2
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trabalhadora. É apresentado também o amadurecimento desses elementos no capitalismo
moderno sob a perspectiva da escola regulacionista, buscando integrar as funções
previdenciárias do Estado capitalista moderno às condições de desenvolvimento do
regime de acumulação.

1.1
A CONDIÇÃO DO TRABALHO ASSALARIADO EM MARX E A LÓGICA
PREVIDENCIÁRIA
A produção de riqueza na economia capitalista é fundamentada na exploração
e alienação do trabalho humano, e as condições em que a relação capital e trabalho se
desenvolvem são ditadas pela necessária expansão desse capital, sendo que as relações de
assalariamento são a forma em que a exploração do trabalho se expressa. Se o
desenvolvimento do sistema está vinculado a produção de mercadorias e sua conversão
em capital valorizado, a manutenção dessa lógica depende, portanto, que o movimento de
produção, consumo e reinvestimento produtivo seja reverberado, porém em volumes cada
vez superiores pelo fato de uma parcela do mais-valor se acumular ao longo dos ciclos de
reprodução do capital. Dessa forma, “tudo deve dançar ao ritmo da ‘acumulação pela
acumulação’ e da “produção pela produção”” (Harvey, 2013 p.249).
O trabalho de Marx, O capital, é a principal obra de compreensão crítica do
capitalismo. Entender a composição da sociedade e suas metamorfoses nesse prisma, é
observar a complexidade das relações capitalistas a partir de um elemento-célula. “A
dialética materialista presume, primeiro, que a realidade concreta analisada em O capital
é uma totalidade [...] Segundo, para reconstruir o concreto no pensamento, a análise
precisa refletir a estrutura desse concreto” (SAAD FILHO, 2011, p. 21). Ou seja, o
materialismo parte do concreto para identificar os elementos estruturais de determinação
da realidade.
A perspectiva da totalidade impõe a compreensão dos fenômenos sociais e
econômicos enquanto interações sistêmicas. Assim, entender a reprodução social integra
ao entendimento da reprodução do capital, da força de trabalho e dos agentes subjetivos
que existem enquanto classes sociais. Assim, processo de trabalho e processo de
valorização constituem uma unidade dialética, cuja interação produz e reproduz o capital
social, assim como as condições de existência produtiva e improdutiva das classes sociais
como um todo, incluindo as relações que definem as formas superestruturais (Estado) e
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as condições de manutenção da vida dos trabalhadores após sua retirada do mercado de
trabalho (aposentadoria).

Dessa forma, no capitalismo o trabalho tem dupla determinação, ele é abstrato
e por isso, essência do valor econômico social, como também é concreto, pois reflete
utilidades na forma de meios de vida e de produção. Portanto, a dialética materialista
(abstração real) e a lógica formal (generalização mental) são pontos de partida
mutualmente excludentes para a análise científica (SAAD FILHO, 2011). Essa
interpretação justifica porque a força de trabalho é especial, haja vista que ao mesmo
tempo em que atua com o desgaste fisco-mental, parte desse esforço não é remunerado,
logo é apropriado na forma de mais-valor e dessa forma alimenta o processo acumulativo
do sistema.
Vejamos que é fundamental esclarecer a distinção entre trabalho e força de
trabalho, pois se o trabalho significa a força de trabalho em movimento, em ação, a força
de trabalho funciona como mercadoria, porém, não uma mercadoria qualquer. Um
capitalista ao contratar o trabalhador durante certo período (em geral o trabalho é
calculado em horas, dias, mês, etc.) paga pela mercadoria força de trabalho e não pelo
trabalho que será executado, portanto remunera apenas o valor da força de trabalho, não
o valor total produzido durante o tempo em que o trabalhador estará disponível para
produzir. Esta diferença constitui a apropriação de um mais-valor produzido pelo
trabalhador e que é apropriado enquanto lucro pelo capitalista, mas a impressão que fica
nessa relação é de que todo trabalho é pago.
Essa aparência enganadora distingue o trabalho assalariado das outras formas
históricas do trabalho. Dentro do sistema do salariado, até o trabalho não
remunerado parece trabalho pago. Ao contrário, no trabalho dos escravos
parece ser trabalho não remunerado até a parte do trabalho que se paga. Claro
está que para poder trabalhar, o escravo tem que viver e uma parte de sua
jornada de trabalho serve para repor o valor de seu próprio sustento. Mas como
entre ele e seu senhor não houve trato algum, nem se celebra entre eles
nenhuma compra e venda, todo o seu trabalho parece dado de graça. (MARX,
1996, p.102).

Sendo assim, é apenas no modo de produção capitalista sob uma relação de
trabalho assalariada que essa apropriação dissimulada acontece, exatamente pelo duplo
caráter4 que a mercadoria possui. Segundo Marx, as mercadorias expressam a riqueza da

4

No primeiro livro do O Capital, Marx discorre sobre o duplo caráter do trabalho representado nas
mercadorias. Para ele, a mercadoria é o elemento que define a sociedade burguesa e por isso a
importância de iniciar a compreensão da relação entre capital e trabalho pelo estudo da mercadoria.
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sociedade capitalista e as serve porque possuem utilidade, ou seja, são produzidas para
saciar necessidades concretas e são resultantes de diferenciados trabalhos concretos,
como a cadeira resulta do trabalho do marceneiro e satisfaz a necessidade de sentar e o
sapato resulta do trabalho concreto do sapateiro e satisfaz a necessidade de calçar, todavia
Marx vai além, se o valor de uso de uma mercadoria expressa sua função efetiva e é o que
as diferencia, por outro lado, as mercadorias compartilham de uma essência valorativa, o
trabalho abstrato, resultante do desgaste físico e mental indiferenciado e que amalgama
os mais diferentes trabalhos concretos. É somente o trabalho que gera o valor, na
sociedade burguesa, valor de troca. Se a força de trabalho é entendida como uma
mercadoria nessa lógica, a força de trabalho então também possui um valor.
De acordo com Marx (1987) o valor de troca de uma mercadoria é dado em
dinheiro, e o valor de troca não é nada mais que seu preço, portanto, salário é o nome que
se dá ao preço da força de trabalho, a mercadoria especial que só existe indissociável do
seu possuidor, o trabalhador. O salário é, pois, a expressão monetária do valor da força
de trabalho, sendo determinado pelo que custa, em tempo de trabalho abstrato, a sua
produção e reprodução. O salário constitui, portanto, o tempo de comando do trabalhador
sobre o trabalho social necessário à sua reprodução social, física, mental e históricocultural. A determinação do valor do salário acontece do mesmo modo como o preço das
demais mercadorias é definido, pelo seu custo. Marx (1996) explica que assim como as
máquinas, o homem passa por um desgaste e logo precisa ser substituído, porém, para
crescer, se manter vivo e capaz de executar seu trabalho, o homem necessita consumir
uma determinada quantidade de bens de subsistência e também precisa ser capaz de dispor
artigos de primeira necessidade para sua família, indispensável para a multiplicação do
trabalho. Portanto, “o valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos artigos de
primeira necessidade exigidos para produzir, desenvolver, manter e perpetuar a força de
trabalho” (MARX, 1996, p.100).
Vale ressaltar que a noção aqui expressa refere-se não as condições
propriamente individuais, mas às condições sociais. Deste modo, a reprodução da força
de trabalho tem que ser garantida socialmente, por mais que individualmente haja perdas
e transtornos, mas no longo prazo, ou seja, no tempo de vida geracional se garantirá as
condições médias de existência do trabalhador coletivo, daí sendo necessário conceber a
Previdência enquanto um estatuto social e não privado. O valor da força de trabalho se
expressa, portanto, em condições físicas, mentais, históricas e morais, fatores de
perpetuação do trabalhador e do núcleo familiar necessário a continuidade da reprodução
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social, o que requer a manutenção intergeracional, como também a preservação das
condições de vida após a retirada do mesmo do mercado de trabalho, tendo em conta o
preceito moral definido5.
O valor da força de trabalho somente pode se expressar na corporeidade do
trabalhador, sendo indissociável os fatores subjetivos e objetivos, assim esta mercadoria
detém tripla especificidade em relação as demais mercadorias: i) não constitui produção
mercadológica, mas reprodução subjetiva e moral; ii) apresenta capacidade própria de
mobilidade e de interatividade social e mercadológica; iii) produz e reproduz valor social
necessários à sua reprodução e a expansão da riqueza social.
Marx ([1867], 2013, p. 245-246) identifica o valor da força de trabalho à
forma como se estabelece o valor das demais mercadorias, o que nos parece parcialmente
equivocado, seja pelas características distintas desta forma mercadoria (força de
trabalho), como já exposto acima, seja pelo condicionante que o próprio autor trata: a
indissociabilidade entre a mercadoria e seu proprietário. Vale reproduzir o excerto para
que possamos analisa-lo e construir uma hipótese explicativa da lógica previdenciária.
O valor da força de trabalho, como de todas as outras mercadorias, é
determinado pelo tempo de trabalho necessário para a produção (...) a força de
trabalho representa apenas uma quantidade determinada do trabalho social
médio nela objetivado. A força de trabalho existe apenas como disposição do
indivíduo vivo (...). Dada a existência do indivíduo, a produção da força de
trabalho consiste em sua própria reprodução e manutenção.

Consideramos que o valor da força de trabalho se estabelece enquanto uma
forma valor condicionada histórica e moralmente, o que implica, sua reprodução se
definiria inicialmente por dois componentes tratados por Marx e um terceiro que o autor
não trata e constitui, por hipótese, o centro de nossa argumentação: i) os meios necessários
a reprodução do próprio trabalhador, condição subjetiva da mercadoria força de trabalho;
ii) os meios necessários a reprodução da sua prole, fator que garante as condições
geracionais de reprodução do trabalho social e da própria acumulação capitalista e; iii) o
coeficiente de manutenção reprodutiva do trabalhador após sua retirada do mercado de
trabalho, o que constitui um fundo social resultante da condição de o trabalho abstrato ser
trabalho social. Não é portanto um fundo de equivalência intergeracional fiscal
propriamente, mas parcela do valor social produzido pela classe trabalhadora
intergeracionalmente.

5

Conferir quanto ao preceito moral, ordem de relações dos direitos de humanidade ou de preservação de
condições de dignidade (tratar).
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Para detalhar a diferença, temos que estabelecer os diferentes componentes
resultantes do produto do trabalho social. Considerando uma sociedade ideal não
capitalista, abstração que Marx ([1875], 1989, 212-213) estabelece no Crítica ao
Programa de Gotha, segundo o autor se decomporia: i) parcela para repor os meios de
produção consumidos; ii) parte para expandir a produção; iii) fundo de reserva ou do
seguro contra acidentes, transtornos devidos a fenômenos naturais. Estas partes
“constituem necessidade econômica” do sistema, ou seja, são condição reprodutiva que
antecipam, ou por relação de equivalência valor ou planejamento, aos meios de consumo
necessários a reprodução social. Portanto: iv) as despesas gerais de administração, não
concernentes à produção, inclui-se aqui, as funções gerais do Estado; v) a parte que se
destina a satisfazer necessidades coletivas, tais como educacionais, saúde e sanitárias; vi)
os fundos de manutenção das pessoas não capacitadas para o trabalho, etc; ou seja, o
fundo previdenciário e de seguridade social. Marx destaca que somente após este conjunto
de parcelas serem deduzidas é que se tem: vii) “os meios de consumo que será repartida
entre os produtores individuais da coletividade”.
No capitalismo, a riqueza social decompõe-se de parcelas assemelhadas, mas
que para os fins aqui tratados, podemos simplificar em quatro grandes parcelas: i) parcela
para repor os meios de produção consumidos, a massa de capital constante (C); ii) o fundo
de trabalho (V); iii) a massa de valor expandida (M), que se decompõe: iv) em massa de
valor acumulada (αC e αV); v) juros e rendimentos de rentistas (rM); vi) fundo de gastos
de Capitalistas (gcM); vii) fundo fiscal do Estado capitalista (tM).
Consideramos que analiticamente o fundo previdenciário seja parte do fundo
de trabalho, portanto uma parcela de V destina-se a financiar as condições de sobrevida
do trabalhador após retirar-se do mercado de trabalho. Assim, o valor da força de trabalho,
tratada como um compósito social, coletivo e não individual, seria formado por três
coeficientes: i) coeficiente de reprodução física e mental do agente trabalhador ativo (βV);
ii) coeficiente de reprodução física e social do coletivo familiar (πV) e; iii) coeficiente
previdenciário e de seguridade do trabalhador não ativo (¥V). A diferença posta e
substancial diz respeito a origem do fundo previdenciário, ao invés do fundo fiscal,
resultante de parcela do mais-valor, este resulta de parcela do fundo de trabalho ou do
fundo de trabalho necessário.
Marx trabalha com o mesmo raciocínio para compreender como os valores
das mercadorias são formados, observando o elemento comum que as aproxima e as
legitima. À primeira vista quando observamos uma mercadoria, somente é percebido seus

23
aspectos qualitativos, naturais, no entanto, em sua essência, existe uma quantidade de
trabalho nela invertida. Além dos materiais necessários à sua produção, máquinas,
ferramentas, edifícios, consideramos o trabalho cristalizado na mercadoria e nas matériasprimas consumidas pelo tempo que é dedicado à sua composição. De modo algum
devemos interpretar que quanto mais lento (inábil, preguiçoso) for o trabalhador ao
executar uma tarefa maior o valor agregará a mercadoria. Marx considera o tempo social
para a produção de bens, ou seja, o preço das mercadorias está relacionado com o tempo
médio social, que considera a média da habilidade, intensidade de produção em um tempo
normal.
Se, então, a quantidade de trabalho socialmente necessário, materializado nas
mercadorias, é o que determina o valor de troca destas, ao crescer a quantidade
de trabalho exigível para produzir uma mercadoria aumenta necessariamente
o seu valor e vice-versa, diminuindo aquela, baixa este” (MARX, 1996, p. 95).

As leis que regem o preço das demais mercadorias, funcionam também
parcialmente para o preço da força de trabalho (salário) e a determinação do preço pelo
custo de produção também equivale ao preço pelo tempo de produção de uma mercadoria,
pois ambos estão relacionados com o emprego de materiais utilizados na fabricação e que
já foram adquiridos com uma quantidade relativa de trabalho passado6 e com o trabalho
direto, vivo, medido pelo tempo. Assim, a concorrência entre os compradores de mão-deobra, ou melhor, a relação entre oferta e demanda da força de trabalho que implicará na
flutuação do valor dos salários (MARX, 1987).
A partir dos fundamentos que regem o trabalho assalariado infere-se que
quanto menor o tempo de formação do trabalho, mais baixo será seu preço, salário, no
mercado, pois seu custo é menor se comparado a outros trabalhadores que estudam mais
tempo, e, que por isso possui uma maior produtividade. Para Marx (1987), o custo de
produção da força de trabalho simples compõe o custo de vida e de reprodução do
trabalhador, e o salário determinado sob essas condições, as condições mínimas de
sobrevivência, é denominado de salário mínimo.
Buscando agora compreender a interação que ocorre entre lucro e salário,
retomemos a lógica da produção capitalista. Para produzir mercadorias, o capitalista
compra matérias-primas, mão-de-obra, ferramentas, ou seja, todos os materiais mais a
força de trabalho que se precisa para confeccionar uma mercadoria, e já nessa etapa é
6

O termo trabalho passado se refere a capacidade abstrata do trabalho se apresentar nas mercadorias, ou
seja, uma mercadoria quando manipulada passa a conter um quanto de trabalho não visível, mas
materializado. Essa mesma mercadoria pode servir de matéria-prima em outra produção, e nela está contida
trabalho passado, pretérito ou morto. É nessa dinâmica de produção que o trabalho se transforma em capital.
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adquirido um quantum de trabalho morto e cristalizado. Todavia, a partir do momento em
que o capitalista envolve trabalho morto com o trabalho vivo, trabalho este posto em ação
pelos operários por ele contratados em troca de um salário, o resultado será a produção
de capital, a produção de uma mercadoria valorizada, que ao ser realizada pela venda,
produz riqueza que se dispõe da seguinte forma: 1. Parte do valor da venda da mercadoria
paga o custo da matéria-prima e das ferramentas e das máquinas utilizadas, ou seja, repõe
o valor já existente e que nela fora empregado; 2. Outra parte remunera os trabalhadores,
ou seja, faz referência ao custo do trabalho consumido na produção (salários); 3. Por fim,
ao vender a mercadoria, ainda resta ao capitalista uma margem de lucro, que expressa o
benefício dessa relação para ele. Portanto, Marx (1987, p.33) afirma que “é o domínio da
acumulação do trabalho passado, materializado, sobre o trabalho imediato, vivo, que
transforma o trabalho acumulado em capital”.
O valor novo produzido pelo trabalho assalariado permite o reinvestimento
produtivo, fazendo com o que o capital cresça e se prolongue. Parte do lucro suplementar
serve ao capitalista para adquirir novos instrumentos, materiais e força de trabalho. Por
sua vez, o aumento da procura pelo trabalho valoriza o preço da força de trabalho, dessa
forma, o salário sobe. O incremento da força de trabalho, portanto, pressupõe o aumento
do capital, do lucro, contudo, o tratamento do salário se dá de modo bastante relativo,
visto que nele está contido várias relações. Marx (1987) considera importante distinguir
conceitos de salário nominal, real e relativo.
Se, por exemplo, uma temporada de inverno compromete a produção de trigo,
carne e leite, a baixa oferta momentânea provocaria o aumento do preço desses artigos de
primeira necessidade e supondo que o salário dos operários se mantenha o mesmo, seu
salário agora compra menos pão e carne. Nesse caso, houve uma redução do salário em
termos reais7. No entanto, levando em consideração o encarecimento dos produtos de
primeira necessidade, se fosse dado um aumento equivalente ao salário, esse aumento
seria apenas nominal8, pois não significou maior capacidade de consumo. Mas, a noção
de aumento ou de baixa do preço da força de trabalho vai mais além do seu sentido
nominal (MARX, 1987).
Não somente o preço do trabalho ou sua capacidade de valor de troca
determinam as relações existentes no salário. Marx destaca que uma apreciação

7
8

Capacidade real de trocar dinheiro por mercadoria.
Preço do trabalho em dinheiro
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importante a se fazer é compreender a relação de salário com o lucro. Sabemos que ambos
são derivados do valor novo criado pelo trabalho, sabemos também que o trabalho é
incorporado as matérias-primas, mercadorias, de modo que quanto mais trabalho for
envolvido na cadeia de produção, maior será a produção de mais valor, assim, maior será
o lucro. Considerando o ciclo de reprodução do capital9, o efeito do aumento do capital
repercute na necessidade de empregar mais força de trabalho, com efeito, o salário sobe,
e naturalmente, desconsiderando a ação de outros fatores, o lucro será maior no ciclo
posterior, no entanto, em termos relativos, o lucro cresce em proporções maiores que a
dos salários, sendo assim, o salário relativo expressa o trabalho direto que dá valor em
relação ao acumulado de trabalho que constitui o capital. Temos na relação de salário e
lucro, portanto, uma razão inversa. Marx (1987, p.40) afirma:
Em primeiro lugar, temos que reconhecer que o resultado será o mesmo,
embora se chegue lá por um caminho oposto. O lucro não aumentou porque o
salário diminuiu, mas o salário diminuiu porque o lucro aumentou. Com a
mesma quantidade de trabalho alheio, o capitalista comprou uma quantidade
maior de valor de troca, sem por isso ter pago o trabalho mais caro; quer dizer
que o trabalho é mais mal pago relativamente ao benefício líquido que reverte
para o capitalista.

O que é comum tanto ao trabalho, ao salário e ao capital nesse contexto, é o
elemento social. Existe um acumulado histórico de suor e sangue que se materializa
nessas relações desde o princípio das relações de trabalho assalariado, dando origem a
segmentação de duas classes distintas e desiguais: capitalistas e trabalhadores. Mesmo
que o segundo grupo receba melhorias salariais, seja em termos nominais ou reais, em
termos relativos sempre existirá um abismo entre o poder de consumo, luxo e prazer social
que a classe capitalista pode usufruir. Marx (1987) ratifica que os prazeres de um operário
diante de um aumento salarial crescem, mas a sua satisfação diminui proporcionalmente
em comparação com os engrandecidos e inacessíveis prazeres do capitalista. Convém
destacar que o salário não representa uma taxa individual e sim uma média social,
estabelecida desde um conjunto de fatores integrados socialmente [trata-se de
normalização, sincronização e homogeneização], porém ponto a se destacar é que sempre
parcela do salário médio social deve-se destinar as condições de sobrevida dos
trabalhadores que se retiram do processo de exploração, a condição previdenciária é parte
9

O ciclo do capital acontece quando três etapas conseguem realizar-se: a primeira diz respeito a capital
monetário, responsável pela contração da força de trabalho e dos materiais necessários a produção de
mercadoria; a partir daí a segunda fase se refere a transformação do capital produtivo, basicamente a
produção de mercadorias e de mais valor; por fim, a terceira etapa, do capital mercantil, só se efetiva pela
realização da venda da mercadoria. Este ciclo é responsável pelo processo de reprodução do capital e
qualquer interferência em qualquer etapa condiz com crise.
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da condição de reprodução social da força de trabalho e, portanto, parte da medida
salarial.
O desenvolvimento do capital produtivo não está só relacionado com o
aumento dos lucros e salários. Existe também a reação dos capitais concorrentes, ou seja,
o estímulo a concorrência funciona como um mecanismo de pressão que “empurra para
frente” a acumulação de riqueza a custo da constante necessidade do aumento de
produtividade. A disputa entre capitais estimula a inversão cada vez maior em tecnologia,
inovação, máquinas e maior divisão do trabalho, de modo que a produtividade aumente a
ponto de possibilitar a formação de preços mais atrativos e favorecer a conquista de
parcelas maiores do mercado. Então, com o desenvolvimento desse processo, o
trabalhador tende a ser desvalorizado pela simplificação do trabalho causada pela maior
e constante divisão social do trabalho10 e pelas maquinas e aperfeiçoamentos poupadores
de trabalho, os resultados do desenvolvimento desse mecanismo são produção em escala,
barateamento do custo de produção e aumento dos lucros via aceleramento produtivo
(cabe destacar que o lucro aumenta porque é derivado do trabalho humano, por outro lado,
o emprego de tecnologia e técnicas de produção agiliza a produção resultado no aumento
do lucro, ainda que temporário) e redução dos salários, uma vez que passa a haver maior
disputa entre a classe operária pelo enxugamento de vagas que a inserção de máquinas,
por exemplo, promove, por conseguinte, a parcela crescente de trabalhadores
desempregados11 pressiona os salários para baixo e permite a precarização do trabalho.
É assim, à medida que o trabalho se torna cada vez mais desagradável, mais
repugnante, a concorrência aumenta e o salário diminui. O operário procura
manter o mesmo salário trabalhando mais, quer fazendo horas extraordinárias,
quer produzindo mais em cada hora de trabalho. Empurrado pela miséria, o
operário aumenta mais os efeitos funestos da divisão do trabalho. Pois quanto
mais trabalha menos ganha, e isto por uma razão muito simples: fazendo
concorrência aos seus companheiros, estes se transformam em concorrentes
que se vendem em condições tão más quanto as dele, deste modo, em
definitivo, é assim mesmo que ele faz concorrência, a ele próprio como
membro da classe operária (MARX, 1987, p.46).

Para Marx (1996), as variações salariais estão correlacionadas com o
coeficiente da acumulação de capital, sendo que sob condições específicas, o salário,

10
A divisão social do trabalho refere-se a produção e reprodução da sociedade. Se tempos
atrás, as mulheres eram designadas a cuidar dos filhos e preparar os alimentos e os homens a caça e proteção
da família, com o desenvolvimento da sociedade, a divisão social do trabalho tem se tornado mais
complexa, transformando os padrões do trabalho ao longo do tempo.
11
Essa parcela de trabalhadores desempregados, pelo fato de serem substituídos por
máquinas, tecnologia, padrão de organização do trabalho, etc., é denominada por Marx como Exército
Industrial de Reserva, e a sua maior ou menor demanda de trabalho reflete na maior ou menor taxa de
salário médio.
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enquanto preço de força de trabalho, variará em torno da força de trabalho. Por outro lado,
as pressões sociais exercem uma influência na composição salarial. A contribuição da
metodologia marxista para o estudo das relações salariais e seguridade social passa pela
importância desses elementos na sobrevivência e capacidade de expansão do sistema, e
pelo esforço de superar as interpretações pragmáticas que encaram o salário como fruto
do determinismo da dinâmica do mercado (demanda e oferta), que compreendem os
gastos sociais como um ônus para a máquina estatal.
Segundo Saad Filho (2011) o salário é um representante das relações sociais
que permite a normalização do trabalho, ou seja, com o advento do capitalismo, há o
surgimento de duas grandes classes que se confrontam dentro da dinâmica do próprio
sistema: a classe trabalhadora, a qual é livre para ofertar seu trabalho e por ele recebe um
salário e a classe capitalista, detentora dos meios de produção que se distribui de forma
monopolizada no espaço. O salário, deste modo, é o elemento comum que gera as
condições da formação de um processo institucional de regulação social da exploração
do trabalho.
Nesse sentido, o salário é entendido como um elemento que compõe o
formato de reprodução do sistema, no entanto, durante o capitalismo as relações salariais
se tornam o centro desse processo. Trindade (2008) mostra que o Estado moderno garante
a viabilidade legitimadora e de controle dessa relação, sobretudo ao encobrir o mecanismo
de apropriação de mais-valia e justificando positivamente a propriedade privada dos
meios de produção, sob a forma de aparente universalidade e igualdade dos direitos de
propriedade.
A garantia, portanto, das condições mínimas de sobrevivência da classe
trabalhadora, parte da imposição do Estado como ente regulador das relações sociais, a
partir da promoção de leis que limitam a jornada de trabalho e a remuneração mínima.
Cabe destacar que a organização da classe operária e as recorrentes manifestações
também influíram no processo regulatório. Marx (1996) comenta que a instituição de uma
jornada normal de trabalho efetivou-se após muitos anos de luta entre a classe
trabalhadora e capitalistas12, no berço do capitalismo, Inglaterra, com resultados
12
Harvey (p.138, 2013) comenta o significado da luta de classes tanto
metodológica/teoricamente como também considera um marco na relação trabalho x capital: “A introdução
da luta de classes marca uma ruptura radical com os alicerces da teoria econômica clássica contemporânea.
Ela muda radicalmente a linguagem que a economia é descrita e altera seu foco. Em cursos introdutórios
de economia, é pouco provável que a duração da jornada de trabalho seja tratada como uma questão
importante. Isso também não era discutido na economia política clássica. No entanto, a história foi palco
de uma luta monumental e permanente em torno da duração da jornada de trabalho (férias pagas) e da vida
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consistentes somente a partir da promulgação da Lei Fabril em 1833. Antes disso, os
estatutos ingleses do trabalho apenas visavam, com apoio estatal, o prolongamento da
jornada de trabalho. Harvey (2013, p.138) comenta o significado da luta de classes tanto
metodológica/teoricamente como também considera um marco na relação trabalho x
capital:
A introdução das lutas de classes marca uma ruptura radical com os alicerces
da teoria econômica clássica e contemporânea. Ela muda radicalmente a
linguagem em que a economia é descrita e altera seu foco. [...]. No entanto, a
história foi palco de uma luta monumental e permanente em torno da duração
da jornada de trabalho, da semana de trabalho, do ano de trabalho (férias pagas)
e da vida de trabalho (a idade de aposentadoria), e essa luta perdura até hoje.
Isso constitui claramente um aspecto fundamental da história capitalista e uma
questão central no modo de produção capitalista.

Vale comentar que antes da Lei Fabril, outra expressão de política social,
ainda que com moderada intervenção estatal, também fora considerada por alguns autores
como a primeira lei de bem-estar social. A Lei dos Pobres foi implantada no reinado da
Rainha Elizabeth em 1601, e consistia num fundo público arrecadado geralmente pelas
municipalidades para auxiliar trabalhadores pobres do campo, porém a incumbência da
caridade era dada a Igreja. Portanto, a Igreja atuava como instituição religiosa e Estado,
fornecendo abrigo, tratando dos doentes e/ou fornecendo auxílio financeiro irrisório,
capaz apenas de manter condições básicas de alimentação. Em contrapartida, obrigava
quem tivesse condições físicas a trabalhar nos asilos, albergues e campos públicos
(SILVA JUNIOR, 2012).
Vianna (2002) conta que a lei entrou em vigor no período de transição para
o capitalismo, onde o comércio se desenvolvia e valorizava as cidades, então a pobreza
era entendida como incômoda e que trazia risco social, assim, sua finalidade era tirar os
moradores da rua e os modernos Estados nacionais, por sua vez, tinham de garantir a
proteção a sociedade e aos pobres. As conhecidas Poor Laws serviram de coerção social
e controle sobre o trabalho, além de exercer reforçar o controle social por parte da Igreja
e Estado, tornando mais simples a migração desses trabalhadores rurais às fábricas que
se expandiam com o amadurecimento do sistema. Os primeiros movimentos da dinâmica
capitalista se manifestaram pela imposição e elevação do tempo de trabalho, somente no
século XIX é que o movimento de trabalhadores organizados, a disputa social colocada e
o redimensionamento da dinâmica de acumulação capitalista com base no mais-valor

de trabalho (a idade de aposentadoria), e essa luta perdura até hoje. Isso constituiu claramente um aspecto
fundamental da história capitalista e uma questão central no modo de produção capitalista”.
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relativo, no âmbito daquilo que Marx ([1867], 2013) denominou de grande indústria,
levará a redução paulatina das jornadas de trabalho.13se terá movimentos de contraposição
à altura capaz de reduzir as jornadas.
Todavia, somente com a introdução da Lei Fabril, é que se pode auferir o
estabelecimento normal da jornada de trabalho, porém mantidas intensas condições de
exploração, que somente se atenuaram ao longo da segunda metade do século XX. Marx
(1996) comenta sobre a precariedade do trabalho nas fábricas inglesas e demais países
europeus nos anos de 1860. Metade dos trabalhadores eram constituídos de crianças de
até 13 anos de idade e jovens, que atuavam num espaço apertado, insalubre e repugnante,
sem refeições regulares, e os homens adultos cumpriam jornadas de 14, 15 horas, e
dependendo da atividade (sistema de revezamento) chegava a cumprir um dia e noite
inteiro, levando os trabalhadores a exaustão e justificando os diversos casos de mutilação
e morte destes. Já com a declaração da Lei de 1833, o horário normal de trabalho passou
a ser 15 horas diárias para os homens e mulheres, 12 horas para os jovens de até 18 anos,
e 8 horas diárias para crianças de 9 a 13 anos. Crianças abaixo de 9 anos foram proibidas
de trabalhar e foi proibido também o trabalho noturno14 para a faixa etária de 13 a 18
anos.
A partir daí o capital pode revelar sua voracidade através das artimanhas15
empregadas nas indústrias, que tornou frívola as escritas jurídicas de 1833 e ainda
permitia espaço para aumento de mais-valor via extensão da jornada de trabalho. Harvey
(2013) comenta que a burguesia industrial manipulava a noção de temporalidade,
alterando os relógios da fábrica para aumentar extraordinariamente o tempo de trabalho.
Marx (1996) cita que por meio de troca de turnos, o capitalista alocava adolescentes para
cumprirem uma jornada diária superior a determinada pela Lei Fabril, de forma que a

13

Na maioria dos países do continente Europeu, por volta de 1800, as jornadas eram de 12 a 16 horas por
dia, principalmente entre mulheres e menores, e acima de 16hs para a força de trabalho masculina adulta.
Nos Estados Unidos era entre 11 e 13 horas. Com o fortalecimento dos movimentos reivindicatórios e
revolucionários (a revolta dos tecelões da Silésia, os cartistas, as revoluções de 1848 e suas consequências,
o movimento feniano, o desenvolvimento dos sindicatos e a organização da Liga dos Justos) visando a
diminuição desta jornada, foi que os países começaram a fixar normas, sendo o primeiro deles na Inglaterra
em 1847, fixando em 10 horas diárias, depois seguida por vários outros países. A primeira convenção da
OIT em 1919 estabeleceu que os países contratantes deveriam adotar jornada de 8 horas diárias e 48 horas
semanais. O primeiro país a adotar jornadas de oito horas foi a antiga URSS, logo após a Revolução de
Outubro. Conferir: Marx ([1867], 2013); Braverman (1987); Dal Rosso (2017).
14
Trabalho noturno, nesse contexto, era de 8:30 da noite as 5:30 da manhã.
15
A troca de turno era usada para estender o tempo de trabalho de jovens operárias, visto que a Lei Fabril
determinava o limite de 12horas para este segmento. Assim, o capitalista apenas interpretava este limite
para cada turno começado, portanto, conseguindo prolongar o tempo de trabalho dos adolescentes nas
fábricas.
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tensão entre as forças do capital e trabalho seguiam se agravando, até, em 1844, surgir
novas medidas de controle da jornada de trabalho. Com isto, as mulheres maiores de 18
anos passaram a ser equiparadas com os adolescentes no que tange a todos os direitos
trabalhistas, tendo de trabalhar 12 horas por dia. Já em 1848, a jornada de trabalho das
mulheres e jovens fora definida em 10 horas diárias, e em 1850, após a inquietação do
capital e da resistência da classe trabalhadora, firmaram 10 horas e meia de trabalho
durante a semana e 7 horas e meia durante aos sábados. Ora, somente após 17 anos da
tentativa de implantar a regulação da jornada de trabalho, é que, enfim, houve a aceitação
do capital em manter o compromisso de limitar a exploração pela extensão do tempo de
trabalho.
Observamos, portanto, que o desenvolvimento do capitalismo exigiu a
expansão do valor, e, até enquanto pode, o crescimento do capital se deu pelo aumento
da jornada de trabalho e pelo aumento do número de trabalhadores. Mas, por imposição
do Estado, e pela própria insatisfação da classe operária, foi definido um limite à jornada,
de modo que se esgota a alternativa de desenvolvimento via extensão do trabalho e passa
a se aderir um modelo de exploração baseado na intensificação do trabalho. A
determinação jurídica para o tempo máximo de trabalho se mostrou, a rigor, interessante
para todos os envolvidos, pois uma vez decretada a redução da jornada, o custo e
rendimento do trabalhado se mantivera o mesmo em relação a jornada prolongada, a qual
o levava a perda de energia. Já o trabalhador, com a redução da jornada, obtivera mais
horas de descanso. Destarte, os ganhos de capital adquiridos pela produção de mais-valia
absoluta16, com o progresso tecnológico e dos maquinários, acabaram fluindo para a
modalidade mais-valia relativa17, tornando o trabalho mais condensado, intenso e mais
produtivo.
Assim que a redução da jornada de trabalho, que cria de início a condição
subjetiva para a condensação do trabalho, ou seja, a capacidade do trabalhador,
em liberar mais força num tempo dado, se torna obrigatória por lei, a máquina
na mão do capitalista, transforma-se no meio objetivo e sistematicamente
aplicado de espremer mais trabalho no mesmo espaço. Isso ocorre de duas
maneiras: mediante aceleração das máquinas e ampliação da maquinaria a ser
supervisionada pelo mesmo operário ou de seu campo de trabalho (MARX,
1996, p.44).

16

A mais-valia absoluta está relacionada com a exploração do trabalho no seu limite físico, por meio do
controle e vigilância do capitalista. Ocorrera via prolongamento da jornada de trabalho.
17
A mais-valia relativa se realizou pela intensificação do trabalho via progresso tecnológico. A introdução
de máquinas permite a simplificação do trabalho e aceleração da produção.
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A normalização e regulação das relações de trabalhos se revelaram
substanciais para que a vida do trabalhador não lhe fosse tomada, ao mesmo tempo que a
conservação, ainda que mínima, da força de trabalho seja fundamental para a geração de
mais-valor, pois o princípio dessa relação, e da sua motivação maior: produção de riqueza,
só acontece pela exploração do trabalho assalariado. Pode-se entender com isso, que a
Lei Fabril, expressão do apelo da classe operária por condições mais generosas de
trabalho, também expressou a essência voraz do capitalismo pelas diversas tentativas de
invalidar e enfraquecer a luta do operariado.
É interessante refletir sobre o papel da classe de luta mais uma vez. No caso
descrito por Marx, a pressão dos operários por condições mais dignas de trabalho não
somente resultou em lei de proteção social, ainda que não totalmente eficaz ou ideal, mas
que permitiu uma redução das péssimas condições sanitárias de trabalho e do tempo de
atividade. Para Harvey (2013), o fortalecimento e organização dos movimentos sociais
não somente criou melhorias nas condições de trabalho, mas historicamente é apontado
como elemento de estabilização da dinâmica capitalista, que tem se revelado necessário
para o funcionamento real do capitalismo, embora possa ser também o elemento
revolucionário capaz de destruir esta ordem, como supostamente acreditava Marx.
Harvey (2013, p.157) reitera que:
Talvez não seja por acaso que a fase de governo social democrata mais forte
na Europa nos anos de 1950 e 1960 e a aliança social entre o capital e o trabalho
nos Estados Unidos estejam associados a um robusto crescimento capitalista,
e que os Estados escandinavos, com seus poderosos sistemas de bem-estar
social, tenham continuado como concorrentes relativamente bem-sucedidos na
arena mundial, mesmo durante a recente virada neoliberal.

Deste modo, a reação sagaz dos capitalistas diante da luta trabalhista e das
primeiras limitações de produção de mais valor foi o desenvolvimento de novas
tecnologias. Primeiramente porque ela concorre empregos com a classe operária, pois ela
passa a substituir trabalhadores e expulsá-los das fábricas, portanto afeta o poder do
movimento operário e reduz as taxas de salário. Segundo ponto, a inovação e o
desenvolvimento de máquinas e tecnologias permite que alguns capitalistas se tornem
líderes de mercado, pois apesar de não gerar valor, a máquina dá condições de crescer o
volume de mais-valor produzido, assim, a aceleração da produção aumenta as taxas de
lucro. Marx traz, portanto, a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo, ilimitado,
resulta em desemprego, pauperização e desigualdade.
O capital possui, deste modo, uma necessidade constante de valorização. A
rigor, existem momentos em que a própria acumulação de capital requer menor ou maior
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quantidade de força de trabalho, então, há momentos, como já foi discutido, que essa
dinâmica cria uma população excedente, ou como Marx denomina, um exército industrial
de reserva. Considerando a irracionalidade e a incoerência em que o sistema se
desenvolve, a trajetória cíclica e caótica se torna inevitável. Marx (1996, p.83) afirma que
“a vida da indústria se transforma numa sequência de períodos de vitalidade média,
prosperidade, superprodução, crise e estagnação”, assim, o sistema ora exige e ora
descarta força de trabalho. Harvey (2013) acredita que o excedente populacional tenha se
tornado um pretexto para o capitalista não prezar a saúde, bem-estar e expectativa dos
trabalhadores, e ainda que se importem com a precarização do trabalho e do ser humano
que o representa, a necessidade de concorrer e maximizar o lucro supera qualquer lástima.
Marx, portanto, negava que o bem-estar social pudesse ser alcançado sob o
regime capitalista de produção, por conta de que este sistema se baseia na concentração
e centralização da riqueza social, cuja apropriação capitalista requer não somente o
controle sobre o trabalho social, mas a reprodução das formas sociais necessárias a sua
permanência: o trabalhador assalariado e o capitalista controlador dos meios de produção
(MARX, [1867], 2013, Cap. 23). O reconhecimento das necessidades humanas e
consequente repartição da produção de acordo com o critério da necessidade não ocorre
na realidade, apesar de que as lutas sociais possibilitam conquistas sociais para a classe
trabalhadora, seja por meio da regulação da jornada de trabalho (MARQUES, 1997, 2007)
seja pela disputa por melhores condições de reprodução social dos trabalhadores, o que
implica a disputa pela manutenção de um fundo de trabalho que compreenda as melhores
condições possíveis, dentro da luta de classes e do ciclo de acumulação do capital, dos
três fatores identificados anteriormente: de reprodução física e mental do trabalhador
ativo, das condições de reprodução familiar, enquanto aspecto histórico e social e, por
último, do fundo previdenciário e de seguridade que garantam os níveis médios de
reprodução física dos trabalhadores retirados do mercado de trabalho.
O fundo previdenciário tomado enquanto condição de existência individual
dos trabalhadores retirados do mercado de trabalho, pode ser entendido como parcela de
duas formas valor, ou misto de ambas: i) a primeira forma valor, como já expressa, parcela
do fundo de trabalho (V), portanto parte-coeficiente do valor da força de trabalho, tal
como entendida como magnitude macroeconômica ou massa de valor social de trabalho
abstrato; ii) como parte do fundo fiscal, ou seja, parcela do mais-valor tomado enquanto
receita tributária do Estado capitalista (T). A teoria da regulação francesa combina estas
duas formas para explicar as condições de existência do fundo previdenciário, sendo que
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para esta teoria mista, a luta de classes constitui condição central na configuração do
fundo previdenciário. A seguir buscamos entender como o aporte teórico marxista pode
se combinar ao entendimento regulacionista (Teoria da Regulação), sob o ponto de vista
das condições e significação do fundo previdenciário.

1.2
TRABALHO, SALÁRIO E BEM ESTAR SOCIAL PELA ÓTICA
REGULACIONISTA: UMA ANÁLISE DO ESTADO CAPITALISTA MODERNO

O Estado capitalista moderno deriva do próprio circuito de acumulação, ao
mesmo tempo que constitui uma condição necessária a continuidade do sistema. Como
observa Trindade (2007, 2017) no capitalismo se tem a divisão definitiva entre sociedade
civil (econômica e privada) e Estado (sociedade política e pública), sendo que “as
finanças do Estado assinalam claramente essa transição, sendo vital a constituição de
fluxos privados que alimentem as “forças” públicas”. O Estado constitui uma forma social
necessária a regulação de fatores vinculados a reprodução social capitalista. Assim, a
dinâmica fiscal do Estado se integra e resulta da acumulação de capital, ao mesmo tempo
pode ser visto como condição de existência dos elementos vitais da acumulação.
A Escola Francesa da Regulação acredita que, historicamente, o processo de
acumulação capitalista se manifestou por diversas formas de regulação econômica,
portanto, por diversos regimes de produção. Sendo assim, o papel da moeda mundial, a
forma salário como preço do usufruto da força de trabalho, a modalidade de concorrência
entre as empresas e a postura do Estado são as formas institucionais básicas que
determinam o formato do regime de produção e das relações sociais derivadas da reunião
desses componentes.
A partir da abordagem heterodoxa da economia, os regulacionistas se
destacam na organização de uma literatura crítica da dinâmica de produção capitalista
desde a grande crise de 1930, identificando os elementos socioeconômicos que
conduziram o equilíbrio da produção capitalista no longo-prazo, bem como as limitações
que determinam o esgotamento de cada regime. A regulamentação do contrato salarial e
das leis trabalhistas, a constituição do dólar como moeda forte e global, a expansão do
crédito e do comércio internacional e a presença de um Estado assistencial, por exemplo,
se mostram pontos chaves para o desenvolvimento da indústria moderna e de uma
sociedade também moderna e consumidora em massa, um determinado padrão de
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desenvolvimento capitalista que se tornou marca do pós-guerra, porém somente em um
punhado de economias, pois parcela considerável da humanidade não vivenciou este
modelo (HOBSBAWM, 1995).
Segue, portanto, nos próximos subitens deste capitulo, a metodologia que
organiza a teoria regulacionista e sua interpretação sobre os períodos de estabilidade e
acumulação de capital no período pós Segunda Guerra Mundial, próprio das economias
centrais, com algumas importantes repercussões sobre as economias periféricas ou
dependentes, como se tratará. Período este, onde se estabelece um Estado de Bem-estar
Social e as políticas assistenciais de saúde e previdência social. Também será
discriminado as diferenças da experiência do paradigma fordista nas economias centrais
e periféricas, e a atuação do Estado de providência até sua crise.

1.2.1 Conceitos e metodologia da Teoria Francesa da Regulação
A Escola ou Teoria da Regulação se dedicou nos anos de 1970 a construir um
projeto anti-ortodoxo, fazendo severas críticas a capacidade limitada da teoria econômica
dominante de analisar a dinâmica temporal da economia (períodos de crescimento
econômico e crises), ainda mais pela resistência em expressar o conteúdo social existente
nas relações econômicas, que para Aglietta (1999) são elementos ignorados em suas
observações. Aglietta acredita que a teoria neoclássica se prende a um único conceito
totalizador, o Equilíbrio Geral18 e parte de análises simplificadoras, ignorando muitas
práticas reais, justificadas pela teoria como imperfeições19, e por essa razão o termo
regulação não possui afinidades com a teoria ortodoxa.
O trabalho considerado fundador e inspirador da teoria fora publicado em
1976, Régulation et crises du capitalisme, ambiciosa obra de Michel Aglietta20 que a
partir de uma reflexão marxista se propunha estudar as transformações das relações
18

A Teoria do Equilíbrio Geral se utiliza de modelos econômicos como instrumento de análise da interação
entre oferta e demanda, acreditando a conversão dessa dinâmica resulta em um estado de equilíbrio,
satisfazendo compradores e vendedores.
19
Aglietta comenta que parte da realidade não é assimilada nos modelos neoclássicos, apesar do conceito
de equilíbrio geral soar sedutor ao propor um estado de harmonia coletiva formada por sujeitos autônomos
20
Economista marxista francês, trabalha atualmente como professor de Economia pela Universidade de
Paris. Considerado um dos principais fundadores da Escola da Regulação, teve como tese de doutorado o
título de Régulation du mode de production capitaliste dans la longue période - Prenant exemple des ÉtatsUnis (1870-1970). Estudou na Escola Politécnica e na Escola Nacional de Estatística e da Administração
Econômica, além de ter pertencido, de 1997 a 2003, ao Conselho de Análise Econômica do Primeiro
Ministro da França.
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sociais, econômicas ou não, organizando-as em estruturas possíveis de reprodução
(BOYER, 1990). Outros importantes intelectuais franceses, além de Aglietta, também
contribuíram para a composição da abordagem regulacionista, como Robert Boyer21,
Alain Lipietz22 e Jacques Mistral23. Segundo Braga (2003), a maioria dos regulacionistas
são politécnicos e com atuação em instituições ligadas ao Estado, cujo grupo fundador
pertence a uma nova geração de tecnocratas reformista, apreciadores do marxismo
ocidental de 1960, que buscam compreender como a reprodução da relação entre capital
e trabalho se realiza e é regulada historicamente. Para isso, utilizam-se de uma perspectiva
dinâmica-estrutural da economia em seus trabalhos, seguindo preceitos da Economia
Política, da História e das instituições.
A filiação marxista é declarada na forma em que é construído o método de
análise dessa escola, onde o fundamento dialético procura investigar a partir do concreto,
ou seja, buscando entender as relações sociais historicamente determinadas, do mesmo
modo como permite o concebimento de uma definição estrutural e holística das formas
institucionais derivadas da relação mercantil (AGLIETTA, 1999); (BOYER, 1990).
Conforme Aglietta (1988), a principal contribuição de Marx consiste na importância que
deve ser dada às relações sociais estabelecidas no processo de produção, que procedeu a
teoria da exploração e das fases do desenvolvimento da organização capitalista do
trabalho. Com isso, temos duas relações fundamentais para a teoria da regulação: 1. A
relação mercantil (disposição da venda da força de trabalho e a compra da mesma,
reconhecida socialmente pelo recebimento/pagamento de salário); 2. Relação salarial (é
a própria condição de receber valores monetários -salário- em troca da força de trabalho,
cabe destacar que a diferença entre a quantidade paga pelo trabalho e o próprio exercício
do trabalho é denominado de mais-valia).
De acordo com Boyer (1990; 2009), apesar da Teoria da Regulação estar
inserida na tradição teórica marxista, sua pretensão é melhorar e estender as análises de
Marx feitas em O Capital, para melhor enquadrar-se no contexto de transformações do
capitalismo contemporâneo, desse modo, o projeto regulacionista conteria elementos da

21

É formado pela Escola Politécnica e no Instituto de Estudos Políticos de Paris VII. Já foi pesquisador do
Ministério da Fazenda (1971-1974), especialista do Centro de Promoção de Políticas Públicas e Renda
(1971), economista do Ministério de Obras Públicas (1967-1969), e além de diversas ocupações, Boyer é
atualmente pesquisador associado e membro do comitê científico do Instituto das Américas.
22
É por formação engenheiro e economista francês, mas também atuou como deputado do Parlamento
Europeu de 1999 a 2009.
23
Formado pela Escola Politécnica, é também doutor e professor de Economia na França. É membro do
Conselho de Análise Econômica e do Círculo de Economistas desde 2009.
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teoria sistemática para uma retualização da análise marxista, procurando definir regras e
normas que determinam a regulação/ajustamento dos movimentos próprios de uma
economia capitalista. Robert Boyer acrescenta que a teoria apresenta também elementos
da macroeconomia relacionados com a noção de acumulação do capital. Apesar de que a
base que os move na direção de uma macroeconomia mais renovada, contenha maior
inspiração em Kalecki que em Keynes, encarando, deste modo, o investimento sob uma
ótica dinâmica e não estática como é interpretado na Teoria Geral, prezando mais a
observação dos movimentos cíclicos e cumulativos que os pontos de estabilidade.
E a partir da constituição de uma metodologia centrada na historicidade e nas
formas institucionais presentes no contexto da relação mercantil é que se busca analisar,
desde os anos de 1950, os períodos de estabilização econômica de longo prazo, crise e
renovação dos chamados de regime de acumulação (BRAGA, 2003; BOYER, 1999). Para
os regulacionistas, um regime de acumulação é expresso por um longo período de
estabilização da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação, implicando
por sua vez em transformações nas condições de produção e de reprodução dos
assalariados. Portanto, é preciso que o regime funcione de forma coerente, o que é
permitido através de sua materialização em normas, hábitos, leis, redes de
regulamentação, etc., garantindo a consistência no comportamento tanto dos indivíduos,
quanto do sistema (Harvey, 2014). Segundo Aglietta (1999, p.8) o estudo da regulação
“el estúdio de la transformacion de las relaciones sociales que dá lugar a nuevas formas
económicas y no económicas simultaneamente; dichas formas están organizadas en
esctrutruras y reproducen una esctrutura dominante, el modo de reprodución”.
Cada regime de acumulação é apresentado por um esquema de reprodução
que retrata a alocação do trabalho social e a distribuição dos produtos entre os diferentes
departamentos24 da produção, operando como um esqueleto do regime de acumulação. A
partição mais simples é constituída pelo departamento I (DI) que corresponde a produção
dos bens de produção e departamento II (DII) equivalente a produção dos bens de
consumo; se considerarmos as relações de troca com o exterior, cabe incluir o
“departamento exportador”, e, é possível também definir subdepartamentos em função
dos modos de produção, que funcionam com diferentes funções macroeconômicas e
determinam as rendas das distintas classes sociais. Um regime de acumulação é, em geral,
extensivo ou intensivo.
“Por departamentos, entende-se uma partição do conjunto produtivo considerado, partição que se adapta
ao problema da reprodução de ordem técnica em termos de trabalho concreto (LIPIETZ, p.48, 1998).
24
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Por exemplo, com a primeira revolução industrial até a Primeira Guerra
Mundial, as nações mais desenvolvidas adotaram sobretudo o regime extensivo, nesse
tipo de regime predomina a produção de mais-valor absoluto, em geral, pela prolongação
da jornada de trabalho e que se concentrava na reprodução ampliada dos bens de
produção. Já depois da Segunda Guerra Mundial, o regime dominante era intensivo,
caracterizando uma nova fase da regulação capitalista, que passa a gerir a reprodução
global da força de trabalho assalariada por meio da relação de produção e comércio,
assim, a dinâmica produtiva focava o crescimento do consumo em massa (BOYER, 2009;
LIPIETZ, 1998; AGLIETTA, 1999). O fordismo, destarte, denota a articulação do
processo de produção e de consumo em massa, e se revela como fundamento da
universalização do trabalho assalariado. Aglietta (1999) compreende o sistema de
produção capitalista como uma unidade de um processo de trabalho e de valorização,
caracterizado tanto pela contradição como pela cooperação.
La transformación del processo de trabajo crea relaciones internas en la
producción que adptan la cooperación de las fuerzas de trabajo a la
dominación de la relación salarial. Así, la producción constituye una
estructura en movimento, es decir, un conjunto orgânico de relaciones sociales
cuya evolución es la condición de continuidade de la relación salarial
(AGLIETTA,1999, p.88).

O regime de acumulação vigente, portanto, representa uma divisão
internacional do trabalho, com suas formas de regulação específicas, evidenciada pela
alocação desigual25 do trabalho mundial e do produto entre diversos países. Todavia, para
tornar possível a análise e compreensão das evoluções dos regimes de produção é
essencial conhecer as forças institucionais/estruturais, procedimentos, hábitos e normas
que encaminhem a formação de um esquema de reprodução regular, estável (LIPIETZ,
1998). Sendo assim, Boyer (1990; 2009) define forma institucional como toda
codificação de uma ou várias relações sociais essenciais. No capitalismo, são elas: 1. A
moeda, considerada a mais importantes formas institucionais, pois estabelece uma
conexão entre as unidades econômicas; 2. A relação salarial, é considerada fundamental
nesse modelo porque exprimi um tipo específico de apropriação26 do excedente (mais-
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Lipietz (1998) se se refere a relação centro-periferia como uma característica do regime de acumulação
capitalista, que condiciona um formato de produção e consumo às regiões mais desenvolvidas e outro perfil
para as nações periféricas, deste modo, a contradição dos próprios mecanismos de exploração e acumulação
resultam na incompatibilidade das relações comerciais entre os países.
26
No texto anterior, foi conhecido pela explanação marxista, como a relação salarial permite a exploração
da força de trabalho e, por conseguinte a criação de valor.
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valor); 3. A concorrência, pois define as formas de relacionamento entre os locais de
acumulação.
A moeda é a instituição básica da economia mercantil por possibilitar
transações econômicas nos espaços nacionais e internacionais. Boyer destaca que existem
diversas perspectivas sobre o poder da moeda numa economia, há quem considere a
influência monetária neutra27, servindo, portanto, como equivalente da linguagem que
relaciona a parcela dos assalariados com os demais autores da economia mercantil, ou
seja, a moeda não é vista como uma mercadoria especial. Outro polo 28 defende a moeda
como instituição vinculada à relação mercantil com regulação fundada tanto em termos
monetários (inflação) quanto em termos reais (PIB, emprego) da economia. Deste modo,
decisões relacionadas com a política monetária exercem implicações no nível geral de
preços, e, por conseguinte, nos salários nominais. Denomina-se, então, de regime
monetário o conjunto de regras que regulam a gestão do sistema de pagamentos e de
concessão de crédito (BOYER, 1990; 2009).
Por meio da abordagem histórica, a teoria da regulação identifica a
configuração da relação salarial como um elemento institucional presente em diversos
regimes de acumulação. Boyer (1990; 2009) afirma que a análise das formas da relação
salarial permite a caracterização das relações recíprocas nos diferentes tipos de
organização do trabalho, estilo de vida e modalidades de reprodução dos assalariados.
Para fins metodológicos, Robert Boyer expõe cinco componentes determinantes da
relação capital x trabalho: a) tipo de meios de produção; b) forma da divisão social e
técnica do trabalho; c) modalidade de mobilização e de vínculo dos assalariados à
empresa; d) determinantes da renda salarial direta ou indireta; e) modo de vida assalariado
(consumo), seja no que se refere a aquisição de mercadorias ou no usufruto de serviços
coletivos públicos.
Existem algumas formas que o salário se manifesta, e, que para Aglietta
(1999), remetem mais que um simples contrato de compra e venda de força de trabalho,
mas também revela uma relação global entre classes. A forma mais antiga e clássica de
remuneração salarial é o salário baseado em horas tralhadas. Há também o salário nominal
de referência que corresponde a um valor fixo (salário base) pago durante determinado
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A neutralidade da moeda é defendida pela economia clássica para expressar que as medidas monetárias
tomadas pelo Banco Central apenas tem interferência nas relações mercantis, não afetando o lado real da
economia, como geração de empregos, aumento do PIB.
28
Inclui-se aqui o próprio Robert Boyer.
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tempo, por uma jornada de trabalho. Todavia, a diferença entre as ambas formas só é
significativa quando o tempo de trabalho supera o tempo legal, nesse caso, o pagamento
de horas extras é a expressão dessa diferença. Aglietta chama atenção para o fato de que
o salário indireto, ou seja, os benefícios que complementam o salário nominal de
referência, são resultados das lutas de classe e integram o salário nominal.
O salário por produção ou incentivo de desempenho é uma forma derivada do
salário por tempo de trabalho e representa um dos princípios do taylorismo29, pelo fato de
considerar explicitamente as variações de intensidade do trabalho.
Por eso el salario a destajo sólo puede darse em aquellos processos de trabajo
que estén sufucientemente mecanizados para que el ciclo de movimentos de un
trabajador sea suficientemente simple y repetitivo como para poderse reducir
simplemente a tiempo, pero suficientemente poco integrado para que el
rendimiento de cada puesto de trabajo sea individualizable (AGLIETTA,
1999, p.118).

Essa forma de remuneração, bem como foi empregada no regime
taylorista, possibilita diferenciar os salários por trabalhador, isto é, o salário se torna
maior para os indivíduos com maior produtividade, portanto, o sistema de pagamento por
recompensa se mostra uma interessante oportunidade para o capitalista ao conciliar
intensificação do trabalho (mecanismo de geração de mais valor) com remuneração.
Aglietta (1999) corrobora que o pagamento de horas extras para um salário maior equivale
o mesmo que o prolongamento da jornada de trabalho, a pretensão é sempre de multiplicar
valor. Vale salientar que durante esse processo cria-se conflito também entre a classe
operária30, uma vez que as desigualdades salariais instigam ao máximo a disputa entre os
trabalhadores.
Resta-nos comentar a última forma institucional, as formas de
concorrência, explicadas por Boyer (2009) como processo de formação dos preços
determinadas pela interação dos atores do mercado. Ainda segundo Boyer, tanto a
economia industrial como para a atualidade econômica cotidiana, a concorrência
imperfeita é a manifestação mais frequentes das formas de concorrência, sendo exceção
os casos de perfeita concorrência. A Teoria da Regulação considera os três seguintes
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É um sistema de organização industrial desenvolvido por Frederick Winslow Taylor, um engenheiro
mecânico e economista americano. A ideia central desse regime é auferir o máximo de rendimento e
eficiência produtiva com o menor tempo e atividade. Para isso, a organização do trabalho estava baseada
na divisão de tarefas, as atividades eram especializadas, adotava-se meios de reduzir a fadiga e os problemas
de saúde, além de criar sistemas de incentivos e recompensas salariais para manter os trabalhadores
motivados e assim, obter ganhos de produtividade.
30
Cabe relembrar que o conflito entre a classe operária e capitalista é intrínseca à dinâmica do sistema
capitalista.
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regimes de concorrência: 1. Um regime de concorrência imperfeita, baseado num
processo de constantes ajustes de preço que nunca alcançaram o equilíbrio de longo prazo;
2. Um regime monopolista, reconhecido no período pós Segunda Guerra Mundial,
marcado pela concentração de produção de bens industriais e do capital, passando a
estabelecer uma taxa de margem de lucro31 aplicada sobre o custo do produto a fim de
garantir uma lucratividade média do capital no total do ciclo de produção; 3. O último
regime segue o exemplo da concorrência praticada na época do pós-guerra, conhecido
como concorrência administrada, onde o estado de quase pleno emprego e o volume da
escassez produziram severas reações inflacionárias, sendo assim, a formação dos preços
era limitada aos aumentos das margens de rendimento e da frequência dos reajustes de
preços.
A definição das três importantes instituições que constituem um ciclo de
estabilidade de longo-prazo também está relacionada a outro componente institucional
essencial no processo regulatório, as formas de Estado. De fato, toda interação da moeda,
das modalidades que o regime salarial se apresenta e da dinâmica de concorrência dos
mercados se desenvolvem dentro de um espaço social limitado e administrado pelo
Estado. Para Lipietz (1998) o Estado é a forma arquetípica de toda regulação, por ser o
componente institucional capaz de compor um compromisso social que regula classes
antagônicas e conflitantes. Boyer comenta que (p.78, 1990):
O Estado aparece como a totalização, quase sempre contraditória, de um
conjunto de compromissos institucionalizados [...] uma vez estabelecidos,
estes compromissos criam regras e regularidades na evolução das despesas e
receitas públicas, a partir de alguns automatismos que, ao menos em princípio,
são radicalmente diferentes da lógica mercantil.

Boyer (2009) complementa que a teoria da regulação considera importante a
atuação do Estado na economia. Sua atuação se revela nas escolhas do regime monetário
e cambial, pois ao compreender a moeda como um elemento de intervenção real e que
também se é criada por meio de emissão de títulos e moedas privadas32, tendo assim uma
função política e de garantia da viabilidade do sistema de pagamentos, e não simples
anseio de lucro (desejo do mercado); O controle do Estado também se faz importante na
imposição de regras e barreiras nos processos de concorrência, os quais se deixados
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Dá-se o nome de Markup ao índice de lucro aplicado ao custo de um produto para a formação do preço
de venda.
32
Boyer (p.49, 1990) comenta, do ponto de vista histórico-econômico, situações em que comerciantes, reis
e Estado criam formas de moeda, que não a convencional, mas que geram interferência no regime
monetário. Eis então, a importância do Estado para regular a economia, pois se apresenta como um ente
que apresenta interesses políticos, não o lucro mercantil.
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sujeitos à pura ação do mercado, tende a desenvolver-se formas oligopolistas e
monopolistas de concorrência, com danos ao consumidor/classe trabalhadora; e por fim,
no campo da relação salarial, experiências de países mostram a ação do Estado direta ou
indireta no que tange a proteção social do trabalhador: reconhecimento de acidentes de
trabalho, direito à aposentadoria e saúde, ou facilitar a negociação entre patrões e
empregados.
Outro elemento importante do contexto capitalista também estudado pelos
regulacionistas é o conceito de crise. Se ora foi apresentado as condições institucionais
para a condição da reprodução do capital num logo prazo (regime de acumulação), a teoria
da regulação também se propõe a investigar os elementos que causam o rompimento do
processo de acumulação. Questionam a falta de teorização ou o tratamento genérico em
que o tema crise é abordado por algumas literaturas, sobretudo, porque, para essa teoria,
as crises se apresentam e se desenrolam de forma diferente durante a história, indicando,
portanto, a existência de formas de crises de origem diversas33. A proximidade com a
teoria marxista remete que as perturbações cíclicas acompanhadas historicamente
possuam relação com elementos internos ao sistema, em geral, reação do
desenvolvimento das próprias instituições34 ligadas ao regime de acumulação.
Do ponto de vista metodológico, a teoria da regulação entende que a crise em
diversos sentidos, podendo se apresentar por causas endógena ou exógenas, porém, seja
qual o modo em que se apresenta, a crise faz parte do processo de reprodução do sistema
capitalista. As crises por perturbação externa estão ligadas aos choques econômicos
que geram irregularidades ou bloqueio do processo produtivo provocados por catástrofes
naturais ou climáticas, caso comum no mercado agrícola onde o êxito da produção
depende da quantidade de chuva (fator exógeno), por exemplo. Já as crises endógenas
ou crises cíclicas representam o período de desequilíbrios acumulados durante o processo
de expansão do capital dado no interior do seu modelo de regulação, que ao absorver
essas tensões retoma a acumulação ajustada a um novo nível de rendimento. Há também,
as crises do modo de regulação ou crises estruturais, que ocorrem quando o regime
vigente não possui capacidade de reverter os desequilíbrios no longo prazo, ou seja, a
dinâmica socioeconômica entra em contradição com os componentes que antes a
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Os motivos geradores da crise, para a Escola da Regulação, vão além de choques momentâneos
provocados pelo desequilíbrio da relação de mercado.
34
Por exemplo, no processo de desenvolvimento do regime, e portanto, acirramento da concorrência, o
aumento da produção tende a se tornar um problema de superprodução, podendo ser corrigido dentro do
regime ou não.

42
impulsionava, inviabilizando o processo de reprodução de capital dentro do regime ou
modo de produção vigente (BOYER, 1990; 2009).
Para a teoria da regulação, a crise estrutural pode ocorrer quando o modo de
regulação deteriora o regime de acumulação ou o inverso. De acordo com Boyer (2009,
p.107) “no primeiro caso, os encadeamentos conjunturais podem ser desfavoráveis, mas
o regime de acumulação permanece viável, porém, no segundo caso, é o próprio princípio
de regime de acumulação que está em jogo”. Isto posto, compreende-se que o esforço da
Escola da Regulação parte da busca por meio da análise dialética e com acompanhamento
histórico, auferir uma metodologia que permita o estudo dos regimes de acumulação, bem
como o reconhecimento dos elementos que garantiram estabilidade de longo-prazo e a
falência deste próprio mecanismo de acumulação de capital.

1.2.2 O caso do regime fordista de produção: uma abordagem a partir dos países
capitalistas centrais e periféricos
Prevalecia nos Estados mais industrializados, até a Segunda Guerra Mundial,
um regime que revolucionou a organização do trabalho na indústria, o taylorismo. O
propósito central era de organizar a produção de modo a auferir o máximo de lucro sobre
o menor custo e tempo, dessa forma, o trabalho tornou-se mais específico, qualificado e
menos autônomo, visto que o trabalho manual era separado do trabalho intelectual e
estava sujeito a uma hierarquia e a uma metodologia que minimizava a fadiga, a
remuneração era por produtividade com premiações para os melhores desempenhos, e
assim, gerando um acréscimo célere da produtividade do trabalho.
Este es el período en que el modo de producción capitalista pone en marcha
regularmente sistemas de fuerzas productivas capaces de asociar intimamente
plusvalor absoluto y plusvalor relativo. Su fundamento es el principio
mecánico que incorpora en su forma de funcionamento las características
cualitativas de los trabajos concretos previamente asumidos por la destreza
de los obreiros. [...] En lugar de dirigir los instrumentos los trabajadores se
convierten en apêndices de la maquina. Transferiendo los caracteres
cualitativos del trabajo a la máquina, la mecanización reduce el trabajo a un
ciclo de gestos repetitivos que está caracterizado exclusivamente por su
duración, la norma de rendimiento. Esta es la base de la homogeneización del
trabajo em la producción (AGLIETTA, 1999, p.190).

Lipietz (1998) acredita que o fordismo fora uma extensão mecanizada dos
princípios do modelo de organização do trabalho taylorista, o sistema automático de
máquinas passa a estabelecer o funcionamento das relações operacionais, econômicas e
sociais de então. A principal inflexão, e, também âncora do regime fordista era o
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ajustamento constante do consumo em massa aos lucros providos do crescimento da
produtividade. Aglietta (1999) aponta para o fato de que a tese marxista de que a divisão
técnica do trabalho está estabelecida pela intensificação da divisão social do trabalho se
faz presente no regime fordista, regime este caracterizado pela acumulação intensiva e
pela forte interação entre produção, comércio e consumo da força de trabalho assalariada.
Para Aglietta (1999, p.93):
El fordismo es una superación del taylorismo, por cuanto designa un conjunto
de importantes transformaciones del processo de trabajo intimamente ligadas
a los câmbios en las condiciones de existencia del trabajo asalariado que
originan la formacion de una norma social de consumo y tieden a
institucionalizar la lucha económica de clases en la negociación colectiva.

Para Aglietta (1999), o fordismo se aprofunda mais que o taylorismo em
dois aspetos. Primeiro, se refere a integração de diferentes segmentos no processo de
trabalho que através de guias permite o deslocamento das matérias primas no processo de
transformação, as máquinas ferramentas cuidam da condução, de modo que o processo
de trabalho se torna uma rede de relações entre diversos postos, normalizando os
elementos componentes do trabalho. Segundo, é a alocação dos trabalhadores em postos
determinados pela configuração do sistema de máquinas, com isso o trabalhador perde o
controle individual (autonomia) e se organiza e se movimenta como coletivo, dirigido
pela máquina.
Todavia, Aglietta (1999) salienta a existência de limites nas condições de
exploração de mais valor, decorrentes das condições sociais relacionadas ao método de
trabalho e das próprias adversidades internas ao processo de trabalho e interação entre
classes, entre as quais estão as restrições sociais da manutenção da reprodução das
mercadorias após metamorfoses na divisão técnica do trabalho, haja vista que o resultado
do progresso técnico e organizacional acelera a produção devendo ter, por outro lado,
uma capacidade de absorção suficiente por meio do consumo; o processo de
intensificação do trabalho causa, no ponto de vista do trabalhador, exaustão fisiológica e
psicologicamente; além do mais, a coletivização do trabalho provoca o turvamento entre
a performance do trabalho coletivo e esforço individual de cada trabalhador.
Se no período em que vigorava a produção racionalizada taylorista o controle
das relações de trabalho era alto, negando autonomia aos operários que participavam do
circuito. O fordismo passa, então, a ofertar a classe operária um compromisso baseado na
inclusão destes na distribuição dos ganhos de produtividade, e esta participação se torna
a chave para o crescimento da economia dos países envolvidos com o regime. Lipietz
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(1991) conta que houve muita resistência da classe capitalista em ceder um espaço para
os operários nos rendimentos da produção industrial, exceto para alguns personagens
importantes como Henry Ford, John Maynard Keynes além de banqueiros e políticos da
época, que já notavam que o aceleramento da produção encontraria seu limite caso a
demanda também não expandisse, o que de fato aconteceu em 1930, uma severa crise de
superprodução.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa e o Japão passavam por
um processo de recuperação econômica, enquanto que os Estados Unidos da América
(EUA), por não ter tido envolvimento direto, estava preparado para conduzir o
restabelecimento dessas economias, ao mesmo tempo que consolidava, implicitamente, a
hegemonia do seu modelo de produção, modelo cultural (o chamado american way of
life), financeiro35 (padrão dólar e planos Marshall) e institucional (acordos de BrettonWoods e criação do Acordo Geral das Tarifas e Comércio (GATT), o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE)). Portanto, nessa fase, não se identificou distintamente um regime de
acumulação, mas uma espécie de configuração mundial com regimes parecidos e que
apresentavam diferentes comportamentos em cada espaço. Essencialmente, a dinâmica
de acumulação ocorrera com a operação dos Estados Unidos em abastecer de
equipamentos (tecnologia e capital) à Europa e Japão, enquanto que em contrapartida,
recebia a concessão da venda força de trabalho para as multinacionais americanas,
estendendo, assim, o acesso sobre os indispensáveis bens de produção americanos, ao
mesmo tempo em que disseminava desigualmente o padrão fordista e acelerava o
processo de recuperação e desenvolvimento dos países envolvidos (LIPIETZ, 1998;
HARVEY, 2014).
Em geral, o fordismo foi um modelo de produção que pode conciliar um nível
crescente de produção de massa com uma demanda consumidora de massa. Este formato
de produção se expandiu para diversos países além dos Estados Unidos, sendo
considerado como mecanismo gerador de felicidade (bem-estar) por estar relacionado à
geração de empregos e possibilidade de aumento e generalização do consumo de
mercadorias. Toda via, o paradigma fordista exigia mais que mecanização crescente, era
necessário estabelecer modos de regulação que no mínimo estabelecessem um Estado
assistencialista capaz de assegurar um sistema de previdência social e de saúde
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A balança comercial americana foi sistematicamente superavitária (LIPIETZ, 1998).
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desenvolvidos, de modo que os idosos, enfermos e desempregados permaneçam
consumindo, também cabia ao Estado um relativo grau de intervenção sobre a conjuntura
econômica

através

das

políticas

macroeconômicas

keynesianas36

expansionistas/contracionistas. O papel dos bancos privados estava relacionado ao
aumento da capacidade de investimento e de consumo pela emissão de moeda de crédito,
evidentemente sujeitos ao controle dos bancos centrais. Outra condição fundamental para
a viabilidade do fordismo fora a consolidação de um aparato legal de proteção ao
trabalhador, incluindo a obrigatoriedade do estabelecimento de um salário mínimo que
acompanhasse o progresso da produtividade nacional (LIPIETZ, 1998).
Hobsbawm (1995) historia o período37 marcado pelo desenvolvimento do
padrão fordista que ficara conhecido como “anos dourados”, mas que se reluziu
essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos, haja vista que juntos foram
responsáveis por 75% da produção mundial e mais de 80% das exportações de bens
industrializados. Com isso, as taxas de crescimento da economia mundial eram
consideradas extraordinárias e o avanço tecnológico, tanto na indústria quanto na
agricultura, transformou o padrão de consumo da população como um todo. De acordo
com Hobsbawm (1995), a criação de aparelhos de rádios à bateria de longa duração
permitiu seu acesso nas áreas mais remotas, e, a revolução verde aumentou
significativamente a produção agrícola, sobretudo do trigo e arroz, enquanto que os
alimentos passaram a ser vendidos congelados e quimicamente modificados, ou seja, os
avanços tecnológicos eram intensos, fazendo com que as mercadorias se tornassem
acessíveis e prontas para serem consumidas, descartadas e substituídas.
Apesar dos limites na expansão do modelo fordista, de modo geral, houve
melhorias na qualidade de vida da população mundial, principalmente, no tocante à
redução da miséria, fome e morte por inanição em países do Terceiro Mundo. Cabe
também comentar, que a Era de Ouro, produziu grandes impactos ambientais como a
poluição do ambiente e destruição de espaços naturais, embora esse problema pouco
tivesse sido notado e discutido na época. A repentina supervalorização do preço do
petróleo, por exemplo, e que mais tarde veio a ser um dos estopins da posterior crise
econômica dos anos 70, ocorreu pelo imenso aumento do uso de combustíveis fosseis
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John Maynard Keynes defendia a capacidade de a moeda interferir no lado real da economia, com isso,
o Estado podia por meio de decisões políticas fiscais (juros, impostos) ou monetárias (controle do nível da
moeda) reduzir ou estimular o nível de consumo e investimento de uma economia.
37
Período este que inicia com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e encontra seu fim com a mais
forte crise até então em 1973. Também chamada de “trinta anos gloriosos” e Era de Ouro.
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(HOBSBAWM, 1995). Lipietz (1991) afirma que um regime baseado no crescimento
intensivo e consumo de massa, mais nada reflete do que a própria tendência do
capitalismo, no entanto, até os anos de 1980, não houveram limites para a realização do
lema fordista “tudo pelo emprego”. Simplesmente, não havia preocupações em romper
os regulamentos e acumular uma dívida ecológica sem medidas, e que atualmente, é
considerado um dos grandes desafios do progresso do homem.
Destarte, o modelo fordista só se tornou hegemônico nos países da OCDE38,
a maioria dos países do chamado Terceiro Mundo foram excluídos desse formato de
produção e dos conseguintes progressos sociais e econômicos desfrutados deste regime.
Lipietz diz que na periferia (1991, p.36), “houve uma terrível sequela de assassinatos de
líderes nacionalistas, de bloqueios imbecis, de golpes de Estado manipulados, de apoio
às ditaduras mais abjetas de guerras neocoloniais, de “tragédias sem importância””. Por
outro lado, a postura de líder dos EUA e sua influência internacional fez crescer um
movimento de expansão do livre comércio e do consumo da classe trabalhadora, o elixir
do crescimento dos 30 anos pós Segunda Guerra Mundial.
Lipietz (1989) considera que o modelo de industrialização da periferia que
seguiu o paradigma fordista de produção e consumo, certamente não se converteria num
Estado de progresso e bem estar conforme ocorre no centro capitalista, dado à
impossibilidade de replicar no Terceiro Mundo as complexas relações de trabalho apenas
pela transferência tecnológica, também pelo fato do mercado ser conduzido por uma
mercado monopolista com a produção voltado ao exterior, enquanto que o lucro da elite
eventualmente se transformava em valorização salarial e consumo em massa. Além do
mais, a política de substituição de importação inflacionava o mercado interno, pois o
volume de investimento para bancar a industrialização nacional crescia mais rápido que
a exportação de bens primários.
Ainda que a experiência fordista na periferia tenha se manifestado de forma
medíocre, de fato ocorrera um desenvolvimento social e industrial nessas economias, o
que levou a Lipietz (1989) a denominar o modelo de modernização industrial e das
relações de trabalho ocorrido nos países de Terceiro Mundo de “subfordismo” ou
“fordismo periférico”.
Porque fordismo periférico? Trata-se de um fordismo autêntico, com um
verdadeiro processo de mecanização e um acoplamento da acumulação
38

OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos) é uma organização de
cooperação internacional constituída por 35 países, essencialmente nações desenvolvidas de alto PIB e
IDH.
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intensiva e do crescimento dos mercados do lado dos bens de consumo
duráveis. Porém, [...] trata-se de uma combinação da política de substituição
das importações e da política de mudança do conteúdo das exportações em
proporções variáveis, apoiando-se eventualmente, para o financiamento, sobre
receitas da “velha” divisão internacional do trabalho, sobre a promoção das
exportações de matérias-primas, sobre o turismo, as rendas remetidas pelos
trabalhadores emigrados, etc. (LIPIETZ, 1998).

Ao longo do processo de desenvolvimento das relações capitalista, a lógica
de expansão dos ganhos e da escala de produção, bem como da busca por áreas
abundantes em força de trabalho de baixo custo, inerentes ao fordismo, exigiu também
uma ampliação territorial, ao ponto de atingir uma primeira periferia39, onde fora possível
ampliar o mercado com pagamentos de salário mais baratos por conta da mão-de-obra ser
pouco qualificada e pouco organizada, e, dirigida por regimes políticos convenientes com
o processo.
Na realidade, o interesse principal das economias desenvolvidas, sobretudo
dos Estados Unidos era o de estabelecer o modelo de industrialização fordistas em outros
espaços, porém, sem o acompanhamento das políticas sociais. Segundo Lipietz (1989), o
maior hiato do desenvolvimento dessas regiões estava na estrutura social interna, a qual
amargava com o insucesso da política de reforma agrária e com a profunda desigualdade
de renda, haja vista que era inexistente a integração entre o regime de acumulação e a
capacidade de consumo da população, o que acabava por promover as condições de uma
relação de dependência entre o centro e a periferia.

1.2.3 O desempenho do Estado-providência e os limites do padrão de acumulação
fordista

As relações sociais, desde quando existentes, condicionaram o surgimento de
um ente capaz de pacificar os conflitos de interesses diversificados bem como regular
certos padrões e regras comuns, na tentativa de garantir a dinâmica de acumulação, bem
como o convívio cooperativo/conflitivo capital/trabalho num determinado espaço
econômico e territorial. Para dar conta da análise específica do Estado capitalista, devese relacioná-lo ao que se denomina de elemento básico de sua identidade, ou seja, sua

39

Assim Lipietz (1989) denomina países poucos industrializados das zonas mediterrânea e oriental da
Europa.
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função de controle social vinculada à manutenção e regularidade da relação salarial e suas
funções auxiliares ao sistema de reprodução capitalista (TRINDADE. 2008, p. 132).
Para Jaccoud (2009) a ideia da instituição de um sistema de proteção social
público nasce no século XIX com a industrialização e com o reconhecimento de que a
vulnerabilidade social crescia a medida que as relações de trabalho assalariado se
expandiam. O amadurecimento desse processo ampliou, portanto, o risco de as famílias
caírem na miséria, pela possibilidade de não serem incluídos na dinâmica salarial, e a
situações que surgem a partir daí são diversas: doenças, velhice, desemprego e morte.
Logo, proteção social pode ser definida como um conjunto de medidas públicas que
visam, por meio da concessão de serviços e benefícios sociais, enfrentar situações de risco
ou privações sociais.
Deste modo, o Estado capitalista atua como componente político/institucional
estrutural das relações contratuais entre trabalhador e capitalista. Nessa relação, a forma
monetária salário, representa uma superficial equivalência de valor, servindo assim, como
elemento central da reprodução econômica. Vinculado à essa dinâmica, estão os
crescentes gastos estatais, destinados ao cumprimento de funções essenciais à reprodução
do capital como mostra o Quadro 1 (TRINDADE, 2008). Deve-se assinalar que o
processo de legitimação social está vinculado aos gastos sociais que tanto satisfaçam as
necessidades coletivas (escolas, instituição sanitária e de saúde pública) quanto alimente
os fundos de amparo as pessoas não capacitadas ao trabalho (previdência e seguridade
social). Derivado da condição marxista exposta na seção anterior pode-se tratar a o Estado
previdenciário moderno como forma regulatória do valor da força de trabalho, mais
particularmente da parte-coeficiente previdenciária (¥V), complementado com fundos
fiscais (tM). Vale notar que a luta de classes atua sobre os dois fatores em questão, assim
como as condições cíclicas da acumulação de capital.
Em momentos de ascensão cíclica do capital, definida por uma taxa de
crescimento da acumulação maior que o crescimento da taxa de lucro (MATTICK, 2010),
o que implica destinar uma massa maior de valor aos gastos produtivos vis-à-vis os gastos
improdutivos e tendo em conta, também, uma possível composição orgânica do capital
de médio ou baixo crescimento (C/V), teremos uma condição macroestrutural de redução
do exército industrial de reserva (EIR) e a depender da capacidade organizacional dos
trabalhadores (luta de classes), pode-se observar uma dupla pressão positiva, sobre o
orçamento fiscal que garanta condições mais razoáveis de reprodução dos trabalhadores,
via elevação dos gastos públicos em políticas sociais e seguridade, assim como sobre a
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determinação da taxa de salário e nos seus fatores constitutivos. Como será visto, o
período histórico conhecido como “idade de ouro” do capitalismo, da década de 1950 até
início da década de 1970, se caracterizou, nos países centrais, por essa dupla condição,
como será tratado conforme o aporte teórico regulacionista.

QUADRO 1 - Funções e Gastos do Estado Capitalista
FUNÇÕES

ESPECIFICIDADE

TENDÊNCIA

Funções gerais

Necessárias ao

Pressão para diminuir

a1 – necessidades

desenvolvimento do

conforme as condições

coletivas

coletivo social

estruturais do processo de

a2 – necessidades

acumulação e melhora

técnicas gerais

tecnológica e capacidade

FINANCIAMENTO
Receita fiscal.

organizacional, contrapondose a tendência histórica a
aumentar.
b) Função técnica

Necessidades técnicas

Aumentam conforme o

específica do capitalismo específicas do capitalismo sistema torna-se mais
(administrativas,

centralizado e globalizado.

Receita fiscal
principalmente, mas também
"senhoriagem" e dívida

reguladoras da

estatal secundariamente

concorrência entre

(como técnica monetária).

capitais, fiscais e
monetárias).
c) Controle e legitimação

Crescente ao longo do

Receita fiscal

desenvolvimento do

principalmente.

capitalismo.
d) Bélicos e Militares

Crescente ao longo do

Dívida estatal

desenvolvimento do

principalmente.

capitalismo.
Elaboração: TRINDADE, 2008. 2017.

O crescimento expressivo da economia capitalista desenvolvida no pósguerra teve como base um acordo social capital/trabalho, materializado no padrão social
fordista, resultante tanto da elevada taxa de acumulação, quanto da capacidade dos setores
organizados de trabalhadores de estabelecerem um contrato social favorável. O
intervencionismo estatal se deu de forma diferente entre as economias avançadas, no
entanto, suas competências eram geralmente relacionadas a atuação em políticas fiscais e
monetárias para controlar os ciclos econômicos, dirigindo investimentos públicos à
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setores estratégicos necessários a reprodução do capital e que, como consequência
secundária, estimularam o DII da economia, com crescimento da produção e consumo em
massa e reduzindo o estoque do EIR. Ao mesmo tempo, resultante das pressões sociais,
parte do orçamento público (Fundo Público) destinava-se a complementos ao salário
social com gastos em seguridade, saúde, educação e habitação (HARVEY, 2014). Vale
denotar que este processo não foi um “mar de rosas” considerando que a relação de
negociação entre os principais atores da expansão capitalista desse período tenha se
realizado, em alguma medida, pela postura repressiva do Estado, principalmente, no que
tange ao apoio à luta por direitos sociais e ganhos reais de salário concedidas pelos
industriais, em troca da aceitação por parte dos trabalhadores do método seriado fordista
de produção.
Harvey (2014), chama atenção que a expansão internacional do fordismo se
desenvolveu numa conjuntura determinada de regulamentação político-econômica, com
a postura dominante dos Estados Unidos, e, com o amadurecimento do regime na Europa
Ocidental e Japão, essa hegemonia foi sendo desafiada, enfraquecendo elementos que
garantiam a regularidade produtiva. Cabe reforçar que os benefícios do fordismo não
atingiam a todos, nem mesmo no auge do regime, repercutindo em crescentes tensões
sociais. Por exemplo, as mulheres, imigrantes e setores de produção de alto risco eram
submetidos à baixos salário e instabilidade empregatícia. No Terceiro Mundo, a
insatisfação também era crescente, pois não se cumpriu a efetivação do processo de
modernização, e, na prática, houve opressão e o aproveitamento da mão-de-obra barata
em troca de ganhos de padrão de vida e serviços públicos poucos expressivos, na verdade,
apenas a elite nacional aliada aos interesses do capital internacional levara vantagens
dessa integração, denominada pelos regulacionistas de fordismo periférico.
O caso fordista é um exemplo histórico que contrapõe a ideia de neutralidade
do Estado moderno e o coloca como instrumento viabilizador da acumulação de capital,
de modo, que a intensificação das despesas sociais e de infraestrutura não se justifica
apenas como resultado de anos de pressão e luta de classes, mas por ter sido fundamental
como elemento conveniente à postergação das crises inerentes ao sistema e indutor da
ampliação do processo acumulativo. Sendo assim, Harvey (2014) corrobora que o Estado
keynesiano do bem-estar social só poderia ser fiscalmente viável se a condição do
fornecimento de bens coletivos estivesse associada à contínua aceleração da
produtividade do trabalho no setor corporativo.
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Já no fim dos anos de 1960, as estatísticas começaram a revelar um
movimento de declínio das taxas de lucro de diversos ramos industriais, enquanto que o
custo do trabalhador vinha se tornando cada vez mais oneroso. Quanto ao avanço da crise,
Lipietz (1991, p.43) discorre:
Diante dessa crise de lucratividade, as firmas reagiram aumentando a margem
de benefícios, que era adicionada aos preços de venda; aceleravam assim,
progressivamente uma “inflação de custos” que se automantinha. [...] E,
quando a elevação de preços ultrapassava a de salários, o poder aquisitivo
baixava, assim como a demanda, provocando diminuição de atividade de
certos setores (na construção civil, na indústria automobilística), com o risco
de recessão generalizada, o que até então a regulação fordista tinha função de
evitar.

E com o decorrer dos ganhos de produtividade e a consequente redução
dos níveis de investimento e de emprego, a Era de Ouro encontra sua ruína. Nesta fase,
nunca se fez tão solicitado a atuação do Estado de providência, tendo em vista que o pelo
emprego se dissolvia, aumentando o número de desempregados e com isso, a demanda
por programas de auxílio social. Até o ponto em que a própria legitimidade do Estado
passou a ser questionado. Lipietz reflete sobre um interessante paradoxo, durante o
agravamento da crise do fordismo nos anos de 1970, o keynesianismo, base do regime
que passava por uma condição de falência, ainda era considerado viável. Isto porque
tratava-se apenas de uma questão de tempo. O endividamento crescente do Estado e a
constante emissão de moeda de crédito (sobretudo os Estados Unidos) na tentativa de
combater o desequilíbrio causado pelo choque do petróleo e dos aumentos das
mercadorias apenas adiou o momento em que o poderoso e generoso Estado de bem-estar
social se tornara desacreditado (LIPIETZ, 1998; 1991).
A forte deflação de 1973 evidenciou às contradições próprias do capitalismo,
criando uma profunda crise fiscal e de legitimação do Estado, e que levou a economia
para uma transição de um novo regime baseada na acumulação flexível. A crise do
Welfare State nos anos 70, contribuiu para a disseminação das perspectivas neoliberais
de privatização, desregulamentação e flexibilização do trabalho. O Fundo Monetário
Internacional (FMI) e Banco Mundial influenciaram reformas pelo globo, incentivando a
redução da proteção social. Países latino-americanos como a Argentina, Chile, Uruguai,
Bolívia, México, Peru e Colômbia substituíram de forma parcial ou integral o regime
público de repartição por sistemas privados de capitalização individual (GENTIL, 2006).
Apesar da resistência brasileira nesse período, a ofensiva neoliberal regressa com intuito
de sacrificar o sistema de proteção em prol de mecanismos de mercado como fundos de
pensão e planos de saúde.
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Ruy Braga (2003) frisa a tentativa da Teoria da Regulação pela abordagem
histórica sobre as mudanças nas relações salariais e postura do Estado Social como meio
de atenuar os conflitos e evitar o surgimento de desequilíbrios no processo de
acumulação, uma vez que quanto mais se permite ou, se deixa de regular os elementos
contraditórios inerentes ao sistema, mais profunda e avassaladora se torna a crise.
Portanto, o Estado salarial fora considerado condição fundamental para acumulação
regular durante quase 30 anos, além de ter sido responsável pelo controle da pauperização
com sua intervenção social. Todavia, o fordismo não pode ser compreendido como um
regime a ser replicado em qualquer espaço com o fim de retomar o processo de
acumulação capitalista. De acordo com Braga, o regime americano não pode ser
interpretado como uma mera extensão orgânica.
Há um certo consenso na literatura de análise das economias centrais que
as décadas seguintes a crise recessiva dos anos 1970, foram caracterizadas pela crescente
flexibilização do chamado padrão normal estabelecido no período anterior, elevando, de
um lado a precariedade do trabalho e, de outro, flexibilizando os empregos e as relações
de trabalho (POCHMANN, 1995; HARVEY, 2008, 2011; FREYSSENET, 2009; DAL
ROSSO, 2017).
O centro dinâmico do capitalismo passou por uma seria reestruturação
produtiva, sob o ponto de vista empresarial, e uma dramática reformulação das regras
sociais e de regulamentação das relações de trabalho. A noção de “acumulação flexível”
torna-se uma base categorial central para entender as últimas décadas. De uma maneira
geral, os movimentos em torno de recomposição da taxa de lucro se deram com uma
expressiva retomada das condições de acumulação definidas por Marx no estatuto do
mais-valor absoluto, mesmo que as alterações tecnológicas também estabelecessem
configurações de mais-valor relativo.
Esse novo padrão requereu alterações no trato com a força de trabalho
diretamente e indiretamente integrada as condições presentes da reprodução social, mas
também requereu a imposição de desregulamentação sobre a seguridade social. Assim,
na medida em que se caminhou para flexibilidade no emprego e precarização do trabalho,
também se caminhou para crescente insegurança social, de outro modo, a ruptura com o
regime de acumulação fordista e sua precária integração dos trabalhadores as normas de
consumo, caminharam para o desfazimento do modo de regulação social baseado no
“Welfare State” e no reestabelecimento de um padrão de “inseguridade social”
(ALTAVATER & MAHNKOPF, 2008; DAL ROSSO, 2017; HARVEY, 2017).
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

Para alguns estudiosos, a formação histórica das políticas de proteção social
se confunde com a própria estruturação da sociedade salarial. É durante o
desenvolvimento das economias capitalistas avançadas, que problemas de fome, doenças
e inanição passam a ser tomados como responsabilidades dos governos, e, após os anos
de 1970, o desenvolvimento de um sistema de bem-estar se torna um dos principais
elementos propulsores da acumulação de capital.
Todavia, é importante destacar que a experiência do Welfare State europeu
ou americano, pouco se assemelha com a trajetória do sistema de proteção da periferia,
sobretudo do Brasil, que convivia simultaneamente com uma política paternalista e
opressora, e nesse contexto, construiu as primeiras leis de seguro social, ao mesmo tempo
que construiu uma estrutura de desenvolvimento desigual.
Este capítulo se dedica a tratar, de forma crítica, a história do
desenvolvimento das políticas sociais no mundo e no Brasil, indo mais além da noção
humanística e solidária que carregam consigo.

2.1

WELFARE

STATE:

ORIGEM

E

IMPLICAÇÕES

DE

UM

ESTADO

ASSISTENCIAL

Em sua grande contribuição teórica sobre o sistema capitalista, O Capital,
Karl Marx demonstra a perversa relação existente entre o processo de acumulação e
desenvolvimento do capitalismo com o aumento da desigualdade e pobreza40,
descrevendo as condições precárias de trabalho e de vida da classe operária nos bolsões
de miséria que passava a se concentrar nas zonas urbanas. De fato, estudar as causas da
pobreza passou a ser uma preocupação crescente com o advento da indústria, uma vez
que a cada dia se tornava mais visível a condição indecente de sobrevivência dos
excluídos. A igreja exercia, até então, o trabalho paliativo de garantir o auxílio aos
esfomeados, doentes e idosos, contudo, o pauperismo cresceu a tal ponto que passou a ser
40

No capítulo 23, sobre a Lei Geral da Acumulação, Marx mostra como a expansão do capital exige, para
se realizar, a expansão da pobreza e como o desenvolvimento da indústria na Inglaterra produziu um
contingente de Exército Industrial de Reserva, tornando o emprego volúvel e a mercê do processo de
acumulação.
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encarado como um problema de Estado, requisitando uma intervenção política mais
consistente e abrangente.
Conforme Mishra (1981, cap.5, apud COIMBRA, 1987), Marx ([1875],
1989) interpreta bem-estar social como uma norma vinculada aos princípios da
solidariedade e cooperação, que se manifesta no reconhecimento universal das
necessidades humanas e na divisão do produto social. Sendo somente possível de ser
praticado numa sociedade com um sistema de produção e distribuição cooperativo, ou
seja, num estado socialista ou comunista, pois no capitalismo esse tipo de relação é
negada. Dessa forma, o conceito de bem-estar para Marx é revolucionário. Entretanto,
Coimbra corrobora que para a teoria marxista, era possível que a classe trabalhadora
atingisse níveis melhores de qualidade de vida no interior do sistema capitalista, desde
que fosse por meio do confronto e luta entre as classes. Como já postulamos, há dois
condicionantes necessários à melhoria da reprodução social dos trabalhadores: as próprias
condições econômicas cíclicas submetidas a padrões de aceleração da taxa de acumulação
e expansão das taxas de emprego para além das taxas de reposição do EIR; por outro,
como já assinalado, às forças organizadas socialmente se chocam numa disputa
permanente pelos fatores distributivos encetados no Estado (fundo público ou receita
fiscal) e pelos fatores reprodutivos encetados na taxa de exploração (M/V).
Vale denotar que o Estado capitalista contemporâneo apresenta uma
diversidade de facetas, por mais que sua característica central de garantidor da ordem
necessária a reprodução do capital seja mantida. Uma destas facetas refere-se ao que
Trindade (2008) denomina de “despesas vinculadas ao processo de legitimação social”,
ou seja, condições de regulação salarial, políticas previdenciárias e de saúde pública que
possibilitam dar suporte a legitimação sistêmica. Trindade (2008) observa que Marx
(1989, p. 202) estabeleceu estes elementos do Estado como condição necessária a
reprodução social, garantido a “satisfação de necessidades coletivas”, tais como escolas,
instituições sanitárias, etc.
Trindade (2008) observa, também, que a “capacidade organizativa e de luta
dos trabalhadores” estabelecem um campo de forças de disputa pelo orçamento estatal,
sendo que a depender da luta de classes e do grau de organização dos trabalhadores, podese ter suavizado o grau de exploração e estabelecido melhores condições de satisfação de
necessidades coletivas, tais como “escolas, instituições sanitárias e de saúde pública”,
além dos “fundos de manutenção das pessoas não capacitadas para o trabalho, tais como
previdência social e seguridade social”.
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As chamadas Poor Laws ou Leis dos Pobres britânicas, já comentadas no
capítulo anterior, são consideradas uma das primeiras manifestações de leis de proteção
social nos países capitalistas desenvolvidos e visava prestar assistência àqueles que
comprovadamente eram incapazes de garantir sua subsistência (ALVES, 2015). As Leis
dos Pobres, na verdade, surgiram para responder as mudanças estruturais que a sociedade
moderna experimentava com o intenso êxodo rural e a adaptação destes trabalhadores nas
indústrias que começavam a se instalar. O que se via como efeito era o aumento da
violência urbana e da miséria, de modo que o Estado passa a ser intimado a atuar no
controle do risco social por meio de políticas assistencialistas.
As Leis dos Pobres eram ordenações de Estado que faziam compulsória a
“caridade”, implicando a criação de um fundo público – o imposto dos pobres,
em geral recolhido pelas municipalidades – e que tinham por finalidade tirar
os pobres das ruas. Vigoraram em grande parte dos países europeus entre os
séculos XVII e XIX, e a despeito de terem apresentado variações expressivas
no decorrer deste período, se caracterizaram pela natureza caritativa, pela
forma de assistência pública e pelo alvo a que se destinavam:
a pobreza. A pobreza, nesta fase, é o risco social predominante. O Estado age
para proteger a sociedade da ameaça representada pela pobreza (à qual se
associam a indigência, a doença, o furto, a degradação dos costumes) e para
proteger os pobres. [...]. Quanto aos pobres, foram protegidos ora pela
distribuição de alimentos, ora por meio de complementação salarial, ora
através do recolhimento a asilos, ora mediante recrutamento para as
manufaturas públicas (VIANNA, 2002, p.3).

De acordo com Galbraith (1989), apesar da ideia de estado de bem-estar
remeter à reação americana diante da Grande Depressão, a qual proporcionou aos EUA e
parte da Europa um crescimento econômico fantástico com efeitos positivos sob a
qualidade de vida, o estado de bem-estar para a população geral foi concebido nos anos
de 1880, na Alemanha, por Otto von Bismarck41, algo que nos parece necessitar ser
relativizado, considerando as condições sociais forjadas na Alemanha anterior a Segunda
Guerra. Neste período não havia a influência dos preceitos liberais, pois a figura do
Estado era seriamente respeitada, valorizada e competente, contudo, foi a forte influência
marxista sobre os trabalhadores e a sagacidade destes que se desenvolvia sob o anseio de
ideologias revolucionárias, acabaram que por fomentar as reformas trabalhistas que
amparavam, ainda que modestamente, os idosos e os doentes, além da criação do seguro
contra acidentes.
Galbraith (1989) explica que parte da Europa seguiu o sistema bismarckiano
de proteção social, sendo este tipo de intervenção uma tradição história do continente.
41

Oto Von Bismarck (1815-1898) foi um nobre e político prussiano, ganhou a fama de o chanceler de ferro,
por contrariar o regime liberal e adotar uma forte política estatista, incluindo pioneiramente a
responsabilidade do Estado para com os idosos e doentes.
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Em 1911, por exemplo, aprovou-se na Grã-Bretanha o seguro contra doenças, invalidez
e desemprego e ano anterior, com muita resistência dos liberais, fora instituída a
legislação de previdência social. Contudo, Galbraith ratifica que embora os políticos
liberais e a elite conservadora tenham se irritado com as transferências públicas aos
pobres e incapacitados, dificilmente, naquele momento, eles teriam a astúcia de
reconhecer que tais medidas evitariam prováveis conflitos violentos com os operários no
futuro.
Por mais, Galbraith (1989) explica como fora difícil romper com a resistência
liberal e estabelecer leis de proteção social nos países capitalistas avançados. Foi na GrãBretanha que a ortodoxia clássica se concebeu e se consolidou como ideologia
hegemônica, de modo que em sua teoria não havia justificativa racional de que o gasto
público social reverberaria em qualidade de vida, pois os sentimentos humanos seriam
tão complexos e passionais que se tornava inviável a comparação entre as satisfações
geradas pela movimentação (aumento ou redução) da renda de um rico e um pobre. Deste
modo, até então, não havia embasamento teórico que permitisse a aceitação política das
medidas de bem-estar, até que um dos seus, Arthur Cecil Pigou, rompeu com a rígida
interpretação clássica com sua afirmação de que os gastos sociais ampliavam o bem-estar,
caso a produção global se mantivesse crescente. Tal perspectiva proporcionou a
flexibilização do direcionamento político da época, permitindo um certo grau de
redistribuição de renda, derivada das políticas de bem-estar.
Vale denotar que a ruptura revolucionária ocorrida na Rússia em 1917,
estabelece um novo quadro social e histórico de inserção das classes trabalhadoras e
inaugura um campo mais avançado de intervenção estatal. Como lembra Dal Rosso
(2017, p. 22-23) diversas alterações nas normas de regulação do trabalho são ineditamente
tomadas a partir da construção da República Socialista, cabendo referenciar
especialmente as políticas de jornadas de trabalho, políticas de seguridade e de arranjos
cooperativos, conferir também: Lenin ([1922], 1984); Bethelhein (1984).
Nos Estados Unidos, a primeira medida federal que concedeu verbas públicas
para a proteção dos idosos e crianças carentes, e, permitiu a implementação de um sistema
de previdência social e do seguro desemprego, ocorreu em 1935. O sistema previdência
nacional americano era baseado numa metodologia de desconto compulsório, financiado
por verbas derivadas de uma tributação específica sobre a folha de pagamento, mesmo
porque as demais alternativas de financiamento (aumentos de impostos aos ricos ou
utilização do orçamento federal – que gera aumento do déficit público-) sofreriam
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maiores resistência. Desta forma, os EUA constituíram uma espécie de fundo social,
alimentado pela população trabalhadora e que custeava a aposentadoria dos inativos.
Segundo Galbraith (1989), nenhuma lei da história americana fora tão criticada pela
classe empresarial como a Social Security Act, mas que nas deixas, foi aprovada.
Galbraith (1989, p.196) acrescenta que: “o estado do bem-estar, apesar de
toda oratória, havia se tornado firmemente uma parte do capitalismo moderno e da vida
econômica moderna. O sistema de Social Security é odiado e amado – mas o amor é
triunfante”. Esta visão deve ser considerada como bastante otimista e historicamente
datada. Como se mostrará nas décadas mais recentes, o triunfalismo galbraithiano não se
mantém. A lógica capitalista foi ao longo do século XX submetido a profunda tensão
oriunda de três vetores: i) primeiramente, o longo ciclo de crise econômica estrutural que
durará três décadas e determinará duas guerras mundiais; ii) segundo, os movimentos
organizados de trabalhadores internamente a cada país e; iii) externamente, a existência
de um pretenso padrão sistêmico alternativo, expresso na URSS, condicionou o
capitalismo a uma profunda adaptação quanto a utilização dos fundos públicos e ao
estabelecimento de padrões de valorização da força de trabalho mais concedentes aos
direitos sociais dos trabalhadores, inclusive quanto ao coeficiente previdenciário (¥V).
Com a Grande Depressão econômica de 1930, a economia americana afunda
no desemprego e na quebra de negócios, e a economia passa a depender dos gastos
públicos e do seguro desemprego.
Os governos já não podiam esperar que o advento de forças autocorretivas
proporcionasse uma solução, pois o equilíbrio do desemprego poderia ser
estável e persistente. Já não podiam esperar que o desemprego fizesse abaixar
os salários, pois isso poderia levar a um equilíbrio num nível mais baixo de
produção e emprego. Não se podia contar que juros baixos estimulassem os
investimentos e os gastos com investimentos, pois talvez só reforçassem a
preferência pela liquidez (GALBRAITH, 1989, p.211).

A economia capitalista não só enfrentava uma severa estagnação
econômica, mas também uma crise ideológica que devido a persistência em anos lhe
apontava para uma alternativa apenas: a ampliação da intervenção do Estado na economia
como meio de fomentar investimento e emprego. Isto é, a adesão a proposta keynesiana
de intervenção estatal através do controle do fornecimento de crédito ou de gastos
públicos diretos para restabelecer o equilíbrio econômico e gerar empregos. E a partir da
adesão desta perspectiva na política, somada a outros fatores inovadores, as economias
do Primeiro Mundo passam por uma reestruturação econômica e social, caracterizadas
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pela demasiada acumulação de capital e importantes mudanças no mundo do trabalho e
no que se refere a proteção social.
De acordo com Behring (2006), alguns acontecimentos políticoeconômicos que motivaram a “revolução social” do pós-guerra nos anos de 1950: 1. O
crescimento e organização do movimento operário, que já se ocupava de importantes
espaços políticos exercendo maior pressão na luta das causas trabalhistas; 2.O espectro
socialista que permitiu maior flexibilidade na relação capital x trabalho, pois havia o
receio de que tais princípios tornasse os sindicatos mais resistentes aos ditames do capital;
3.O advento do fordismo como moderno modelo de produção e organização do trabalho;
4. O processo de concentração e monopolização de capital que revela o poder da fusão
entre capital industrial e financeiro, ao mesmo tempo em que enterra os princípios morais
do liberalismo econômico junto com os pequenos negócios; 5. Por fim, a crise de 1930
que, em última instância, também representou uma crise de legitimidade do próprio
capitalismo.
Marques (1997) acredita que é fundamental esclarecer que existem
diferenças entre desenvolvimento do sistema de proteção social anterior ao pós Segunda
Guerra e o Welfare State. Primeiramente, o desenvolvimento da história da proteção
social se dá, aproximadamente, com o advento da sociedade salarial, e, nesta fase, a
capacidade de cobertura estava relacionada com o grau de organização dos trabalhadores
e os ramos de atividades que exerciam, visto que o Estado participava moderadamente
desse processo. De outro modo, a segunda fase do sistema de proteção inicia-se com o
final da Segunda Guerra Mundial e com o avanço do regime fordista nas nações
industrialmente desenvolvidas, tendo como principal característica a universalização da
cobertura para o restante da população e a expansão do significado de proteção social,
além do mais, instituiu-se o seguro desemprego e introdução do princípio de solidariedade
no financiamento do sistema previdenciário. A evolução da proteção social se tornou
possível pelo rápido avanço das economias desenvolvidas, como também pela expansão
do assalariamento em todos ramos da economia.
Sendo assim, o Welfare State não somente passou de uma experiência
derivada da luta do operariado por condições mais dignas de trabalho, pois também serviu
como instrumento de viabilização de uma forma singular de exploração de mais-valor
(MARQUES, 1997). Para O’Connor (1977), os gastos estatais nada mais respondem às
necessidades do capital, ora para beneficiar diretamente a dinâmica de acumulação (por
meio de despesas que auxiliam a acumulação do setor privado – capital social), ora para
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amenizar o “desgaste” social causado pelo processo de acumulação com a implantação
de políticas assistencialistas e sociais. Faleiros (2000) ratifica que as políticas de
transferência e de distribuição de renda visam dinamizar a própria capacidade ociosa do
capital, então, o Estado capitalista, ao assumir investimentos não rentáveis para o capital
e criar condições favoráveis à acumulação, atua como contratendência na queda da taxa
de lucro.
Segundo O’Connor (1977), o Estado capitalista tende a exercer duas funções
substanciais, porém antagônicas: por um lado é essencial que o Estado tome medidas que
auxiliam na manutenção do processo de acumulação de capital. Por outro, a postura
unilateral em prol ao capital geraria um problema de legitimidade perante o resto da
sociedade, de modo que o Estado também deve ser preocupar em criar condições (através
da política social) de manter a harmonia social. Portanto, as despesas se apresentam de
duas maneiras: a) como capital social, ou seja, como uma despesa em função da
acumulação privada lucrativa; b) como gasto social, aplicando políticas ou programas que
reduzam o custo de reprodução do trabalho e consequentemente gere um percentil de
lucro. No entanto, foi sob a receita de gastos estatais na forma de investimento e despesa
social que a produção e a renda das economias capitalistas cresceram a partir da década
de 1950, e mais do que isso, a base tributária e as finanças inflacionárias também
aumentaram neste período, sendo a crise desse modelo, uma etapa inevitável.
Dessa forma, a causa básica da crise fiscal das economias industriais,
sobretudo dos EUA, nos anos 70 foi a própria contradição da produção capitalista. Sabese que o capital só adere apoio estatal quando a ação pública não concorre diretamente
com o mercado privado. Quer dizer que na lógica capitalista, só é permitido a socialização
dos custos do capital (por exemplo, como ocorre com os programas públicos de
previdência e assistência social), enquanto que não há interesse na socialização dos
lucros. Deste modo, o processo de produção é social, mas os ganhos são concentrados e
não-redistribuídos socialmente, ficando a cargo do Estado este último papel. No longo
prazo, este modelo de acumulação acabou se demonstrando inflacionário, e a estabilidade
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da economia fordista do bem-estar passou a exigir uma inflação contínua42 e um
permanente déficit fiscal43 (O’CONNOR, 1977).
O’Connor (1977) destaca o gasto com previdência e seguros acidente e
enfermidade do trabalho como umas das principais formas de despesa de consumo social,
e, desde sua adesão, a ampliação desse tipo de proteção social cresceu rapidamente nas
economias capitalistas, junto com o investimento militar, constituindo assim, um formato
comum das economias monopolistas. A significativa expansão do regime de seguridade
respondeu, parcialmente, ao crescimento do desemprego nos países industrializados
intensificado com a falência do regime fordista em meados dos anos 1970, seja pelo
desemprego cíclico, quanto pela forte dinâmica tecnológica e organizacional que
impulsionou uma profunda reestruturação no capitalismo, recompondo o poder de classe
e alavancando a taxa de exploração. Sendo assim, para a perspectiva não ortodoxa, a
proteção social satisfaz interesses complexos e contraditórios que permitem num primeiro
momento conservar a viabilidade do sistema, uma vez que a força de trabalho é a
mercadoria especial responsável pela produção do real valor, e este antagonismo precisa
ser considerado.
Embora a previdência social contribua para a estabilidade social e política, ao
sustentar trabalhadores aposentados e desempregados, o propósito primeiro do
sistema é a criação de um senso de segurança social dentro das fileiras de
trabalhadores em atividade e assim elevar moral e disciplina. [...]. Portanto, o
intuito fundamental da previdência social, e seu efeito último, é a expansão da
produtividade, da produção e dos lucros. Vista deste ângulo, a previdência
social não é, primariamente, uma previdência para trabalhadores, mas um
tipo de seguro para empresários e empresa (O’CONNOR, 1977, p.145).

Para que o sistema capitalista funcione, não basta somente a produção de
mais-valor, é fundamental que o fluxo de reprodução se realize com o mínimo de
perturbações e em escalas cada vez maiores. Para isso, é importante o desenvolvimento
de técnicas e tecnologias que agilizem o processo, embora acabem por formar um
excedente de trabalhadores que ora são demandados e ora são descartados, segundo o
ritmo de acumulação. Entretanto na medida em que se aprofundou o neoliberalismo e a
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O crescimento da produção monopolista e da população trabalhadora, no longo prazo, revelou diferenças
entre os trabalhadores monopolistas e estatais, os primeiros sentiam a pressão concorrencial que se traduzia
na redução dos salários reais e na desvalorização do trabalho, por fim, as variações salariais e de produção
aumentaram a inflação no fim dos anos 60, gerando uma cadeia de vários pequenos desequilíbrios
econômicos a partir de então.
43
O alto custo do Estado, que crescia conforme crescia a economia, exigia o constante endividamento
público como forma de suprir os custos sociais que se tornaram crescentes.
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quebra da capacidade organizacional da classe trabalhadora se evidenciou44, o fundo
público destinado a melhorar as condições de reprodução social dos trabalhadores,
inclusive as condições previdenciárias estabelecidas no acordo fordista foram rompidas
pelo capital.
Vale notar que o desenvolvimento do regime de assistência e de seguridade
social exerce também a função de monetizar os trabalhadores que estão fora do mercado
e como já trado anteriormente enquanto condição de reprodução social da classe
trabalhadora, cuja existência de um permanente e crescente Exército Industrial de Reserva
constitui a lógica geral da acumulação capitalista como demonstrou Marx ([1867], 2013).
Portanto, parcialmente o desenvolvimento da proteção social no mundo se deu para
compensar o impacto gerado pelo processo de exclusão e concentração de riqueza do
capitalismo moderno, ao mesmo tempo em que a força de trabalho necessita ser
valorizada e validada para a agregação de mais-valor. A contradição pela qual corre a
trilha da produção capitalista, revela a vulnerabilidade e instabilidade do próprio desígnio
capitalista, tanto quanto dos valores morais e de cidadania.

2.2 PROTEÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO BRASILEIRO: AS CONTRADIÇÕES DO
DESENVOLVIMENTO DE UMA ECONOMIA PERIFÉRICA
A economia e a sociedade brasileira ao longo do último século não se
caracterizaram pela hegemonia da regulação fordista, o que denota a impossibilidade de
falarmos de um Estado do bem-estar social estrito senso, sendo que para autores, como
Oliveira (1988), o que tivemos foi a constituição de um “Estado do mal-estar social”,
fortemente fundado na apropriação privada dos “fundos públicos”45 e por uma peculiar
flexibilidade estrutural no uso e disposição da força de trabalho.
Trindade (2001, p. 59) também observa que tampouco “podemos falar em
Relação de Trabalho Normal (RTN) como estrutura típica de contratação do trabalho pelo
capital”. A clivagem no mercado de trabalho brasileiro sempre se mostrou acentuada,
fundada em forte fluidez nas relações de trabalho e em relações contratuais muito
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Constitui fatos históricos relevantes a greve dos mineiros e ingleses (197) e dos aeroviários
estadunidenses (1980), ambas tratadas como caso de Exército e duramente reprimidas e suas organizações
sindicais destruídas, conferir: Beynon (2001); Harvey (2008); Mattoso (1995).
45
Francisco de Oliveira (1988b) desenvolve o conceito de fundo público como um “mix” que compreende
uma racionalidade pública e uma privada. A primeira diz respeito “a razão do Estado, que é sócio política”
e a segunda “a razão dos capitais”.
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flexíveis. Assim, no Brasil, as políticas semelhantes ao caráter do Welfare State nunca
tiveram real aplicação, como nota Fiori (2003), nunca se estabeleceu um padrão do tipo
fordista, entretanto alguns aspectos importantes de uma dinâmica social mais
contemporânea foram desenvolvidos parcialmente a partir da década de 1930, no governo
ditatorial de Getúlio Vargas. A análise do tema fundamenta-se no período
desenvolvimentista brasileiro, uma vez que foi a partir do processo de industrialização
que foram gestadas importantes mudanças no modelo de acumulação e divisão
internacional do trabalho. A história do desenvolvimento da legislação social brasileira é
melhor compreendida se divida em três fases, segundo contexto político e estrutura da
classe trabalhadora, a qual, sofreu importantes restruturações internas a partir da nova
divisão internacional do trabalho e da própria pressão social intensificada no início do
século XX.
De fato, a composição histórica do sistema de proteção social no Brasil
ocorreu em paralelo ao avanço do capitalismo nas periferias da América Latina. Para
Marques (1997, 2007), a formação do sistema de proteção brasileiro reflete medidas
semelhantes empregadas pelos países desenvolvidos (Welfare State), porém, numa menor
escala e em governos ditatoriais. Lipietz (1988) denominou esse fenômeno de fordismo
periférico, um formato peculiar de expansão do capital com consequências também
particulares para a sociedade da periferia ou subperiferia mundial, como exemplo o
crescimento da desigualdade social adjacente à expansão da economia e dos direitos
sociais.
Em 1930, enquanto a Europa desfrutara o processo de modernização e
ampliação da cobertura das leis de proteção social sob um regime de bases
demasiadamente consumista derivado de um novo estágio de desenvolvimento industrial,
no Brasil, sob a égide um Estado autoritário, consolidava-se o primeiro conjunto de leis
trabalhistas concomitantemente ao processo de transição de poder entre ruralistas e a
burguesia local. Sendo assim, a revolução burguesa ocorrera em conluio com o Estado
brasileiro, cuja incumbência era de criar condições institucionais e financeiras para a
construção de um parque industrial.
Sendo assim, a primeira fase da história da proteção social no Brasil
corresponde aos anos anteriores à 1930. Período em que as discussões sobre o mundo do
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trabalho se restringiam à escravidão46 e imigração47. O Brasil apresentava uma economia
basicamente ligada à monocultura e exportação de produtos agrícolas (sobretudo café),
de modo que tanto o poder econômico quanto político se concentrava nas mãos da
oligarquia rural. Prevalecia a concepção liberal de que o contrato de venda da força de
trabalho era livre, portanto as oportunidades de trabalho, em grande parte, se restringiam
ao campo, enquanto que a política praticada era a do “café com leite48”.
Um dos primeiros elementos da proteção social no Brasil foi desenvolvido
pela própria classe trabalhadora no século XIX, sendo considerada uma forma elementar
de uma organização sindical, denominada de Ligas de Socorros Mútuos. Suas atividades
eram realizadas clandestinamente até 1860, quando foram oficialmente regulamentados
pelos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo (MARQUES, 1997). Embora a primeira
discussão sobre legislação social na Câmara Federal do Brasil tenha ocorrido em 1918,
com a apresentação de alguns projetos sociais independentes, entretanto, a fraca
mobilização entre os poucos deputados que abraçavam a causa e o desinteresse da
oligarquia no assunto, fez com que todas as propostas deste cunho fossem arquivadas.
Se nas cidades já haviam um certo grau de organização entre trabalhadores, o
homem do campo convivia com a exploração e martírio, pois sem regulamentação e
fiscalização o trabalhador tinha parte da sua produção apreendida pelo patrão, caía num
esquema de dívida intérmina com o comércio devido o abuso no valor das mercadorias
de consumo básico, além de ser comum o uso de mão-de-obra infantil nas lavouras. A
resistência às mudanças na dinâmica do trabalho era maior no campo e o Estado
oligárquico era, portanto, contra a legislação social. Nesta época, tais questões não eram
cogitadas como atribuição do Estado.
Faleiros (2000) destaca que os trabalhadores rurais, devido ao modelo de
sujeição social e as barreiras geográficas, levaram tempo para se organizarem e se
expressarem como força política significativa. Somente com as mudanças no regime de
produção no início do século XX, afetando diretamente o trabalho no campo, e, com o
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Formalmente, a escravidão foi abolida no Brasil em 1988, no entanto, a elite ruralista manteve uma
postura de opressão com os trabalhadores do campo, sobretudo negros e imigrantes, evitando o avanço de
leis de proteção social e de melhores condições de trabalho.
47
Faleiros (2000) afirma que o capitalismo não somente substitui força de trabalho por máquinas, mas
substitui o próprio capital variável por imigrantes, com o propósito de aumentar a taxa de exploração do
trabalho a partir da variação da quantidade e qualidade de força de trabalho.
48
A política do café com leite (1898-1930) representava um acordo feito pelas oligarquias paulista e
mineira, onde era proposto a intercalação da presidência da república a cada eleição, afim de que se favoreça
as atividades mais representativas do período conhecido como República Velha, a produção de café e de
gado.
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início das lutas e manifestações dos trabalhadores, é que se criou condições de alcançar
formas de seguros sociais. A legislação sobre acidentes de trabalho de 1919, e, a criação
das Caixas para os ferroviários em 1923, foram considerados as mais importantes
conquistas sociais da República Velha, foram as primeiras leis, deste cunho, da burguesia
industrial e, evidentemente, beneficiaram somente os trabalhadores da indústria. A
primeira tornou os riscos de acidentes de trabalho sujeitos à um seguro, ou seja, ainda não
era considerado uma responsabilidade civil. Já a segunda lei, por meio da Lei Elói Chaves,
determinou a criação de Caixa de Aposentadoria e Pensões em janeiro de 1923,
correspondendo à matriz do desenvolvimento de um sistema de previdência no país, cabe
destacar que as estradas de ferro eram fundamentais no transporte do café, portanto, o
interesse maior era ter uma relação pacífica com o setor e, principalmente, manter o fluxo
de exportação de café.
Destarte, somente a partir de 1930, sob o regime de um governo paternalista
e autoritário, é que o Brasil passa a ter uma legislação social sistemática. Aqui, portanto,
tratamos do segundo momento do desenvolvimento histórico da proteção social
brasileira. O ingresso de Getúlio Vargas na presidência representou o rompimento de um
longo acordo entre as oligarquias brasileira, como também o início de uma nova postura
do Estado, um novo direcionamento econômico e o desenvolvimento da regulação social
por meio de instituições públicas. Assim, o domínio das oligarquias rurais é transferido
para a burguesia, e para manter o desenvolvimento interno, o país se industrializa e amplia
o comércio. Segundo Marques (1997, p.149), “nesse contexto, a garantia e
homogeneização da proteção social era a condição necessária para a ampliação do
assalariamento”.
De acordo com Faleiros (2000), o Estado passa a ser corporativista, ou seja,
o processo de legitimação das classes dominantes não mais se dá pelo conflito, mas por
mecanismos de consenso de conciliação de classes e de conversão de forças de oposição
(sindicatos). Com isso, Getúlio adotou uma política pragmática, criando alianças
estratégicas, distribuindo favores e concedendo direitos inclusive à classe trabalhadora.
Faleiros (2000, p.121) corrobora que nesse caso, assim como ocorrera noutros países
latino-americanos, “o aparelho sindical é um meio de cooptação, de institucionalização,
de hierarquização e de distribuição de favores”. Assim, as assistências sociais
intermediadas pelos sindicatos encobriam a verdadeira relação de classes e minimizava
os conflitos.
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Evidentemente, esta forma de ação, a qual chamamos de consenso imposto de
cima, favorece a corrupção e a burocracia, servindo também de legitimação
popular das políticas de Estado, que faz pequenas concessões a curto prazo,
mantendo a acumulação do capital a longo prazo e mantendo o pacto de
dominação política das classes dominantes e a acomodação a curto prazo
(FALEIROS, 2000, p.122)49.

Entre as medidas necessárias para apoiar o projeto de industrialização está a
criação da CLT50 (Consolidação das Leis Trabalhistas), que estabeleceu limites de
jornada de trabalho e remuneração, além da previdência social. No entanto, a
homogeneização do preço da força de trabalho, através da implantação do salário mínimo,
contribuiu para o rebaixamento do agregado de assalariados, favorecendo a acumulação
de capital. Oliveira (2003) explica que além da redução e equalização do custo do
trabalho, a restrição de tais benefícios trabalhistas ao setor rural expressa mais um
mecanismo de valorização do capital, pois a existência de um setor agrário “primitivo” e
desregulamentado, no que tange aos direitos sociais dos trabalhadores do campo, por um
lado serviu para conservar os rendimentos do setor agrícola, enquanto que por outro,
estimulou a expansão do exército industrial de reserva, mais um fator de compressão dos
níveis de salários.
A substituição do sistema de Caixas pelos Institutos de Aposentadoria e
Pensões (IAPs) nos anos 30, serviu justamente para controlar e fragmentar a classe
trabalhadora, centralizando o poder no âmbito federal ao mesmo tempo em que permitiu
a redução das despesas administrativas dos patrões e a socialização dos custos com os
trabalhadores, que passaram a contribuir até 16% do total dos salários. Os Institutos
garantiam cobertura contra doenças, invalidez, velhice e morte, além da assistência
médica aos dependentes e filiados. Destaca-se a ampliação da cobertura dos benefícios
sociais, devido a inclusão de setores que ainda não eram protegidos (FALEIROS, 2000;
MARQUES, 1997). Para Santos (1979, apud Vianna, 2011), a criação dos IAPs passa a
viabilizar a ordem de uma cidadania regulada por agregar os direitos sociais num conjunto
de leis trabalhistas51. Por outro lado, Vianna (2011, p.140) destaca que:
Este arranjo [...] veio reforçar a estrutura de desigualdades no país: a cidadãos
estratificados em categorias profissionais, benefícios desiguais. Consagrou,
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Se faz notório, em vista disso, que ainda com o fim dos governos autoritários e adoção de princípios
democráticos na gestão, o Brasil permanece no esquema corporativista de governo, enfrentando
recentemente declarações de casos de corrupção e de manipulação política a fim de corrigir problemas de
legitimação e conter o avanço dos gastos sociais.
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A Consolidação das Leis Trabalhistas foi um projeto do governo de Getúlio Vargas, no entanto levaram
13 anos para seu desenvolvimento. Entre as principais conquistas está o limite da jornada diária de 8h e
44h semanais, pagamento de horas extras, licença maternidade e férias remuneradas.
51
Reforça-se que que tais direitos foram instituídos ainda na era Vargas, porém reorganizados no período
militar.
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ademais, a excludente vinculação entre acumulação (a cota de contribuição de
cada categoria estava subordinada ao processo de crescimento econômico e
sinalizada pelo diferencial de salário) e equidade (a distribuição de benefícios
era proporcional à contribuição pretérita). [...] A proteção previdenciária, um
privilégio dos incluídos, se configurava assim, como um mecanismo de
discriminação dos “de baixo”52.

Em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) foi aprovada com o
intuito de tentar unificar os institutos previdenciários e uniformizar os benefícios
concedidos aos contribuintes. A partir de então eliminou-se as diferenças entre os
trabalhadores urbanos, visto que os Institutos eram separados por categorias mais ou
menos organizadas, o que implicava no tratamento diferenciado da cobertura de risco,
cada IAP possuía regras e burocracias próprias e financiadas por seus próprios recursos.
Mesmo com essas mudanças, os trabalhadores rurais permaneciam excluídos da
legislação social, bem como desejara a oligarquia, e, dos empregados formais urbanos,
exceto os domésticos e ministros religiosos não possuíam assistência. Em 1966, os IAPs
são unificados e passam a integrar ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
que por fim, em 1974 foi transformado em Ministério, e desta vez, incorporando os
trabalhadores rurais, empregados domésticos e autônomos (FALEIROS, 2000;
MARQUES, 1997; 2007).
Durante o regime militar, importantes mudanças foram introduzidas na
legislação social para criar condições para o país acompanhar as transformações que a
estrutura capitalista exigia. Vianna (2011) corrobora que os analistas da história da
previdência no Brasil reconhecem o papel modernizador exercido pelos governos
autoritário neste sentido. Tendo em vista as recorrentes alterações na legislação
trabalhista desde Vargas, em 1966, os militares instauraram o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) com o objetivo de substituir a estabilidade no emprego após
10 anos prestado serviço. Dessa forma, foi possível formar uma espécie de Fundo para
financiar o Banco Nacional de Habitação e incluir a força de trabalho migradas das zonas
rurais.
No que tange aos trabalhadores rurais, que por tanto tempo foram privados de
qualquer benefício que lhe conferisse uma maior proteção quanto aos riscos de saúde,
acidente e velhice, até mesmo as péssimas condições de trabalho e de remuneração,
tiveram com a criação do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), em
1969, a possibilidade de ter acesso à serviços médicos e direitos sociais. Entretanto, ainda
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Refere-se todos aqueles que a lei desconhecia: além do mercado informal urbano, os autônomos,
domésticas e trabalhadores rurais (VIANNA, 2011).
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com ressalvas, o decreto incluía somente trabalhadores da agroindústria canavieira, e, a
partir de 1975, os empregadores rurais. De modo geral, os trabalhadores rurais só
conquistaram acesso pleno à proteção social, inclusive a definição de um quantum
mínimo garantido por lei, com a promulgação de uma nova carta constituinte em 1988
(FALEIROS, 2000).
A partir de 1974 o ciclo de crescimento da economia interna e externa53 tem
seu fim, fazendo transparecer as fragilidades e limitações do governo militar. Neste
período foi praticado a repressão salarial, onde a população trabalhadora chegou a perder
50% do seu poder de compra. A repressão imposta pelos militares, aquietou apenas
temporariamente os movimentos sociais, dando espaço às privatizações dos setores
sociais, como o caso da saúde, ao mesmo tempo em que expande a cobertura
previdenciária, que em última instância, contribuem para o sistema social. Todavia, a
crise econômica logo se tornara também política, trazendo à tona a insatisfação social
com o regime. Para aliviar a tensão social, o governo implanta o II PND 54, e a política
social é considerada prioridade, por isto, a questão da Previdência Social passa mais uma
vez por uma renovação, onde as mudanças (institucionais e regulacionistas) progredirão
no sentido de aumentar o crescimento da cobertura e ampliar os benefícios (OLIVEIRA
& TEIXEIRA, 1985).
A autocracia burguesa ao impedir de forma violenta a significativa
participação conquistada pela classe trabalhadora no momento que antecede o
golpe de 1964, não só estende e amplia os benefícios sociais no propósito de
controlar e desmobilizar as organizações do mundo do trabalho, mas também
substitui o caráter populista das políticas sociais para um conteúdo de explícita
legitimação da ordem (MENEZES, 1998, p. 36).

A criação do Ministério de Previdência e Assistência Social (MPAS), em
1974, foi uma das primeiras medidas do contexto de recuperação econômica/política,
empregada no sentido de revigorar a alçada institucional, definindo de forma mais clara
suas disposições55. Além disso, a Legislação previdenciária sofreu uma série de
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Nos anos 70, o mundo tem conhecimento de que o petróleo é recursos natural findável. Tal informação
gerou uma alta brusca no preço dos barris de petróleo, afetando o Brasil diretamente, bem como o restante
do mundo.
54
Trata-se do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para estimular a economia via produção de
insumos, bens de capital, alimentos e energia. Implementado no final do ano de 1974, visava o
enfrentamento da crise iniciada com o choque do petróleo, porém, apesar de sua magnitude, o plano não
foi tão eficiente quanto se esperava e acabara por alimentar ainda mais a dívida externa.
55
A partir de então, tem-se definidas e delimitadas as obrigações do Ministério da Previdência Social e
Ministério da Saúde, procurando tornar o atendimento menos burocrático, eficiente e autônomo.
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alterações: o salário maternidade deixou de ser responsabilidade das empresas56;
concessão de benefícios previdenciário para idosos com mais de 70 anos vinculados ao
sistema de previdência; seguro acidente para trabalhadores rurais; instituiu a contagem
recíproca para trabalhadores que migraram entre a esfera do serviço público federal e
privado, etc. Para aumentar o controle sobre a liberação de benefícios, foi criado uma
empresa de processamento de dados da Previdência Social (DATAPREV). O governo
também ampliou os convênios com as universidades, sindicatos e demais esferas do
organismo público como meio de responder ao aumento das demandas, com certa
segurança financeira. Por fim, a previdência foi inserida no Plano de Pronta Ação (PPA)
visto que era necessário expandir a cobertura da assistência médico-previdenciária, mas
para todos os efeitos, tal medida correspondeu à redução da burocracia nos atendimentos
emergenciais, sendo também uma ação paliativa à crise da saúde pública (OLIVEIRA;
TEIXEIRA, 1985, p.157).
O resultado formal dessas mudanças operadas na Seguridade Social brasileira
durante a década de 80, foi, portanto, o estabelecimento de um sistema bastante
avançado. [...]. No entanto, a americanização não foi barrada. Ao contrário, o
sistema público vem se “especializando” cada vez mais no (mau) atendimento
aos muitos pobres, seja pelo descaso das autoridades com a regulamentação e
a implementação de preceitos constitucionais, seja pelo surrado método do
racionamento [...]. Enquanto isso, o mercado de serviços médicos, assim como
o da previdência, conquista adeptos entre a classe média e o operariado.

Nos anos de 1980, a Previdência Social entra em crise juntamente com a
economia do país. Em contraposição com o período próspero do “milagre econômico”57,
a década de 80 foi marcada pela agressiva queda da produção industrial e do crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB), ainda o aumento da inflação, da dívida do governo e da
desigualdade social. A recessão econômica tornou as previsões sobre as finanças da
Previdência Social tenebrosas, desgastando a imagem do MPAS e reforçando a premissa
de inviabilidade de uma política social robusta. Entretanto, em meados de 1985, a
economia demonstra sinais de recuperação e a previdência fecha o ano com superávit.
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A Lei 6.136 de 07 de novembro de 1974, inclui o salário-maternidade como prestação da Previdência
Social, retirando o ônus desse tipo de benefícios das empresas e assim, evitando preconceitos quanto a
participação da mulher no mercado de trabalho (OLIVEIRA & TEIXEIRA, 1985).
57
O período conhecido como “milagre econômico brasileiro” nos anos 70 apresentou uma dupla
contradição: se por um lado as elevadas taxas de crescimento estavam baseadas em expansão industrial,
sendo o Estado nacional grande protagonista desse esforço de acumulação capitalista (I e II PND), por
outro, somente uma pequena parte da população concentrava uma riqueza desmedida e grande maioria era
obrigada a se calar na miséria. Em termos gerais, os salários médios crescem muito abaixo dos ganhos de
produtividade, sendo que a política salarial determinada pelos governos militares produz nítidas
disparidades salariais e um forte arrocho dos principais segmentos de trabalhadores (SINGER,1989;
SABÓIA, 1985; ANTUNES, 1992).
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Desde então, abriu-se uma janela de oportunidade para profundas mudanças na política
brasileira. Os movimentos sociais e as manifestações ganhavam força diante do
descontentamento do legado deixado pela ditadura, e, o engajamento do setor acadêmico
e da oposição se desenvolvia em torno de novas propostas para o país. Para Oliveira &
Teixeira (1985, p.278):
A crise previdenciária origina-se na contradição estrutural de um sistema em
crescente expansão, em decorrência de determinações políticas, sem que este
processo tenha sido acompanhado de qualquer alteração no mesmo sentido, na
restrita base financeira deste sistema. Do ponto de vista das relações sociais
esta contradição se expressa por uma superposição antagônica entre a crescente
absorção de faixas cada vez mais extensas da população coberta pela proteção
social do Estado, principalmente através do MPAS, em direção a um modelo
de cidadania universal, e a manutenção de um regime de financeiro cujos
mecanismos inspiram-se no modelo de relação contratual.

Diante disso, percebe-se que a falência do regime de previdência social estava
decretada desde sua origem, devido a contradição entre o modelo de financiamento
(baseado na contratualidade) e o sentido (universal) proposto para a concessão dos
benefícios. A eflorescência desses elementos antagônicos no auge de uma crise fiscal,
política e ideológica alimenta o debate reformista no país. Contudo, ainda levou um certo
tempo para que todas as reivindicações e aperfeiçoamentos de um novo projeto de
Previdência Social no Brasil saísse do papel. Em 1986, já terminada a ditadura no país e
com José Sarney na presidência, é instituído um Grupo de Trabalho para a Reformulação
da Previdência Social (GT/RPS) que procurava por meio de estudos reestruturar as bases
do financiamento da previdência brasileira e reformular os planos de benefícios,
externalizando o compromisso de corrigir as faltas do modelo falido. Entre as primeiras
medidas está a introdução do princípio da Seguridade Social como alicerce para a nova
Legislação Social (FAGNANI, 2005, p.175):
O relatório enfatizou a necessidade de transitar-se, de um modelo de proteção
baseado “estritamente em uma concepção contratualista”, para um sistema
amplo de bem-estar social”. A concepção contratual de seguro discriminava o
acesso aos benefícios. Ele dependia da obtenção e da manutenção do emprego
e da contribuição durante um período de carência, perdendo-se o direito
quando se passavam doze meses de contribuição.

Fagnani (2005) esclarece que a adoção do princípio da seguridade social se
justificou pela profunda desigualdade de renda e riqueza. O projeto também procurava
universalizar a cobertura, uma vez que a diferenciação dos benefícios entre trabalhadores
urbanos e rurais (mais restritos) resultava em iniquidade; corrigir os critérios do cálculo
do valor dos benefícios, haja vista que a distorções realizadas no governo militar produziu
perdas em termos reais significativas sobre os salários; estabeleceu um piso mínimo
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correspondente ao salário mínimo e suas devidas correções; revisou as fontes de
financiamento, além de outras medidas que caminhavam no sentido da equidade.
Neste sentido, a intervenção estatal se deu com o intuito de criar alicerces
para a acumulação capitalista industrial, entretanto, ainda que elementos de amparo ao
trabalhador tenham se desenvolvido neste período, o modo em que financiamento para
este projeto foi implementado58 e a abertura generosa da economia ao capital estrangeiro
encaminhou o país para uma severa crise fiscal. O legado do projeto desenvolvimentista
iniciado em 1930 fora uma acentuada desigualdade social, tanto em nível de renda como
de cobertura da proteção social, problemas que se tornaram bastante evidentes e
incômodos a partir dos anos 1980. A partir de 1988, este processo é parcialmente
atenuado, com certas condições de universalização da seguridade, porém cabe salientar
que os riscos sociais ainda se mantêm, tal como se estabelece na atual conjuntura, e, que
será tratada no capítulo que segue.
Portanto, a promulgação de uma nova Constituição Federal em 1988,
considerada a terceira fase da trajetória da proteção social no Brasil, trouxe de forma mais
consistente, reformas institucionais que se aproximam da tentativa de conter os
desequilíbrios inerentes ao sistema e já comentados na experiência fordista americana e
europeia. De acordo com Rosa Maria Marques (1997), foram por vias nada democráticas,
que o regime fordista e as políticas de bem-estar chegaram a se desenvolver no país.
Ainda que bastante diferente da experiência europeia, foi possível dar início ao processo
de universalização da proteção social com a Carta de 1988. Entretanto, é fundamental
elucidar que a trajetória do sistema de amparo social foi desenvolvida a partir da
organização e mobilização das lutas de classe, sendo no caso brasileiro fortemente
restringido pelas características próprias do capitalismo dependente que aqui se
desenvolveu, marcado por uma grande instabilidade média no emprego, nos baixos níveis
de remuneração salarial e nas variadas formas (precárias) de uso da força de trabalho.
Para Fiori (2003), se após a experiência da acumulação fordista nos Estados
modernos do capitalismo, a conquista mais notória foi o crescimento da dimensão de
bem-estar. Nos países de economia periférica, especificamente no Brasil, o resultado mais
evidente foi a desigualdade. Por fim, o capitalismo brasileiro foi incapaz de oferecer
condições dignas de reprodução para a totalidade da massa de força de trabalho. O
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Uma das formas de financiar o desenvolvimento da indústria brasileira foi a permissão da entrada de
capital estrangeiro, flexibilidade cambial e o crescimento do endividamento público, o que resultou, nos
anos 80 e 90, numa crise fiscal e inflacionária histórica.
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desenvolvimento pela contradição entre capital e trabalho, provocou nesse caso, a
substituição de elementos do bem-estar pela prática de uma política corporativista, onde
os direitos sociais foram negociados sob a sentinela de um Estado opressor. A retomada
da democracia e estabelecimento de uma nova Constituição (1988), sob diversos aspectos
limitada, porém minimamente moderna quanto aos fatores de seguridade social apontou
para a oportunidade de enfrentamento e superação destes problemas.
Vale observar, como notou Fernandes (2006, p. 81-87), que a Constituição
de 1988 foi marcadamente um “dilema histórico”, resultante de forte e longa pressão
social dos setores organizados (socialistas e democráticos) sobre a ditadura cívico-militar
em crise e que poderia “consagrar todas as transformações que são essenciais para colocar
o Brasil no limiar do século XXI”, porém como nota este autor59, esta “missão [foi
contida] pelo bloqueio burguês”, que de outro modo se intensificou ao longo das próximas
décadas posteriores a aprovação da CF/88, porém não sem resistências sociais e até
mesmo, como nos anos mais recentes, momentos de avanços democráticos e
universalistas, mesmo que tímidos, como trataremos no capítulo final deste trabalho.
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Florestan Fernandes foi um dos mais destacados intelectuais revolucionários brasileiro do século XX,
sua atuação na Assembleia Nacional Constituinte foi de esmerada militância pelas lutas sociais, conferir o
conjunto de artigos do autor e sua participação na ANC em Fernandes (2006).
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3 PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: OS LIMITES DO PROJETO DE
UNIVERSALIZAÇÃO E SEU BLOQUEIO HISTÓRICO
A Constituição Federal de 1988 representou um marco na trajetória da
Previdência Social no Brasil ao estipular garantia universal ao acesso a aposentadorias e
seguros sociais. Uma série de outros benefícios foram desenvolvidos para consolidar um
sistema de Seguridade Social no país e assim, reduzir as tensões sociais alimentas por
anos de exclusão social e concentração de renda. O propósito principal era reduzir a
desigualdade entre as categorias sociais. As mulheres e os trabalhadores rurais
constituíam a parcela mais afetada pela relação rígida do mercado de trabalho brasileiro.
A Previdência tem funcionado muito além de um mecanismo promotor de
condições básicas à sobrevivência. A redução da miséria e o gasto produtivo desses
benefícios tem associado melhorias no bem-estar com a dinamização de economias
locais. Contudo, a estrutura do financiamento das políticas sociais tem sempre motivado
polêmicas quanto ao seu impacto no orçamento público e à necessidade de reformulações.
O que é interpretado por muitos autores, como um discurso questionável que visa
favorecer apenas o capital financeiro.
Faleiros (2000) comenta que essa disputa se intensifica com a refundação do
Estado na lógica capitalista internacional. Reduzir seu papel na sociedade significa, ao
mesmo tempo, ampliar o papel da iniciativa privada nas áreas da educação, saúde e
previdência, criando novos mercados e ampliando o território de expansão do capital. E
é o que de fato tem ocorrido nos últimos anos. A onda de reformas emergências e as
políticas restritivas têm priorizado somente a responsabilidade financeira do Estado.
Educação, saúde e previdência, se tornam nesse contexto, alvo certo de contenção.

3.1 A CONTRATUALIDADE PELA SOLIDARIEDADE: A CONCEPÇÃO DE UM
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Os anos de 1990 foram marcados pela retomada do paradigma neoliberal. O
fim do período doa “Anos de Ouro” do capitalismo e a perda de legitimidade por parte
dos Estados modernos conduziu as economias desenvolvidas para uma dinâmica
caracterizada pela maior liberdade de mercado, sobretudo financeiro, redução da
participação do Estado na economia e ampliação dos movimentos de privatização. Na

73
contramão, o Brasil gesta neste período, o projeto mais robusto de bem-estar social de
sua história, semelhante ao modelo Welfare State dos países desenvolvidos, os quais,
agora, o sepultam junto ao Estado Keynesiano. Levando esse contexto singular em
consideração, temos que os princípios de uma cidadania solidária da nova Carta de 1988
se desenvolvem em confronto com a ideologia que tomava força na época, isto é, o novo
sistema de proteção social já surge em meio a tensões e resistência.
Assim, desde o início dos anos 90 a política social brasileira vem sendo
submetida a tensões entre dois paradigmas antagônicos: o Estado mínimo
versus o Estado embrionário de bem-estar social; universalização versus
focalização; a prestação estatal dos serviços versus privatização; os direitos
trabalhistas versus a desregulamentação e flexibilização (FAGNANI, 2008,
p.27).

A reforma pela qual passaram as políticas sociais no Brasil em 1988, através
da promulgação de uma nova constituinte, se revela como um esforço de amenizar as
sequelas sociais herdadas da gestão autoritária da ditadura militar no Brasil. Na década
de 1980, por exemplo, apesar do país representar a oitava economia industrial do planeta,
48,5% da população viviam em pobreza absoluta60 e apenas 50% da renda nacional era
composta pela parcela salarial (POCHMANN, 2014). Portanto, o primeiro rompimento
feito diz respeito aos fundamentos do sistema de proteção social, deixando para trás a
obrigatoriedade da contribuição financeira como meio de garantia desse tipo de direito.
A Constituição Federal de 88 introduz o conceito de seguridade social, permitindo, a
partir de então, condições para o acesso universal à previdência, assistência social e saúde
pública.
Conforme o Art. 194 da CF a seguridade social passa a ser
responsabilidade do Poder Público e visava estender a cobertura e o atendimento para
toda a população, uniformizar e igualar os benefícios entre a população urbana e rural,
tornar seletiva a oferta de benefícios e serviços, tornar irredutível o valor dos benefícios,
o financiamento teria uma base diversificada e com a participação equilibrada no custeio,
além de promover uma administração mais democrática e descentralizada incluindo a
participação da sociedade. Todavia, a separação das políticas de previdência e assistência
social, ainda que compunham o sistema da seguridade, ocorre porque a previdência ao
ser designada para a manutenção da renda em casos de incapacidade do exercício de um
ofício, seja temporário ou permanente, exige uma contrapartida, uma contribuição
monetária; por outro lado, a assistência social tem como público-alvo aquelas pessoas
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O estado de pobreza absoluta é quando o indivíduo não possui o mínimo de renda para poder suprir
necessidades básicas, essenciais, como alimentação, água, saúde, moradia, etc.
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incapacitadas de contribuir, portanto, neste caso, e no caso da saúde, o acesso independe
de contribuição (FAGNANI, 2005).
Deste modo, a Seguridade Social pretende garantir as condições de
reprodução social via reposição de renda à população idosa, aos acidentados e enfermos,
ou para qualquer cidadão que não possua condições de ser inserido no processo produtivo,
evitando dessa forma, a miséria e desamparo da classe trabalhadora. Com isso, a
seguridade vai além de um compromisso social de solidariedade, trata-se também de um
mecanismo de superar as sérias desigualdades existentes no sistema além de servir de
estímulo para a dinâmica econômica local, haja vista que boa parte desse tipo de renda
tem como fim o consumo61. Não obstante, o último ciclo de crescimento econômico
brasileiro teve no aumento da proteção social seu impulso.
Entre as principais conquistas da nova constituinte cabe destacar: i) a
universalização da cobertura; ii) a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS),
propondo a oferta de saúde pública universal, integral e gratuita; iii) a uniformidade e
equivalência dos benefícios para a clientela urbana e rural, incluindo as mulheres. vi)
irredutibilidade do valor das prestações, que passaram a corresponder ao piso de 1 salário
mínimo (SM); v) reconhecimento do seguro desemprego como forma de auxilio
temporário de renda em situação de perda circunstancial do emprego. Entretanto, Rangel
et al (2009) chamam atenção para a interpretação do conceito “parcial” de universalização
da Carta. Visto que, se de um lado se passa a intenção da inclusão espontânea, automática
da população não assistida por tais benefícios, por outro lado, o Art. 201 afirma que a
participação na Previdência Social está vinculada à contribuição da classe trabalhadora.
Isto é, apenas quem possui capacidade contributiva exerce direito ao benefício.
O financiamento da seguridade social foi construído num modelo clássico
tripartite, onde o custo social é partilhado entre empregados, empregadores e Estado, com
fontes de recursos diversificados. Portanto além das contribuições previdenciárias,
existem outros recursos que consolidam um único orçamento da seguridade, como a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), a Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira (CPMF), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e
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receita de concursos e prognósticos, conforme apresenta o art.195 da Constituição
brasileira.
A idealização deste formato de financiamento foi adotada com o intuito de
aumentar o controle e transparência na aplicação desse tipo recurso, pois os desvios das
receitas das áreas sociais eram comuns na gestão militar. Entretanto, sob a alegação de
uma maior flexibilidade nas contas públicas, priorizando também o superávit primário,
em 1994, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado um Fundo Social de
Emergência (FSE), e, que a partir de 2000 passou a ser chamado de Desvinculação das
Receitas da União (DRU). Na prática, a DRU permite a captação de uma percentagem62
dos recursos sociais pela área econômica para formar superávit primário como também
para o pagamento de juros da dívida pública.
Grande parte dos recursos é legalmente desvinculada pelo mecanismo da
DRU e livremente empregada no orçamento fiscal, financiando vários tipos de
despesas, inclusive juros e amortização da dívida pública. Outra parte destinase, de forma ilegítima, ao pagamento de aposentadorias e pensões do regime
próprio dos servidores públicos, que é atribuição do Tesouro Nacional e não
do INSS. E, por fim e mais grave, uma parte dos recursos da seguridade social
não recebe nenhum tipo de aplicação que possa ser constatada através dos
relatórios de execução orçamentária, ou seja, é “esterilizada” pelo Tesouro
Nacional (GENTIL, 2006, p.231).

Gentil (2006) chama atenção para um dos elementos que contribui para o
desgaste da vitalidade do sistema previdenciário brasileiro. Segundo esta autora, por meio
de cálculos que seguem à risca as recomendações da Constituição, constatou que sistema
de previdência e de seguridade são superavitários desde 1995-2005, indo em oposição ao
insistente discurso midiático de que o sistema de proteção é fadado a um crescente déficit,
isto é, um modelo inviável e oneroso. O fato da seguridade social envolver o mais robusto
orçamento do setor público desperta o interesse de outros setores, sobretudo o financeiro,
justificando as inúmeras tentativas de reformas ou da elaboração de estratégias legais para
a reduzir a importância das políticas sociais no plano econômico brasileiro.
Deste modo, a DRU é considerada um mecanismo de rompimento do
desenvolvimento e estabilidade do sistema de seguridade social, inclusive revela a
capacidade autossustentável do sistema, já que por anos (desde 1994) são desviados
recursos, os quais deveriam alimentar uma espécie de poupança para cobrir os momentos
de desequilíbrios orçamentários das respectivas políticas sociais, ou aumentar o
investimento na saúde pública e na assistência às pessoas carentes. De acordo com Gentil
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(2006, p.230), a desvinculação praticada supera até mesmo a percentagem estabelecida
pela lei: “no período de 1995 a 2005, as desvinculações de receita totalizaram R$ 267
bilhões, dos quais R$107 bilhões estão além do limite legalmente autorizado pelo
mecanismo da DRU” e conforme o relatório da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG, 2016) no período mais recente, de 2008 a 2014,
praticamente R$ 270 bilhões foram desvinculados pela DRU.
Outro comum artifício utilizado pelo governo que compromete o orçamento
da seguridade social está relacionado às renúncias fiscais. Ao abrir mão desses impostos,
a previdência deixa de obter quantias generosas de recursos. Segundo a CONTAG,
somente no ano de 2014, o total de desonerações feita pelo governo foi superior a R$ 136
bilhões. Gentil, em entrevista à revista Brasil de Fato63 em 2016, questiona que o Governo
ao se desfazer de valorosos recursos compromete o superávit previdenciário, que no ano
referenciado chegou a equivaler 3% do PIB nacional. Além da isenção fiscal, a sonegação
também é um elemento que contribui para a redução do orçamento social. Para Boschetti
(2008) dados da Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social mostram que
o governo acumulou R$ 100 bilhões em déficit de caixa no INSS no período de 20032005, sendo R$ 90 bilhões em sonegação, evasão e elisão contributiva, e, mais R$35
bilhões em renúncias fiscais.
À vista disso, constata-se que desde a gênese do sistema de proteção social
no Brasil, houveram tentativas de combater a evolução desse tipo de política. Podemos
recordar as dificuldades imposta pela elite do agronegócio para que os direitos sociais
alcançassem os trabalhadores do campo; também a discriminatória/irregular distribuição
de benefícios nos setores industriais do país e as respectivas desvinculações e concessões
feitas do orçamento social para as empresas, que em última instância, somente tem
fortalecido o mercado de planos privados de aposentadoria e o interesse na reforma do
sistema previdenciário. Boschetti (2008, p.107) reforça que a expansão dos fundos de
previdência privados “é outro caminho para o desmonte, pois provoca uma privatização
passiva ao estimular a demanda ao setor privado, em detrimento ao setor público”.
No que diz respeito às categorias de regimes previdenciário em vigor no
Brasil, são as seguintes: 1. Regime Geral de Previdência Social (RGPS, que é operado
pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e exige filiação obrigatória para os

63

GUIMARÃES, C. Está sobrando (muito) dinheiro na Previdência; entenda os números. Brasil de Fato.
EPSJV/Fiocruz, jul. 2016. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2016/07/22/esta-sobrandomuito-dinheiro-na-previdencia-entenda-os-numeros/>. Acesso em: agosto de 2017.

77
trabalhadores, cujos contratos são regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT);
2. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que inclui todos os servidores públicos
titulares de cargos efetivos da União, dos estados e municípios podendo ser operado por
Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários de filiação obrigatória; e 3. Regime
de Previdência Complementar, um benefício opcional de filiação facultativa que promove
uma renda complementar ao trabalhador, é operado por Entidades Abertas e Fechadas.
Dentre as categorias de regime de previdência apresentadas, o RGPS é o de
maior magnitude, caracterizado pela vinculação ao sistema de repartição, regido pelo
preceito de solidariedade, onde a atual geração de segurados financia os benefícios
previdenciários pagos aos que se aposentam. Trata-se, portanto, da consolidação
constitucional de um pacto social entre as gerações, onde a população ativa garante a
capacidade reprodutiva dos inativos. Entretanto, esta abordagem sempre foi alvo de
críticas quanto sua viabilidade real de auto-sustento e o confronto que se tem com a
crescente redução da população ativa, portanto redução de uma parcela importante de
contribuição do regime em questão. Berwanger (2011) explica que a insegurança parte
do fato de que quando a população e o sistema são jovens, as contribuições são pequenas,
no entanto, tendem a aumentar com o tempo, quando a população e o sistema envelhecem,
criando expectativa de um futuro déficit.
Ainda caracterizando a Previdência Social no Brasil, no que diz respeito à
contribuição previdenciária, destaca-se a existência de uma diferenciação no tratamento
entre os segurados rurais e urbanos. A primeira categoria se enquadra em um grupo
considerado especial (ruralistas informais) dentro do Sistema de Seguridade, a qual não
é exigida contribuição direta, apenas a comprovação do tempo de trabalho, pois sua
atividade laboral é em geral penosa e desgastante, e não visa necessariamente o lucro
(RANGEL et al, 2009). De acordo com Delgado e Castro (2003), a Previdência Rural é
financiada pelas seguintes formas: a) contribuição sobre a comercialização da produção
primária do segurado especial, originalmente, e depois de pessoas físicas e jurídicas
rurais, numa alíquota de 2,2%; b) acesso à contribuição urbana para previdência social
como forma suplementar para financiar a Necessidade de Financiamento da Previdência
Rural; c) exaurida a fonte mencionada no item “b”, recorre-se às contribuições fiscais da
Seguridade Social (CONFINS, CSLL, etc.). E devido à peculiaridade dos segurados
especiais, ainda que não contribuam diretamente, não podem ser excluídos ou privados
dos benefícios sociais.
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Já para a categoria dos trabalhadores urbanos, a universalização dos
benefícios previdenciários está associada a ausência de restrições quanto à filiação e
contribuição monetária. Nesse sentido, ao longo dos anos foram criados projetos que
visam facilitar e incentivar a inclusão da parcela da população alheia aos benefícios da
previdência social, como a criação do Simples (Lei nº 9.317/1996), do Super Simples (Lei
Complementar nº123) e mais recentemente a figura do Microempreendedor Individual
(MEI) pela Lei Complementar nº128, com o objetivo de reduzir os encargos
previdenciários devidos pelas empresas de pequeno porte. Destinado às pessoas, em geral,
donas de casa, estudantes e trabalhadores por conta própria, foi criado o Plano
Simplificado de Previdência Social (PSPS) pela Lei nº 8.212/1991, incluindo no sistema
os indivíduos que não possuem carteira assinada.
A Previdência Social passou por mais algumas mudanças, seja, como citado
no parágrafo anterior, por motivações de fortalecer o projeto de inclusão e universalização
dos benefícios, ou seja, até mesmo para conter a expansão do sistema social, o que será
discutido em breve neste estudo. Cabe abrir um espaço também para uma análise mais
detalhada sobre a previdência rural e seus impactos na vida dos tantos trabalhadores do
campo, seguindo ao decorrer do texto.
No mais, a restruturação das políticas sociais com a aprovação da Nova
Constituinte em 1988 possibilitou o fortalecimento institucional, acatando o clamor do
povo brasileiro por condições mais dignas e equitativas dos benefícios previdenciários e
de assistência social. As mulheres, os trabalhadores rurais e informais passam a fazer
parte do sistema de seguridade, estendendo o auxílio financeiro a um significativo grupo
anteriormente desassistido. Contudo, a diversidade e pujança do orçamento da seguridade
social tem despertado cobiça de outros setores, que por meio da criação de um fundo de
investimento, atualmente conhecido como Desvinculação das Receitas da União (DRU),
passam a ter a liberdade para destinar 30% dos recursos vinculadas as áreas da
previdência, assistência social e saúde para outras finalidades, sem contar com outros
mecanismos que acabam por subtrair ainda mais o orçamento previdência, desgastando a
viabilidade de um sistema ancorado na solidariedade.

3.2. PREVIDÊNCIA RURAL: A TRAJETÓRIA DOS EXCLUÍDOS NO PROJETO DE
EQUIDADE SOCIAL
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No percurso da formação do sistema de proteção social no Brasil, muito se
negligenciou os trabalhadores do campo, cujo acesso a garantias básicas de amparo
financeiro somente foi lhes dado tardiamente. Isso se deu, sobretudo, pela constituição
histórica da economia brasileira, que por muitos anos esteve vinculada ao latifúndio e à
monocultura, mantida boa parte do tempo por braços de escravos e de imigrantes.
Entretanto, com o fim das políticas de estímulos ao agronegócio, a partir do pós-segunda
guerra mundial, em prol de outros projetos que priorizavam a construção de uma
infraestrutura para desenvolver a indústria nacional, fez com que a estrutura econômica e
social do setor rural brasileiro sofresse um grande abalo, com a piora da crise nos anos 90
devido à expansão do efeito da liberalização comercial e financeira.
Delgado
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técnica/tecnológica da agricultura do Brasil paralela à desmontagem dos aparatos de
políticas agrícola com o fim da garantia de preços e do controle cambial que protegiam
as tarifas e preços das commodities; bem como o fim dos favores fiscais e da facilidade
na concessão de crédito rural; e a valorização do mercado de terras revelam uma relativa
decadência dos complexos agroindustriais e queda no emprego e na produção do setor.
Como consequência, há a intensificação do êxodo rural, uma vez que a população em
busca de sustento passa a ser aglomerar nos centros urbanos-industriais, além do aumento
do setor de subsistência e das formas relativamente integradas à agricultura familiar.
Deste modo, aqueles que resistiram em ficar nas zonas rurais, em sua maioria, se
autosustenta. Para este importante grupo, que na época correspondia mais de 35% da
população, o acesso a um seguro social que garantisse sobrevivência quando atingido o
estado de incapacidade de labor e minorasse o efeito da pauperização no campo, já era
uma importante conquista para o setor.
Se a base na previdência social no Brasil se deu com a publicação da Lei
Eloy Chaves em 1923, levou praticamente meio século para que os trabalhadores rurais
fossem contemplados com alguma espécie de seguro social. Segundo Berwanger (2011),
o Estatuto do Trabalhador Rural criado pela Lei 4.214 de 1963 foi a primeira, porém
fracassada tentativa de incluir os trabalhadores rurais no sistema previdenciário. O
Decreto 276 de 1967, responsável pela institucionalização do Fundo de Assistência e
Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURAL) possibilitou o acesso à certos
benefícios, basicamente relacionados a área da saúde. Seu financiamento era provido da
cobrança de um imposto de 2% sobre a comercialização de produtos agrícolas e de 2,4%
sobre as folhas dos salários. Contudo, a extensão da previdência social aos demais
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trabalhadores da zona rural64 (trabalhadores em regime de economia familiar) ocorreu
com a Lei Complementar 11 de 1971, através da criação do Plano de Assistência ao
Trabalhador Rural (PRORURAL). A partir de então, têm-se um rompimento com a lógica
bismarkiana de seguro social, haja vista que:
A lógica que atrela a concessão de benefício à capacidade contributiva, cuja
concepção presume o assalariamento formal e a estabilidade do emprego para
os segurados, não se ajusta efetivamente à realidade do trabalho rural
caracterizada pela sazonalidade dos rendimentos, pelo trabalho a prazo
determinado e pelo predomínio de modalidades não assalariadas de ocupação,
sobretudo no âmbito da agricultura familiar. [...]. Isto significa que a
capacidade contributiva do setor rural, dada a natureza mesma da atividade
agrícola e as condições sob as quais é exercida, não pode quadrar-se a um
sistema previdenciário bismarckiano, sob pena de excluir a maioria
dos trabalhadores dessa proteção (VALADARES & GALIZA, 2016, p.9).

O PRORURAL/FUNRURAL incluía em seus benefícios a aposentadoria por
velhice e invalidez, a pensão por morte e assistência médica, sendo que o valor dessas
aposentadorias correspondia a meio salário mínimo e das pensões 30% de um salário.
Valadares & Galiza (2016) ratificam que tais aposentadorias funcionavam como uma
forma de compensação pela longevidade, pois na década de 70 a expectativa média de
vida era 53,5 anos enquanto que a idade mínima para se aposentar era de 65 anos de idade.
Em 1974, a Lei Complementar 16, alterou o valor das pensões para 50% do salário
mínimo e no fim do mesmo ano, a Lei nº6.195 estendeu a cobertura de acidentes de
trabalho para os trabalhadores rurais. Vale destacar que apenas um membro da família
tinha direito a acessar o benefício do Prorural, na prática, o “chefe da família”, portanto,
de modo geral as mulheres trabalhadoras rurais eram excluídas do plano, podendo receber
somente na qualidade de dependente (FALEIROS, 2000; BERWANGER, 2011).
Conquanto, mudanças consistentes em matéria de seguro social só ocorreram
em 1988, com a promulgação de uma nova Constituição Federal, renovando o conceito
de proteção social no país. As políticas de cunho social passam a fazer parte, agora, de
um sistema de seguridade social, formado por um poderoso arcabouço institucional e com
base diversificada de financiamento a fim de garantir proteção universal e acesso integral.
No que diz respeito os trabalhadores rurais, a CF de 1988 representa um grande marco,
pois as condições dos benefícios passam a ser equiparadas às conquistas dos trabalhadores
urbanos; extingue-se também as diferenças no tratamento dos benefícios entre homens e
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mulheres; entendendo a peculiaridade da atividade65, reduziu o tempo mínimo de
aposentadoria para 60 anos homem e 55 anos mulher; o valor mínimo dos benefícios
passou a ser um salário mínimo, estando vinculado às devidas correções monetárias.
Com a reforma, os trabalhadores rurais passaram a ser classificados em três
categorias: empregados rurais, contribuintes individuais e segurados especiais. Os
primeiros respondem às mesmas exigências que o trabalhador urbano, isto é, são
obrigados a contribuir para a Previdência66. Os contribuintes individuais da zona rural
correspondem aos trabalhadores autônomos67, que geralmente atuam como diaristas,
safristas, etc., mas também são obrigados a contribuir com o sistema, no entanto, devido
a precariedade dessas atividades, que em geral são temporárias, o grau de informalidade
é superior a 85% e por isso, podem até ser considerados como segurados especiais. Os
segurados especiais são assim considerados porque a Constituição reconhece que a
existência de formas de trabalhos sem o assalariamento padrão, sendo que a maioria
sobrevive do autoconsumo, e, que por isto, lhes concedem um tratamento diferenciado
quanto à contribuição e o acesso aos benefícios (VALADARES & GALIZA, 2016).
Sendo assim, se enquadram nessa categoria especial “o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que
exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes”, conforme o Art. 195, § 8 (modificado pela EC 20/98).
Para comprovar a condição de segurado especial o trabalhador deve
comprovar que exerce sua atividade no campo individualmente ou em regime de
economia familiar como meio de sobrevivência por pelo menos 15 anos, por meio de
documentos da terra, testemunhas, declaração do sindicato rural, ou registros que
assegurem a contribuição incidente sobre o valor bruto da comercialização produção
agrícola, cuja alíquota é de 2,3%. Além desta contribuição obrigatória, o segurado pode
optar por contribuir facultativamente com 20% do valor do salário de contribuição para,
assim, receber benefícios previdenciários maiores que o teto mínimo, isto é, valores
superiores a um salário mínimo. De acordo com Valadares & Galiza (2016), dentro da
categoria dos trabalhadores rurais, praticamente sua totalidade é constituída pelos
segurados especiais, uma vez 99% das aposentadorias concedidas foram em razão da
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idade, de modo que as aposentadorias por tempo de contribuição são irrisórias diante do
universo rural.
A estrutura agrária brasileira, que historicamente fora marcada por um
altíssimo grau de concentração fundiária e desigualdade no acesso à terra, implicando
numa limitação estrutural à ampliação dos rendimentos dos pequenos produtores rurais e,
deste modo, justificando a preponderância de economias de subsistência no país.
Operando nesse contexto, pode-se se auferir o impacto imediato da reestruturação
previdenciária em 1988 com a inclusão dos excluídos no referido sistema: um aumento
expressivo da cobertura social (Ver GRÁFICO 1). Logo veremos também, que os efeitos
das medidas de universalização vão muito além de seus propósitos típicos.

GRÁFICO 1 - Evolução da Cobertura de Previdência Social nos setores urbano e
rural - Brasil - (1988-2014)
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Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS. Elaboração do autor. 2017

O GRÁFICO 1 mostra que a partir da adoção dos valores de universalização
dos direitos sociais em 1988, e, da posterior regulamentação da organização e do
financiamento da Seguridade Social em 1991, o efeito primário da seguridade foi a
inclusão dos trabalhadores que até então não participavam do sistema previdenciário, por
isto a expressiva guinada da linha de evolução da proteção social dos trabalhadores rurais
nos anos de 1991-1993, um acréscimo de mais de 2 milhões de benefícios. A ampliação
da cobertura social de modo geral, se deveu a incorporação dos trabalhadores rurais e das
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mulheres, e no período mais recente, algumas mudanças foram realizadas no sentido de
ampliar a capacidade de cobertura da previdência no país. Destaca-se também o período
de involução dessa expansão de 1994 a 1999, justificada pela intensificação das reformas
liberais e conservadoras, que induziram o aumento do desemprego, informalidade,
desestimulando a incorporação de novos contribuintes. Dentre as reformas realizadas,
destaca-se a instituição do Fundo Social de Emergência (FSE)68 em 1994, que passou a
liberar recursos da seguridade para fins de política econômica, dando início à
desestruturação da base financeira do sistema de Seguridade Social.
GRÁFICO 2 – Taxas de pobreza real e simuladas entre a população rural - Brasil (2005-2014)

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: Valadares & Galiza, 2016. 2017.

Talvez o maior impacto da expansão dos direitos sociais, sobretudo as
aposentadorias, pode ser percebido no GRÁFICO 2. As situações 1 e 2 revelam a
importante redução da taxa de pobreza no campo considerando o período recente (20052014). Na primeira situação foi considerado famílias que recebem um rendimento inferior
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a ½ salário mínimo, obtendo uma redução de 24,24% na taxa de pobreza em quase uma
década, este resultado só reforça o crescimento do alcance do seguro social brasileiro e
da consequente melhora no padrão de vida da população rural. Na segunda situação foi
desconsiderado os benefícios previdenciários de um salário mínimo da renda familiar,
mostrando que a ausência desses benefícios aumenta as taxas de pobreza em 8,96% no
ano de 2005, sendo que em 2014 a taxa de pobreza estaria 17,45% maior se não houvesse
a inclusão deste público no sistema previdenciário. As situações 3 e 4 foram simulações,
onde a primeira considerou um cenário em que os benefícios fossem desvinculados do
salário mínimo e de seus respectivos reajustes, apontando para uma situação onde a taxa
de pobreza se elevaria para 3,69%. Por fim, a quarta simulação considerou a exclusão de
benefícios para pessoas com idade inferior a 65 anos, equiparando, portanto, a idade
mínima de aposentadoria para os trabalhadores rurais, indicando um cenário 7,96% mais
pobre.
O GRÁFICO 2 aponta para dois elementos importantes na discussão
previdenciária. O primeiro diz respeito à possível reforma previdenciária, e, que será
ainda discorrida no seguir do trabalho. Contudo, cabe comentar também da importância
da política do salário mínimo no Brasil, principalmente pela composição social
historicamente heterogênea que tem produzido desigualdade nas condições de vida.
Santos & Gimenez (2005) afirmam que são inúmeros os impactos positivos derivados da
correção do piso previdenciário, uma vez que 90% dos aposentados e pensionistas
residem em municípios médios ou pequenos, onde a maior parte destes são caracterizados
pela pobreza e carência de recursos públicos, transformando os benefícios sociais na
principal fonte financiadora do dinamismo econômico local. A valorização dos
benefícios, inclusive, tem implicado na redução do crescimento da migração rural-urbana
e da conseguinte periferização nos grandes centros urbanos.
Retomando as consequências da inclusão dos trabalhadores na Previdência
Social, temos também que, para este grupo especial de trabalhadores, os benefícios
possuem um significado muito mais profundo que a redução da miséria no campo.
Valadares & Galiza (2016), em pesquisa via Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD), auferiram uma relação positiva entre os benefícios previdenciários e o relativo
aumento na renda das famílias da zona rural. A pesquisa observou que mais de 60% das
famílias, que tinham pelo menos uma pessoa considerada segurado especial, usufruíam
de uma renda per capta inferior a ½ salário mínimo, porém, em 2014 esse percentual
passou para 12,46%. Ainda em 2014, a aposentadoria rural correspondeu a 70% da renda
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familiar total de 54% das famílias entrevistadas. Delgado & Cardoso Jr. (2000) também
em pesquisa que contemplou trabalhadores rurais das regiões Nordeste e Sul,
identificaram que 90% da renda das famílias nordestinas e sulistas que recebiam no
máximo dois salários mínimos, era derivada dos benefícios previdenciários. Outra
importante descoberta foi que 44,7% dos estabelecimentos rurais da região Sul e 51,5%
do Nordeste utilizam a aposentadoria como meio de financiar suas atividades produtivas,
das quais a mais comum é a agricultura.
GRÁFICO 3 – Composição da renda per capta dos domicílios em áreas rurais por
fonte de rendimento – Brasil – 2015 - (Em % do total).

Fonte: Pnad/ IBGE. *Considerou-se como fonte de renda de conta própria a renda dos empregadores com
até 5 empregados; **O item “Outras” inclui abono de permanência, aluguel, doação de não morador,
caderneta de poupança e de outras operações financeiras, dividendos, programas sociais e outros
rendimentos. Elaboração: ANFIP/ DIEESE, 2017. 2017.

O GRÁFICO 3 permite a visualização da evolução da composição da renda
nas áreas rurais, reforçando os estudos comentados no parágrafo anterior. A contribuição
mais expressiva na renda total dos domicílios das áreas rurais se dá pelo aumento da
participação das aposentadorias e pensões na renda dessas famílias, com uma evolução
de mais de 6% no período analisado. Percebe-se que o emprego formal apontou um
crescimento irrisório na composição da renda total, de 0,6% em 6 anos. Já o trabalho por
conta-própria exibiu uma queda de 4%, o que vem reforçar o papel significativo dos
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benefícios sociais na dinâmica de trabalho do campo, que exercem a função de principal
fonte de renda desse grupo populacional.
Diante do exposto, Delgado & Cardoso Jr. explicam que o benefício rural não
somente atua no limite do propósito de um seguro previdenciário, porque indiretamente
produz impactos na produção de economias em regime familiar, operando como um
investimento produtivo e permitindo, além da subsistência do assistido, o
desenvolvimento da agricultura familiar no país. Conforme o Ministério do
Desenvolvimento Agrícola (MDA), a agricultura familiar é responsável por mais de 70%
dos alimentos consumidos no país, revelando o substancial papel da seguridade social no
Brasil. Sendo assim, os autores acreditam que neste caso, o benefício rural atua como um
seguro agrícola, pois interfere significativamente na prática da atividade agrícola.

3.3 PERFIL DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL E A DIVERSA INTERPRETAÇÃO DE
SUA EFETIVIDADE

O alto poder inclusivo da Constituição de 1988 já pôde ser observado no
capítulo anterior (GRÁFICO 1). Haja vista que com a formação do sistema de Seguridade
Social tornou-se possível incorporar uma parcela da população alheia aos benefícios
sociais, os quais eram estratificados e restritos à específicos setores da economia. Desta
maneira, ainda que a seguridade não tivesse passado por uma regulamentação, o efeito
primeiro foi a inclusão, principalmente, dos trabalhadores rurais e mulheres. Atualmente,
o Brasil contempla mais de 29 milhões de aposentados e pensionistas com benefícios
sociais, destes, 9,3 milhões são declarados como trabalhadores rurais. De modo geral,
70% destes benefícios (rurais e urbanos) correspondem ao valor de um salário mínimo,
isto é, o teto mínimo garantido por lei.
No entanto, é importante reconhecer que o Estado é um elemento não-neutro
na dinâmica social. Na verdade, neste contexto, ele atua como ente articulador das
políticas de distribuição de renda, segundo momento histórico em que se passa. A Tabela
1, por exemplo mostra como a mudança no direcionamento político é capaz de alterar
importantes indicadores de qualidade de vida e de condições de trabalho. Nota-se que a
queda do número de contribuintes ligados ao funcionalismo público e o crescimento da
participação dos desempregados ocorreu até 1998, sendo que este comportamento se
inverteu em 2003, possivelmente pela mudança de mandato. Deste modo, para fins
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metodológicos, será feita uma análise histórica considerando, a rigor, o desempenho
governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) (década de 1990) e outra avaliando o
exercício dos governos petistas Lula-Dilma (década de 2000), que pelo menos a priori,
apontaram interesse por caminhos diferentes.
TABELA 1 – Contribuição e cobertura previdenciária por posição na ocupação Brasil - (1988; 1993; 1998; 2003; 2007)

Fonte: PNAD. Elaboração: Rangel et al (2009).

O impacto imediato das determinações constitucionais ocorreu sobre a
cobertura social. Depois de quase 20 anos da promulgação da CF, a participação no
sistema previdenciário cresceu mais de 50%, o que era de se esperar, tendo em vista que
uma parcela da população antes não assistida foi incorporada ao sistema com a
implantação da nova Carta (segurados especiais, por exemplo). Embora, o número de
desempregados e trabalhadores formais tenham crescido de forma relativa, o que torna
evidente a relação peculiar de uma economia entre a dinâmica do mercado de trabalho e
a inclusão no Sistema de Previdência Social, onde a estrutura das relações econômicas e
de trabalho são altamente ligadas à informalidade. Nos anos 90, nota-se um movimento
de redução do número de servidores públicos contribuintes assim como dos empregados
com carteira assinada (formais), e consequentemente do número de contribuintes em
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geral, sendo justificado pela restruturação política praticada nesse período, onde as
terceirizações, privatizações resultaram na ampliação do desemprego. Nos anos 2000 a
tendência se apresenta de forma oposta, a partir deste período se identifica um aumento
da participação dos trabalhadores formais e uma redução da participação dos
desempregados na PEA, resultando no aumento das contribuições para o sistema de
Previdência Social.
TABELA 2 – Composição dos não contribuintes da Previdência Social - Brasil (1981-2007)

Fonte: PNAD. Elaboração: Rangel et al, 2009. 2017.

Vale destacar o comportamento paradoxal dos trabalhadores informais e
desempregados em relação à contribuição social. Devido ao perfil peculiar do mercado
de trabalho brasileiro e ao alto grau de informalidade na economia, a participação da
parcela da população que se encontra desempregada é significativamente menor entre os
não-contribuintes, do que o contingente que se mantém ativo e recebendo rendimentos,
apesar de que estarem da formalidade, ainda levando em conta a existência de alternativas
de inclusão ao Sistema Previdenciário como é o caso da PSPS, já citado anteriormente.
Por isso, que a partir de 1991, quando o PSPS entrou em vigor, é possível notar uma
relativa redução dos trabalhadores formais na composição dos não-contribuintes. Nesse
caso, o trabalhador que se vincula ao PSPS tem direito aos benefícios de aposentadoria
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por idade, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão e
aposentadoria por invalidez, exceto por contribuição (RANGEL, et al, 2009). Mas, ainda
assim, as estatísticas apontam para à necessidade de fortalecer as políticas que estimulem
e que forneçam meios de inclusão, sem deixar de reconhecer que os avanços já foram
significativos nesse sentido.
Para Ruy Braga (2012) a “Era FHC” marcou o período da ascensão de um
novo modelo de desenvolvimento, o pós-fordista periférico. Do ponto de vista geral, a
adesão do Brasil ao formato de produção flexível e informatizada ocorrera tardiamente,
mas permitiu uma relativa modernização da indústria nacional. A desigualdade
permaneceu caracterizando as relações sociais e de trabalho. Somente entre os anos de
1989 e 1999, o número de desempregados passou de 1,8 milhão para 7,6 milhões. A opção
pela privatização foi o caminho escolhido para incentivar a entrada do capital financeiro
no país, de modo que o Estado, adepto ao modelo neoliberal, retoma as tentativas de
interferência no orçamento social brasileiro a partir de 1994.
A estrutura econômica brasileira, não sem conflitos, é verdade, foi finalmente
integrada à mundialização do capital e ao neoliberalismo, transformando-se em
uma autêntica plataforma de valorização financeira internacional. [...]. Ao
longo da década de 1990, a visível expansão do setor de serviços que
acompanhou o ciclo neoliberal de privatizações desenvolveu-se conforme à
lógica da mecanização, da padronização, da especialização e da fragmentação,
ou seja, da industrialização imposta pelo desejo empresarial de assegurar
ganhos de escala, promover a extensão da jornada de trabalho por meio do
recurso às terceirizações e intensificar o ritmo do trabalho no setor (BRAGA,
2012, p.197).

Apesar da reforma libera do Estado nos anos 90, Fagnani (2008) conta que a
sociedade foi capaz de impulsionar um relativo avanço na implantação dos direitos sociais
vinculados à Seguridade Social, com a regulamentação da área em 1991, principalmente
porque a discussão do combate à pobreza se desenvolvia em paralelo ao aumento do
desemprego e da precarização do trabalho. Contudo, a adoção de medidas que visavam o
reestabelecimento do controle inflacionário acabou gerando sérios danos sociais e
econômicos, e, para manter o equilíbrio fiscal o governo passa a aumentar a taxa de juros
para atrair investimentos externo, também passa a comprometer uma porcentagem do
orçamento da Seguridade Social. Em 1994, o Estado aprova a liberação até 20% das
receitas da seguridade social para serem gastos na área econômica através da criação do
Fundo Social de Emergência via Emenda Constitucional, procurando manter o superávit
primário. Em 1998 é gestada a primeira reforma previdenciária, postergando o tempo de
contribuição dos trabalhadores ativos. Mais, uma vez, para Braga (2012, p.198):
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A regulação trabalhista construída durante a transição do taylorismo primitivo
ao fordismo periférico acomodou a multiplicação de formas de contratação do
trabalho heterônomo, revivificando a competição entre os trabalhadores. Além
disso, o aumento do desemprego, acrescido do avanço do processo de
terceirização do trabalho, promoveu a deterioração do mercado de trabalho
seguida da concentração da distribuição da renda nacional.

A aproximação da eleição presidencial em 2002 alimentou o anseio da
população por mudanças, e, se de um lado as expectativas eram do redirecionamento na
gestão do Estado, por outro, o mercado alimentava certo receio da ascensão de Lula à
presidência. Fagnani (2017, p.5) conta que “diante das incertezas, os mercados
financeiros internacionais passaram apostar contra o Brasil. Para acalmar esses agentes,
em junho de 2002 o Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou a “Carta ao Povo
Brasileiro””. De fato, a primeira gestão de Lula deu continuidade as medidas ortodoxas
iniciadas na década de 90. Inclusive, com a participação de agentes financeiros em sua
administração, sem contar com a aprovação das reformas tributária e previdenciária em
2003. Braga (2012) afirma que Lula foi o promotor de uma reforma previdenciária que
além de retirar direitos dos servidores públicos, abriu caminho para a criação da
previdência complementar no setor público.
Em contraposição, o segundo mandato teve como prioridade o investimento
na ampliação de programas sociais, destaca-se também a criação do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). A retomada do crescimento econômico permitiu a
conciliação do crescimento das políticas de transferência de renda, ainda que muitos
privilégios fossem cedidos às empresas e o mercado financeiro. A relação controversa,
que remete a gestão também populista de Vargas que procurava agradar todos os setores,
discorrida nos dois governos da gestão Lula foi o que levou Chico de Oliveira (2010)
denominar de “hegemonia às avessas”69. Para Oliveira, a interpretação heroica dada à
Lula diante dos resultados positivos de sua gestão (crescimento econômico e redução da
miséria) permitiu a despolitização da pobreza e da desigualdade, portanto, tais assuntos
são encarados como uma questão administrativa somente.
André Singer (2009) acredita que o lulismo expressa um fenômeno de
representação social de um grupo específico da população brasileira, que há muito tempo
fora negligenciado, mas que pela prima vez, percebem um aumento do seu poder de
consumo e da consequente melhoria na qualidade de vida. Por isso, Singer defende que é
possível a existência de uma nova hegemonia, ainda que una elementos dos ideais de
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esquerda e direita. O que não necessariamente configura um comportamento “às avessas”
como declarado por Francisco de Oliveira.
Ruy Braga (2012, p.226), em reconhecimento da relação entre a ampliação
dos programas sociais, de educação, de expansão do crédito e da valorização real do
salário mínimo, que Singer denominara de tripé do governo lulista, e a aproximação do
precariado brasileiro com o governo, declara:
Aos nossos olhos, seria mesmo legítimo falar em uma espécie de acordo,
afiançado pela liderança carismática de Lula da Silva, do governo com os
setores mais empobrecidos das classes subalternas do país, que, num contexto
marcado por certo crescimento econômico, perceberam na relativa
desconcentração de renda experimentada por aqueles que vivem de
rendimentos do trabalho um vislumbre de progresso social corroborado,
sobretudo, pelo aumento do consumo de bens duráveis.

GRÁFICO 4 – Salário Mínimo Real Médio Anual – Brasil - (1983-2017) - (Em R$).

*Valores deflacionados segundo o Índice de Custo de Vida (ICV) – estrato inferior.
Fonte: DIEESE. Elaboração: DIEESE (2017). 2017.

O GRÁFICO 4 evidencia a trajetória crescente do salário mínimo a partir de
2005, período de intensificação das políticas de bem-estar social. O valor de R$ 937,00
expressa o maior valor real da série histórica. Pochmann (2012) a recuperação do valor
real do salário mínimo nos últimos anos reforça o desenvolvimento da proteção e do
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crescimento do poder de compra dos assalariados do país, que majoritariamente se
concentram no setor terciário, e das indústrias da construção civil e extrativistas. Por
outro lado, a década de 1990 ficou marcada pela estagnação dos rendimentos, reunindo
os menores valores reais R$408,00, R$415,22, R$ 421,00 nos anos de 1995 a 1998. Neste
período, o Brasil passa a assumir um novo padrão de trabalho, caracterizado pela baixa
geração de postos de trabalhos e perfil de remuneração diferenciado, com isso, somente
11 milhões de vagas de emprego foram abertas, sendo que 53% destas não previam
remuneração (POCHMANN, 2012).
GRÁFICO 5 – Distribuição Percentual dos benefícios previdenciários por faixas de
valor – Brasil - (1987-2007).

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: Rangel et al, 2009. 2017.

Entre os muitos impactos derivados da restruturação das políticas sociais em
1988, a redução da pobreza é a que mais se destaca. No momento, a Previdência Social
tem sido o instrumento mais eficiente no combate à pobreza no Brasil, e isso se deve,
porque a CF de 88 garante que o teto mínimo dos benefícios seja correspondente à um
salário mínimo, além da manutenção do valor real dos benefícios. Portanto, o que se
observa no GRÁFICO 5 é o deslocamento dos beneficiários da previdência social que
recebiam valores inferiores ao SM para a parcela da população que recebe exatamente
1SM. Se apenas o recebimento do valor de um salário mínimo supre as necessidades
básicas de sobrevivência e de dignidade humana, então o salário mínimo neste contexto
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opera como um instrumento redutor da miséria e da exploração desmedida da força de
trabalho (POCHMANN, 2005). De acordo com o Dieese (2017), a valorização do salário
mínimo exerce um significativo efeito nas contas da previdência. Cerca de 70% dos
beneficiários recebem 1SM, sendo que a cada acréscimo de R$ 1,00 no salário mínimo
gera um impacto estimado em R$ 300,734 milhões sobre a folha de benefícios ao ano.
Singer (2012) explica o realinhamento do lulismo foi garantido por mais
quatro anos com a vitória de Dilma Rousseff em 2010, contudo os efeitos da crise
internacional no país apresentam um cenário diferente do ciclo de crescimento conhecido
na gestão Lula. Ainda que o combate à desigualdade do Brasil tenha se apoiado em quatro
vias eficientes: transferência de renda aos mais pobres, ampliação do crédito, valorização
do salário mínimo e o decorrente aumento da formalidade; a moderada aplicação destes
instrumentos, como uma forma de não criar possíveis confrontos com o capital, tornou o
projeto de desenvolvimento lulista num “fraco reformismo”. Cabia fazer muito mais, o
que não aconteceu, por exemplo, foi a criação de uma tributação sobre fortunas ou uma
reforma tributária que reduzisse a regressividade do sistema.
Se para Singer (2012) o fraco reformismo foi capaz de fortalecer as
políticas de proteção social a ponto de causar transformações expressivas em termos de
qualidade de vida, comparáveis à experiência inglesa e americana de bem-estar,
mantendo as referências, pode-se comparar a dissolução da seguridade social em favor
do crescimento da financeirização. Acompanha-se um o acirramento das tensões entre
capital e trabalho no país, instigada pela crise econômica e política estabelecidas em 2013.
Para Fagnani (2017), um dos resultados previstos é o fim do breve ciclo de cidadania no
Brasil. A tese da inviabilidade de uma Previdência Social sempre esteve presente, mas
em momentos atípicos e instáveis como este, o discurso de desmonte social ganha força.
Apesar da previdência ter passado por reformas estruturais, o debate sobre sua
sustentabilidade é permanente, e isto acontece porque existe uma grande divergência na
interpretação sobre o cálculo dos resultados da Previdência Social.
A revista Desafios do desenvolvimento70, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), reuniu diversos especialistas para comentar a necessidade de reformar
a Previdência Social. O economista do BNDS Fábio Giambiagi, acredita que há um
profundo desequilíbrio nas contas da Previdência, situação que tende a se agravar com a
a crescente redução da população ativa do país; Kayzô Beltrão, professor da FGV-RJ,
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afirma que só uma medida não basta, é necessário aplicar uma cesta de maldade, incluindo
o aumento da idade mínima de aposentadoria, homogeneizar as regras de acesso para
todas as categorias de beneficiários, etc. Na contramão, o professor da Unicamp Eduardo
Fagnani e a professora da UFRJ Denise Gentil, acreditam que a Previdência Social é e
sempre foi superavitária, conforme indica os cálculos feitos pela Associação Nacional
dos Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), não descartando a necessidade de
reforma, mas apontando outros caminhos alternativos, as altas desonerações fiscais,
fraudes e desvinculações financeiras comprometem o superávit previdenciário.

TABELA 3 - Receitas, despesas e resultado do orçamento da Seguridade Social (2005-2015) - (Em R$ milhões).

Fonte: ANFIP e Fundação ANFIP (Análise da Seguridade Social 2015). Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI – extração Siga Brasil – Senado Federal; para os
dados do RGPS, o ﬂuxo de caixa do Ministério da Previdência Social – MPS; e para as compensações não
repassadas, ANFIP. Notas: [1] receitas e despesas previdenciárias líquidas acrescidas das compensações
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pela desoneração da folha de pagamentos; em despesas com benefícios previdenciários urbanos estão
incluídos repasses de compensações previdenciárias a outros regimes; [2] compensação pela desoneração
da folha de pagamentos não repassada, dados atualizados; [3] inclui receitas provenientes dos concursos de
prognósticos e as receitas da CPMF, extinta em 2007; [4] receitas dos hospitais universitários com a
prestação de serviços Saúde, embora essa receita não seja típica da Seguridade Social, corresponde às
despesas realizadas por essas unidades, computadas em Outras ações da Seguridade Social; [5] corresponde
às despesas com Encargos Previdenciários da União – EPU, de responsabilidade do Orçamento Fiscal; [6]
compensações com outros regimes previdenciários; [7] as despesas com benefícios de prestação continuada
[Loas e RMV] estão hoje agrupadas entre benefícios relativos a idosos e a pessoas com deficiência; [8]
incluem despesas de pessoal ativo e todas as demais relativas ao custeio e investimento. Elaboração: ANFIP
e Fundação ANFIP.

O cálculo que parte somente do resultado da Previdência é considerado por
Gentil (2005) um método questionável e incompleto para avaliar o desempenho
financeiro da previdência, pois não considera o que a lei suprema, a Constituição Federal,
definiu como receitas deste setor. A Tabela 3, mostra que a previdência está incluída num
sistema maior que é a Seguridade Social, e que sua receita leva em consideração não
somente a arrecadação previdenciária, inclui também uma diversidade de contribuições.
Sendo assim, a Previdência e a Seguridade Social apresentaram superávit em todos os
anos analisados. A recessão econômica tem provocado uma piora nas taxas de
desemprego, tornando as receitas previdenciárias mais baixas no ano de 2015, pois parte
do financiamento do sistema tem base na folha salarial.
A queda do PIB em 3,8% e as desonerações em torno de R$ 157 bilhões
também explicam o baixo superávit de 2015. Cabe ressaltar que em momentos de crise,
a demanda por assistência social e seguros desemprego cresce, do mesmo modo que em
conjuntura de crescimento econômico, onde as oportunidades de trabalho se ampliam, a
demanda por seguros sociais cai. O problema identificado aqui é, portanto, de cunho
macroeconômico.
A falácia do déficit visa a atender a interesses do setor financeiro privado, que
deseja o enfraquecimento da previdência social pública para que todos os
trabalhadores passem a constituir fundos privados de previdência sujeitos a
regras de mercado e sem garantia do Estado. A recente crise financeira que
abalou economias dos países europeus e até dos Estados Unidos demonstrou
que essa modalidade de previdência não garante a segurança dos trabalhadores,
mas garante lucros imensos ao setor financeiro (FATTORELLI, 2014, p.4).
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GRÁFICO 6 - Comparação do crescimento da dívida bruta e dos gastos
previdenciários – Brasil – (2006-2015) - (Em R$ bilhões constantes de 2016).

Fonte: Banco Central. Elaboração: ANFIP/DIEESE, 2017. 2017.

Uma outra questão que pode ser encarada como mais uma ameaça ao
equilíbrio das finanças previdenciária é a dívida pública. Ambos são as despesas que mais
consomem o orçamento público, logo, o conflito aqui ocorre primeiramente no campo
ideológico. Para os especialistas que partem do pressuposto da existência de um
déficit/rombo previdenciário, entre eles o Ministro da Fazenda Henrique Meireles,
consideram a Previdência como causadora do aumento do gasto primário do governo,
pois para dar conta do crescimento do gasto público o governo recorre a empréstimos
para cobrir os supostos déficits previdenciários.
Entretanto, o GRÁFICO 6 mostra que as despesas com o pagamento de juros
da dívida pública têm crescido numa proporção muito superior às dos gastos
previdenciários. Fattorelli (2015) esclarece que o principal fator para o crescimento da
dívida pública tem sido os juros, fazendo com que a dívida se torne uma bola de neve.
Ironia maior ainda está no fato de que para cumprir com o superávit primário, o governo
desvincula até 30% da receita previdenciária, via DRU. Para Dain & Matijascic (2005)
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as despesas da seguridade não têm exercido forte pressão sobre as finanças públicas, pelo
contrário, o aumento dos gastos de previdência, assistência e saúde possibilitaram a
redução de tensões sociais, principalmente nos períodos de estagnação econômica.
A instabilidade dos gastos públicos não deriva, portanto, dos gastos com a
Previdência Social, até porque a expansão desse tipo de despesa é previsível. Os elevados
encargos da dívida do governo, por outro lado, têm alimentado um descontrole no
crescimento da dívida pública, a carga de juros praticamente tem dobrado num período
de dois anos (DAIN & MATIJASCIC, 2005). Trindade (2008, p.137) em sua análise da
dinâmica dos gastos estatais explica que, “o Estado moderno vincula-se as condições de
acumulação capitalista nacional, que determina os limites da receita fiscal, ao lado das
condições de atração de fundos que financiam a expansão de sua dívida pública”.
GRÁFICO 7 - DRU: Captura de Receitas da Seguridade – (2005-2015) - (Em R$
bilhões nominais e % do PIB).

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO/STN. Elaboração: ANFIP/DIEESE, 2017.
2017.

A Desvinculação das Receitas da União (DRU) foi um instrumento criado
para auxiliar no equilíbrio das despesas públicas, onde por meio da liberação de 20%,
atualmente este valor passou para 30%, das receitas da seguridade para serem usadas na
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área econômica, garantindo o superávit primário. A controvérsia, neste caso, ocorre pelo
desvio de parte da receita social, cuja autossuficiência é colocada em cheque a todo
momento. Gentil (2006) explica que na prática, a desvinculação ocorre acima do limite
permitido, como ocorrera em 2005, quando o deslocamento ilegal superou R$ 26 bilhões.
O deputado Marcos Rogério, relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJ) que votou as Propostas de Emenda Constitucional (PECs 4; 87; 112/2015) que
solicitavam prorrogação da DRU, afirma que apesar do desvio de parte da receita social,
em verdade, tais recursos acabam retornando para a Seguridade Social. Em 2015, R$ 74,8
bilhões foram desvinculados e R$ 89,5 bilhões regrediram para o setor social. O
GRÁFICO 7 revela que em dez anos, as desvinculações anuais aumentam em R$ 29
bilhões. Para Gentil (2006) a falta de organização e de transparência nessas transações
asseguram o desmantelo das receitas da seguridade.
Destarte, fica evidente a retomada de projetos ultraliberais no campo
econômico e da Previdência. As reformas em curso se apresentam como medidas
extremas e alheias à realidade heterogênea e subdesenvolvida da economia brasileira, e,
que se efetivamente empregadas, podem inviabilizar o sistema de Seguridade por inteiro.
A polêmica e as divergências fazem parte deste tipo de política, que concorre diretamente
contra os interesses do capital financeiro em expansão. Diante disso, os projetos de
reforma precisam ser acompanhados de longos debates e participação popular, levando
em consideração a dimensão grandiosa da Previdência Social, como analisado neste
capítulo.

3.4 O BLOQUEIO BURGUÊS COMO CONTRA-REFORMA SOCIAL
A fastidiosa trajetória do sistema de proteção social no Brasil reflete o
inerente conflito entre capital e trabalho da sociedade capitalista. Desde sua concepção,
historicamente reconhecida na era Vargas, o seguro social brasileiro foi tomando corpo
nas últimas décadas não somente pela benevolência do Estado, mas pela forte resistência
e insistência da classe trabalhadora no enfrentamento das condições precárias de trabalho
e remuneração, permitiu o alcance de conquistas significativas no plano previdenciário,
da saúde e de assistência social. Como vimos, a CF de 1988 possibilitou a expansão dos
direitos sociais, incluindo excluídos e minimizando a miséria e desigualdade social,
problemas recorrentes do país.
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As reformas da previdência social se inscrevem num processo contraditório
em que os trabalhadores lutam por garantir direitos, entre eles o direito à vida,
num contexto democrático e num Estado de direito, e os grandes negócios e o
capital financeiro promovem uma política de eliminação e de redução de
direitos para sustentar com mais força as bases de uma produção complexa,
sem salários estáveis, financeirizada e com fundos privados ao invés dos
fundos públicos, e com um Estado desregulamentado. As reformas da
previdência social no Brasil, não são, pois, meros arranjos conjunturais para
um equilíbrio de caixa, como apregoa o governo, mas um processo de
refundação das relações de acumulação e das relações de classe (FALEIROS,
2000, p.102).

Considerando a natureza conflituosa desta relação, temos assistido diversas
tentativas de reformas constitucionais, atingindo principalmente os setores não
financeiros do Estado, ou seja, os direitos sociais. Fagnani (2010) conta que a partir dos
anos 90 o país mergulha na onda neoliberal, trazendo à tona o discurso pró-mercado e um
movimento anulador de diretos, destacando o interesse de Fernando Collor em impor uma
nova agenda de reformas em 1993, período reservado para a revisão constitucional,
contudo a crise instaurada em seu governo e a expectativa de um impeachment postergou
as interferências desejadas. Ainda que construída em 1988, a resistência de conservadores
a aprovação do Plano de Organização e Custeio da Seguridade Social foi regulamentado
somente em 1991.
Outros projetos de reforma previdenciária conseguiram ser aprovados, em
1998 e 2003, ambos ancorados no discurso do descontrole orçamentário e da necessidade
de equilíbrio financeiro da Previdência Social, mas parecem ter caminhado no sentido de
desconfigurar o arcabouço social em prol da expansão dos planos privados e do aumento
do tempo de contribuição. Como já mencionado, a criação do FSE em 1994 mostra a
continuação no intento de mudanças na legislação social, doravante denominada de DRU,
este mecanismo permite a captura de 30% dos recursos sociais para serem empregados
livremente, e que de fato acontece até os dias atuais, tendo sofrido renovações e ampliação
de sua capacidade de vinculação durante os anos.
As retiradas/desvios de recursos da Seguridade por meio das desonerações da
folha de pagamentos e da Desvinculação de Recursos da União (DRU)
suprimem recursos da Seguridade. Se pegarmos o ano de 2014 como
referência, somados os R$ 21,6 bilhões com desonerações da folha de salários
(em 2015, algo em torno de R$ 25,4 bilhões) aos R$ 63,2 bilhões em
Desvinculações via DRU, temos a cifra de quase R$ 85 bilhões suprimidos da
Seguridade Social. Mas o volume de recursos retirado é bem maior. Se
computarmos todas as desonerações com contribuições para a previdência, o
montante de recursos drenados chega a R$ 136,5 bilhões, como mostra a
Tabela 1. Somados ao desvio da DRU, a cifra chegou a inacreditáveis, R$ 200
bilhões em 2014. Os dados para 2015 e 2016 são estimados (CONTAG,
FETAGs, STTRs, 2016, p.10).
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Em 1995, o governo de Fernando Henrique Cardoso lança uma proposta de
Emenda Constitucional71 ao Congresso, sob o pretexto de que o crescimento da
expectativa de vida, e, que a redução do percentual da população economicamente em
meio à crise fiscal e financeira que atingiu o país nos anos 90, tem ameaçado o equilíbrio
do sistema de previdência social. Paralelo a esse contexto, a arrecadação das
contribuições previdenciárias apontava para uma crescente desaceleração, enquanto que
as despesas sociais cresciam com o agrave do desemprego. Contudo, o modelo proposto
sofreu forte resistência dos representantes do setor público e da oposição política,
passando ainda por algumas alterações até ser aprovada em dezembro de 1998 como
Emenda Constitucional nº20 (MARQUES, BATICH & MENDES, 2003).
A partir de então, o direito à aposentadoria deixa de ser em função do tempo
de serviço72 e passando a considerar o tempo de contribuição, especificamente 35 anos
para homens e 30 anos para mulheres, com no mínimo as respectivas idades de 53 e 48
anos; estipulou-se a aposentadoria por idade, onde o mínimo é definido em 65 anos para
homens e 60 anos para mulheres, considerando pelo menos 15 anos de contribuição; os
benefícios acima do piso deixaram de ter vinculação com o salário mínimo, também
rebaixando o teto do piso. Foi estipulado uma regra de transição das leis anteriores à
reforma para as novas. Segundo Marque, Batich & Mendes (2003) entre as alterações,
uma das mais relevantes é a criação do fator previdenciário incidentes nas aposentadorias
por contribuição, que considera a aplicação de um fator redutor nas aposentadorias
solicitadas antes dos 65/60 anos exigidos pela nova regra, tornando menor o valor dos
benefícios quanto mais cedo segurado se torna inativo.
Tal medida redutora funciona, portanto, como um incentivo à permanência
dos trabalhadores no mercado de trabalho, e, consequentemente estendendo por mais uns
anos o fluxo de contribuição promovido por essa parcela da população. Contudo, ainda
após as alterações estruturais realizadas pela aceitação da EC nº20 no intuito de aumentar
orçamento da previdência via criação de barreiras nos pedidos de aposentadoria, em 2003
temos a retomada do velho discurso do déficit previdenciário. Mais um passo é dado então
para a continuidade do pacto reformista73, agora no governo de Luiz Inácio Lula da Silva,
71

PEC nº33.
A aposentadoria é concedida se comprovada 35 anos de tempo de serviço no caso dos homens, e 30 no
caso das mulheres, com provimentos integrais ou proporcionais se desconsiderar o limite de idade
(PACHECO FILHO & WINCKLER, 2005).
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A expressão “pacto” passa uma referência da aliança entre capital e Estado, já comentada no trabalho por
Francisco de Oliveira, em favor da criação de condições favoráveis à expansão capitalista, considerando
entre elas a ampliação do mercado de fundos de pensão privada e a redução das políticas sociais.
72
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surpreendendo a muitos, por até então ter-se apresentado como oposição do governo e
ideologia de seu predecessor.
Melo & Anastasia (2005) contam que a aprovação da PEC nº40, que deu
origem à Emenda Constitucional nº41 em 2003 significou para os aposentados e
pensionistas do regime dos servidores públicos uma imensa perda. Dentre as
modificações nos direitos dos servidores estão: a) aumentam as exigências para a
obtenção da aposentadoria integral; b) a aposentadorias deixa de ser integral e passa a ter
um limite de R$ 2.400, assim, os que quiserem aumentar a renda precisarão recorrer ao
regime de previdência complementar, sob a forma de capitalização; c) o fim da
aposentadoria proporcional e a aplicação de um redutor de 5% ao ano para quem desejar
se aposentar sem ter completado a idade mínima; d) exigência de contribuição aos
inativos, 11% para quem recebe benefícios da União superiores à R$ 1.440 e para os
municipais e estaduais superiores à R$1.200 e) um desconto de 30% nas pensões e, f) o
teto salarial passa a corresponder a maior remuneração do Tribunal Federal.
Pacheco Filho & Winckler (2005) ratificam que diferentemente da reforma
de 1998 que visou os dois regimes, o RGPS e RPPS, que baseados no sistema de
repartição simples, isto é, numa relação onde os atuais trabalhadores ativos que
contribuem pro sistema de previdência garantem os recursos para o pagamento dos
benefícios vigentes, esperando que a futura geração mantenha este ciclo de solidariedade,
a recente reforma de 2003 apenas focou nos servidos públicos, pois o governo
considerava que numa análise estratificada ficava evidente que o RPPS acumulava um
elevado grau de desequilíbrio em suas contribuições, podendo comprometer o orçamento
social por inteiro. Por outro lado, o RGPS além de ser responsável pela redução da miséria
via transferência de renda, a parte urbana das receitas previdenciárias alcançam 97% de
auto-sustentabilidade.
Destarte, compreende-se a extensão das mudanças, de cunho estrutural,
ocorridas no sistema previdenciário brasileiro e também podemos perceber, sobretudo, o
impacto sofrido pelos trabalhadores de modo geral, uma vez que quando cada reforma é
realizada, mais dificultoso fica o caminho para o recebimento desse seguro social. Com
efeito, ao se desvalorizar o papel das políticas de proteção social, na verdade, há um
movimento paradoxal, que desloca a riqueza/renda do universo social em direção ao
universo da financeirização, não somente via desvinculação orçamentária, renúncias
fiscais e fraudes como fora comentado, mas ainda pelo crescimento do mercado de fundos
de pensão privada, que nada mais é uma espécie de fundo financeiro, ao invés de atuar
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diretamente na aceleração da economia pela relação de compra e venda de
mercadorias/serviços, circula na zona de risco das aplicações e investimentos financeiros.

3.4.1 Contra-reformas em curso: o que se tem de novo para as relações de trabalho
e para o sistema de Previdência Social no pós-impeachment de 2016
O crescimento do efeito privatizador é um elemento comum, portanto, das
reformas previdenciárias realizadas até então. Semelhante ao momento histórico de crise
econômica e desemprego dos anos 1990, vivemos mais uma vez o cenário de
fortalecimento da doutrina neoliberal com fortes vínculos políticos, sinalizando mais uma
leva de reformas estruturais a caminho. A instabilidade política advinda com o
impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, somada à crise moral e econômica
do Estado brasileiro tem criado, recentemente, um caos social, desenvolvendo condições
favoráveis e oportunas para reformas de grande porte.
Neste sentido é possível destacar, a recente aprovação do Projeto de Lei (PL
4.302/98) que libera a terceirização para todas as atividades da empresa, e, do Projeto de
Lei da Câmara (PLC) 38/2017 que traz em seu bojo fortes alterações nos direitos
trabalhistas e sindicais. Até então, a terceirização só era permitida em atividades-meio,
àquelas relacionadas, principalmente, à serviços de limpeza, portaria e segurança,
contribuindo para que outros funcionários realizem suas tarefas. Com a aprovação da Lei
da Terceirização, as empresas também podem contratar trabalhadores terceirizados para
atividades-fim, que atuarão com a principal atividade do local. Este projeto também
estendeu o prazo de contratação do trabalho temporário de três para seis meses, com
prorrogação de 90 dias.
Para o sociólogo Ruy Braga em entrevista à revista Carta Capital 74 (2015)
ampliar a terceirização no país é retomar o desmonte dos direitos trabalhistas iniciado do
governo FHC nos anos 1990, e ao contrário da alegação do governo que o projeto
promoverá criação de novas vagas de emprego, para Ruy Braga, deverá haver demissões
e redução nas contratações já que um trabalhador terceirizado trabalha em média três
horas a mais. Em suma, o aumento da terceirização afeta diretamente a qualidade de vida
74

SOBRINHO, W. P. Lei da Terceirização é a maior derrota popular desde o golpe de 64. Revista Carta
Capital, abr. 2015. Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/economia/lei-da-terceirizacao-e-amaior-derrota-popular-desde-o-golpe-de-64-2867.html>. Acesso em: agosto de 2017.
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do trabalhador ao incentivar uma maior rotatividade de trabalhadores, essas mudanças só
são positivas para as empresas que passam a lucrar mais, visto que um trabalhador
terceirizado recebe 30% menos que o diretamente contratado, sem contar que a
arrecadação de impostos como PIS, Confins e FGTS sofrerá redução, portanto, atingindo
o orçamento da Seguridade Social.
A principal justificativa da reforma trabalhista é que a legislação brasileira,
CLT, está muita arcaica, enquanto que o país já convive com uma economia moderna e
com novos hábitos de produção e consumo. A crise econômica e o desemprego crescente
ainda têm alimentado o argumento de que é necessário flexibilizar as “rígidas e
superprotetoras” normas trabalhistas em vigência, segundo seus adeptos, tornar a relação
empregado e patrão negociável, superando as muitas exigências da CLT, tonaria possível
a atenuação da taxa de desemprego do país. Neste sentido, em julho de 2017 a reforma
da lei trabalhista foi sancionada pelo presidente Michel Temer, e entrará em vigor em
novembro do mesmo ano.
Entre os pontos mais marcantes da alteração na legislação do trabalho estão:
a) a flexibilização da relação empregado e patrão, onde as tomadas de decisão em acordos
coletivos supera as disposições definidas na constituição no que diz respeito a tempo de
férias (dividida em três vezes) e de descanso durante a jornada de trabalho (de duas horas,
passa a ser no mínimo 30 minutos); b) a extensão da jornada de trabalho de 8h para 12h
semanais; c) a aprovação do trabalho intermitente, onde o trabalhador recebe pela jornada
ou diária de trabalho; d) agora a rescisão dos contratos de trabalho podem ser feitas sem
a homologação sindical; e) o imposto sindical deixa de ser obrigatório; f) fim da
obrigatoriedade pela responsabilização das empregas com o pagamento de transporte do
trabalhador; g) os benefícios como auxílios, prêmios e abonos deixam de ser incorporados
à remuneração, portanto não incluídos nos encargos trabalhistas; além de outras tantas
alterações75.
O economista Eduardo Fagnani (2017) destaca que assim como a Lei da
Terceirização, a reforma trabalhista representa uma ameaça à Previdência e passa a alterar
radicalmente as relações de trabalho no país. A flexibilização do vínculo de trabalho e o
prolongamento do período de contratação do trabalho temporário estimulam a demissão
de trabalhadores formais com carteira assinada para serem recontratados em condições
inferiores. Na prática, temos o aumento da rotatividade do emprego e o rebaixamento das
75

O Projeto de Lei 6.787/2016 sobre a reforma trabalhista contou com a mudança de mais de 100 pontos
da CLT.
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massas de salário, incidindo negativamente nas contas da previdência social, uma vez que
os trabalhos terão maior tempo de descontinuidade, assim como as contribuições sociais
também sofrerão com reduções. Fagnani comenta sobre a experiência semelhante de
reformas neoliberais adotadas no México nos anos 90, que acabaram por elevar
significativamente a taxa de informalidade do país, o que remete à redução das
contribuições no sistema previdenciário, como resultado 77% dos idosos mexicanos não
possuem cobertura previdenciária e 39% se encontra na condição de pobreza.
O próximo alvo das reformas é o próprio sistema de Previdência Social
brasileiro. Contudo, a resistência da sociedade tem sido maior neste sentido, além do
mais, o enfraquecimento da base política em comando, devido aos escândalos de
corrupção, tem postergado e aumentado o debate da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC nº 287/2016), que se apresenta como a mais ampla, radical e severa propositura de
reforma desde a consolidação da Seguridade Social em 1988 (Puty & Gentil, 2017). Em
meio a desordem política instalada com a saída da presidenta Dilma Rousseff e com a
substituição do cargo pelo impopular Michel Temer, têm-se criado um ambiente de tensão
social e o agravamento da recessão econômica iniciada em 2013. Como consequência,
ressurgiu a campanha por um Estado mínimo e a retomada de projetos privatizadores,
porém, nunca em patamares tão radicais como se apresentado nos dois últimos anos.
Fagnani (2017) acredita que o período de 2016-2018 representa o estágio final do ciclo
de construção da cidadania social iniciada na promulgação da CF de 1988.
Políticas de “austeridade” geram recessão, o que debilita as receitas
governamentais e torna o ajuste fiscal um processo sem fim. O único propósito
é “colocar a inflação no centro da meta” pelo desaquecimento da demanda.
Taxa real de juro elevada (na contramão da experiência internacional), corte
de investimentos e gastos sociais, desemprego e rebaixamento da renda do
trabalho são funcionais para esse objetivo. Essa opção colocou o país, que não
estava em crise severa em 2014, numa grave recessão, com dois anos seguidos
(2015-16) de queda da atividade econômica em torno de 3,5% do PIB. A
recessão também é funcional para justificar a implantação do Estado Mínimo
liberal, pois “não há alternativa” a não ser o corte de gastos “obrigatórios” das
políticas sociais universais consagradas na “Ordem Social” da Constituição da
República. A tese ideológica do “país ingovernável”, esgrimida
em 1988, voltou a ditar o rumo do debate imposto pelos representantes do
mercado (FAGNANI, 2017, p.10).

Diante desse contexto de instabilidade, o governo tem intenções de aprovar a
Reforma da Previdência (PEC 287/2016) ainda no ano de 2017. Entre as mudanças que
estão em jogo, na base do projeto está o aumento da idade mínima para a aposentadoria.
De modo geral, a proposta unifica as regras para todos os segmentos (homens, mulheres,
trabalhadores rurais e urbanos, da iniciativa privada e pública), sendo que a idade mínima
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exigida para receber o benefício de forma integral é de 65 anos com 49 anos de
contribuição. Fagnani (2017) garante que para isso ser possível, o brasileiro teria de estar
inserido no mercado formal de trabalho com no máximo 16 anos de idade, necessitando
permanecer em atividade ininterruptamente para receber a aposentadoria aos 65 anos. O
brusco aumento da idade mínima, sem levar em consideração a desigualdade histórica, e,
ainda permanente de cada segmento, gerou uma negativa reação ao projeto, com isso,
houve um recuo nesse sentido, a exigência mínima passa a ser 65 anos para trabalhadores
homens e 62 para mulheres dos sistemas públicos e privados. Já para os trabalhadores
rurais a idade mínima será de 60 e 57 para homens e mulheres do campo respectivamente,
com 40 anos de contribuição.
Outra mudança significativa ocorre nos casos das aposentadorias parciais, o
tempo de contribuição deixa de ser 15 anos, e aumenta para 25 anos. Em via de regra,
essa alteração se apresenta como mais um obstáculo, pois vai demandar no trabalhador
maior estabilidade no mercado formal, o que é privilégio de poucos trabalhadores,
sobretudo, se considerarmos o efeito perverso da reforma trabalhista sobre a taxa de
formalidade. A PEC 287/2016 ainda prevê uma redução dos benefícios dos pensionistas
em caso de morte do cônjuge e/ou filhos, que deixam de corresponder 100% do valor da
aposentadoria, passando a ser calculado em 50% da aposentadoria mais um adicional de
10% por filho dependente, o qual receberá até 21 anos de idade; o acúmulo de pensão e
aposentadoria segue o limite de 2 SM. Quanto à primeira proposta de alteração dos
pagamentos de Benefícios de Prestação Continuada (BPC), que correspondem aos
benefícios pagos aos idosos e pessoas deficientes com renda per capta de até 25% do SM,
teria como critério de idade mínima 70 anos de, além da desvinculação com o SM, que
após reivindicações, possibilitou a exclusão da proposição de desvinculação, e a idade
mínima passa para 68 anos de idade. Fagnani (2017) considera um ato grave em relação
a vida de um contingente vulnerável e pobre, que se alcançar a idade mínima para o
benefício, receberiam um valor irrisório, abaixo de 1SM, conforme citado na primeira
proposta.
O corpo principal da reforma não leva em consideração a desigualdade social
que desde os primórdios da República têm acompanhado a sociedade brasileira, muito
menos considera os progressos em termos de distribuição de renda e atenuação da pobreza
com o desenvolvimento da cobertura social nos últimos anos. A generalização das regras
previdenciárias só produzirá ainda mais desequilíbrios na relação de trabalho entre os
gêneros, e aprofundará a precariedade da vida dos trabalhadores rurais. Diante do
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laborioso percurso dos trabalhadores brasileiros em busca de maior qualidade de vida e
condições de trabalho e remuneração, foi possível notar diversas oportunidades e
tentativas contrárias ao desenvolvimento da seguridade social, de forma que não só a
viabilidade da Previdência Social corre riscos, mas de todo o arcabouço social erguido no
pós-guerra.
Fagnani (2017) destaca que o atual processo de destruição do Estado Social
se estrutura em seis elementos, entretanto, três deles já foram comentados neste trabalho,
como foi o caso das recente reforma trabalhista e proposta de reforma previdenciária, que
consideraram em seu bojo transformações profundas e radicais, desconexas com à
realidade heterogênea da economia brasileira; outro elemento de rompimento da proteção
social do país é a DRU, que recentemente teve seu percentual de desvinculação ampliado
de 20% para 30% , a PEC 31/2016 prorrogou também a vigência da DRU até 2023. O
projeto de uma Reforma Tributária76 e de um Novo e de um Novo Regime Fiscal (PEC
5577) estão em curso e constituem o interesse das forças capitalistas. Segundo Boschetti
(2008) a Reforma Tributária caminha a Seguridade Social ao desmonte ao prever a
extinção de importantes bases de financiamento das políticas sociais como o COFINS e
CSLL, além da desoneração da contribuição patronal sobre a folha de pagamento.
De acordo com Faleiros (2000) a questão das reformas dos aparatos sociais,
enuncia a refundação da economia brasileira no modelo capitalista de privatização,
financeirização dos fundos e desregulamentação dos direitos trabalhistas e de proteção
social. A nova regulação, pós-fordista, estabelece nos dias atuais um processo de
redefinição da gestão e constituição dos fundos para a manutenção do trabalhador,
confirmadas na já aprovação da reforma trabalhista e na aspiração de desestruturar o
sistema previdenciário vigente.
Privilegiam-se fundos privatizados e financeirizados, isto é, inseridos na lógica
do capital financeiro, vinculando-os aos bancos na perspectiva de sua
capitalização através de aplicações financeiras. A lógica de solidariedade entre
gerações ou entre grupos sociais como os sadios e os doentes é substituída pela
lógica da competitividade individual. A contribuição aos fundos privados
depende do indivíduo e se refere exclusivamente à sua contribuição individual
ao longo dos anos. A remuneração dessa contribuição fica na mão de gestores
privados, apenas acompanhados por um controle de burocratas do Estado. Esse
controle está sendo organizado através de agências governamentais que nem
sempre atendem ao cidadão, mas se vinculam à garantia da melhor situação
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O projeto da Reforma Tributa ainda segue em discussão, mas não aponta para mudanças no sentido de
reduzir a regressividade da alta carga tributária do país.
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A PEC 55 cria um teto para o crescimento das despesas vinculado à inflação por 20 anos, sendo fruto das
medidas de austeridade fiscal.
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para o capital, por exemplo, mantendo tarifas e juros que lhes sejam favoráveis
(Faleiros, 2000, p.7).

Vianna (2011) denomina a expansão do fenômeno privatizador dos
instrumentos públicos de saúde e previdência de “americanização” da Seguridade Social
no Brasil. Mesmo com os avanços e modernização do sistema de proteção social durante
a década de 80, o processo de americanização não foi contido, resultando na deterioração
do sistema público e no desenvolvimento de uma indústria da seguridade. Desta forma,
consolida-se uma relação de “complementaridade invertida” entre público e privado,
reforçando a exclusão e a desigualdade.

GRÁFICO 8 - Cinco cenários do impacto das transferências de renda na condição
de extrema pobreza – 2014 - (Em %, Por Idade).

Fonte: Pnad/IBGE. Elaboração: ANFIP/DIEESE, 2017. 2017.

Caso os esforços do desmonte da Seguridade Social se concretize pela
aprovação das reformas que estão em discussão no momento, o impacto mais perverso
será o aumento crítico da pobreza no país. O GRÁFICO 8, mostra a distribuição dos
percentuais de extrema pobreza por faixa etária e possíveis conjunturas caso se exclua o
impacto dos benefícios previdenciários e sociais. Assim, podemos concluir que as
aposentadorias se apresentam como política de maior eficiência no combate à miséria, os
percentuais de extrema pobreza se reduzem com a aproximação da idade mínima de
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aposentadoria. A simulação da gradual retirada dos benefícios da seguridade revela o salto
que a extrema pobreza daria. O impacto maior recairia sobre a população mais idosa, mas
também atingiria àqueles dependentes de aposentadorias, pensões ou auxílios como o
Bolsa Família.
Diante do exposto, se reconhece que o objetivo primeiro da reforma não é o
aperfeiçoamento do sistema previdenciário e a consequente garantia da perpetuação deste
mecanismo no combate à miséria e diferenças sociais, pois o caminho escolhido aponta
para a destruição do sistema de proteção social brasileiro. Só o anúncio da reforma
previdenciária aumentou em 26% a demanda por planos de previdência privada, segundo
a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FENAPREVI). Portanto, nota-se
um forte movimento pelo enfraquecimento das instituições e a desregulamentação da
estrutura social definida pela Constituição Federal de 1988, deixando claro que estamos
passando por mais uma fase do regime de regulação, baseado num modelo de sociedade
financeira e de direitos mínimos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reformas neoliberais possuem propósitos e mecanismos semelhantes no
mundo inteiro. Por meio do ajuste fiscal e redução dos direitos sociais, visam dissolver
as estruturas de bem-estar e assim ampliar o espaço do mercado privado. Para o Brasil,
essas medidas podem significar quase 20 anos de retrocesso78, e expõem o risco de
retomarmos a conviver numa conjuntura com altas taxas de desemprego e informalidade,
condições precárias de trabalho e uma profunda desigualdade social. Experiências
semelhantes foram vividas pelo Chile e Argentina, que motivados pelo projeto liberal dos
anos 90 dissolveram seus sistemas de seguridade e substituíram parcial ou integralmente
a previdência social por sistemas de capitalização individual, administrados pelo setor
privado. Contudo, a crescente insatisfação popular trouxe o retorno do sistema público na
Argentina em 2008, e o Chile segue passos para uma outra reforma neste sentido.
Deste modo, para compreender a evolução das políticas sociais no Brasil se
faz necessário entender sua relação com a política econômica, que inevitavelmente traz
consigo posições ideológicas. Este estudo revela que, por meio de uma análise histórica,
o desenvolvimento dos direitos previdenciários e de proteção ao trabalhador ocorreu
vagarosa e seletivamente, tendo a desigualdade social como elemento característico das
relações socioeconômicas do país. O combate a miséria e a exclusão social carregou o
clamor de muitos trabalhadores insatisfeitos e das organizações sindicais e acadêmicas,
até que em 1988 se estabelece um sistema de Seguridade Social, passando a fornecer
cobertura à quem perde temporário ou efetivamente a capacidade laboral sob contribuição
obrigatório, mas por considerar um conceito mais amplo de risco social, protege àqueles
que possuem renda insuficiente e se encontra desempregado involuntariamente, e que
naturalmente não possuem capacidade contributiva.
Conforme demonstrado no último capítulo, a previdência, bem como todo o
sistema de Seguridade Social expandiu o acesso aos benefícios sociais a partir de 1988,
impactando profundamente na redução da pobreza e da desigualdade, e atua também
como elemento dinamizador da economia de pequenas municipalidades e nas zonas
rurais, conforme afirma Dain & Matijascic (2005). Entretanto, desde sua gênese, o
argumento da catástrofe fiscal acompanha o sistema brasileiro de seguridade. Sarney,
aprovou sua constituição alertando que a disposição dos direitos sociais conforme estava
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Considerando que o ciclo de crescimento econômico e de crescimento da cobertura da proteção social se
deu no início deste século.
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na Carta de 88, tornaria o país ingovernável (VIANNA, 2017). Na contramão das teorias
caóticas, a Previdência Social tem-se revelado superavitária por muitos anos e tem
ampliado sua cobertura mesmo com interferências das contra-reformas de 1998 e de 2003.
A intenção de bloquear a Seguridade Social esteve presente desde sua
aprovação. A regulamentação do setor por muito tempo foi postergada, e quando
realizada, em 1990, fragmentou-se as áreas da Saúde e Previdência, cada qual com suas
respectivas leis e instituições de administração de suas finanças, no caso da previdência,
o INSS ficou responsável pela arrecadação. Assim, é possível identificar um primeiro
movimento de retrocesso institucional, as reformas realizadas em 1998 e 2003 não
caminharam no sentido de ampliar o acesso aos direitos sociais, pelo contrário, criam
obstáculos quanto ao consentimento de aposentadorias e pensões ao mesmo tempo em
que estimula o mercado de previdência privada.
Vale dizer que há uma série de estratégias que completam a dissolução da
previdência, entre elas está a replicação do discurso do rombo previdenciário baseado em
cálculos parciais, que só consideram os valores de contribuições de empregados e
empregadores. A DRU recentemente teve sua alíquota aumentada para 30% e torna legal
a retirada de parte da receita social para uso em outras áreas, Vianna (2017) comenta que
em 2014 foram R$ 63 bilhões. As desonerações tributárias, em boa parte concedidas ao
setor agrícola, opera junto às sonegações como redutores das receitas da Seguridade,
sobretudo da Previdência.
Em termos gerais, desde a construção do sistema de Seguridade Social em
1988 há a manifestação de permanentes e graduais processos de fragmentação e bloqueio
da Seguridade Social. Na prática, o enfraquecimento das instituições sociais têm
favorecido na expansão da circulação do capital financeiro especulativo, implicando no
aumento do endividamento público, reduzindo os investimentos produtivos e
consequentemente interferindo na geração de empregos (BOSCHETTI, 2008). Logo, o
que está em questão não é somente a limitação de direitos sociais, mas uma alteração no
modelo de sociedade que abandona valores de solidariedade e cidadania a favor de uma
economia ancorada na desregulamentação dos mercados e na financeirização.
As possibilidades de reformas são diversas, e não necessariamente precisam
incluir propostas de exclusão de segmentos já vulneráveis nas relações sociais e
econômicas. Pelo contrário, o esforço de reformar precisa caminhar no sentido de incluir
e de reduzir as desigualdades de acesso aos benefícios sociais. Há espaço para trabalhar
com medidas, do ponto de vista macroeconômico, que aumentem a produtividade do
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trabalho e valorizem a formalização do trabalho, visto que o crescimento do emprego
formal implica no consequente aumento do número de contribuintes para o financiamento
da Previdência Social, e os custos previdenciários se reduzem conforme a economia
cresce e se desenvolve.
Destarte, a abordagem deste trabalho buscou compreender, por meio da
análise da trajetória da Previdência Social no Brasil, como se desenvolve a relação entre
trabalho, capital e direitos sociais num modelo de economia periférica e suas implicações
para a sociedade brasileira, pois seguimos num momento de forte tensão social onde o
modelo de proteção social vigente está à beira da dissolução, e entender os riscos que
apontam para este futuro é fundamental. Marx já demonstrara a importante relação entre
previdência e reprodução da força de trabalho, de modo que a limitação deste elemento
social reflete diretamente na produtividade geral do capital, e naturalmente, tende a criar
tensão social. Conclui-se, portanto, que o conflito orgânico entre capital e trabalho se
manifesta de forma mais acentuada em regiões em desenvolvimento/periféricas, como é
o caso brasileiro, o que justifica a intensificação da mobilidade do capital financeiro,
sobretudo o especulativo, e o interesse na fragilização das relações de trabalho e de
assalariamento como meio de ganhar espaço para a valorização do capital.

112
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, I. G. Da caridade ao Welfare State: um breve ensaio sobre os aspectos
históricos dos sistemas de proteção ocidentais. Ciência e Cultura, v. 67, 2015, p. 52-53.
Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S000967252015000100017&script=sci_arttext>. Acesso em junho de 2017.
ALVTATER, E; MAHNKOPF, B. La globalizacion de la inseguridad. BA: Paidós,
2008.
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS (ANFIP). DEPARTAMENTO
INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONOMICOS
(DIEESE). Reformar para excluir? Contribuição técnica ao debate sobre a reforma
da previdência social brasileira. Brasília: 2017 Disponível em:
<https://www.anfip.org.br/doc/publicacoes/Livros_23_02_2017_12_06_28.pdf>.
Acesso em: outubro de 2017.
ANTUNES, R. A rebeldia do trabalho: o confronto operário no ABC paulista: as
greves de 1978/80. (2º ed.). Campina (SP): Editora da UNICAMP, 1992.
BEHRING, E. R. Fundamentos de Política Social. In: MOTA, Ana Elizabete [ET
AL.], (orgs). Serviço Social e saúde: formação e trabalho profissional. São Paulo:
OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2006. Disponível em:
<http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto1-1.pdf>. Acesso em junho de
2017.
BERWANGER, J. L. W. Previdência rural: inclusão social. 2ª ed. Curitiba: Juruá,
2011.
BOSCHETTI, I. Seguridade Social 20 anos depois: caminhos do desmonte. In: Vaz
FT, Musse JS, Santos RF, organizadores. 20 Anos da Constituição cidadã: avaliação e
desafios da seguridade social. Brasília: ANFIP, 2008.
BOYER, R. A Teoria da Regulação: uma análise crítica. São Paulo: Nobel, 1990.
________. Teoria da Regulação: os fundamentos. São Paulo: estação Liberdade,
2009.
BRAGA, R. A nostalgia do fordismo: modernização e crise na teoria da sociedade
salarial. São Paulo, Xamã, 2003.
________. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São
Paulo: Boitempo, 2012.
BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital monopolista: a degradação do trabalho no
século XX. Rio de Janeiro; Guanabara, 1987.
COIMBRA, M. A. Abordagens teóricas ao estudo das políticas sociais. In:
ABRANCHES, Sérgio Henrique; SANTOS, Wanderley Guilherme dos; COIMBRA,
Marcos Antônio. Política social e combate à pobreza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987,
p. 65-104.

113
CONTAG, FETAGs, STTRs. Previdência social rural; potencialidades e desafios. Em
defesa da previdência Social Rural. Brasília, julho, 2016.
DAIN, S.; MATIJASCIC, M. Finanças públicas, salário mínimo e seguridade social:
as aparências enganam. In: BALTAR, P. et alii (Orgs.). Salário mínimo e
desenvolvimento. Campinas: Instituto de Economia/Unicamp, 2005, p. 71-90.
DAL ROSSO, S. O ardil da flexibilidade: os trabalhadores e a teoria do valor. São
Paulo: Boitempo, 2017.
Delgado, G; Cardoso Jr., J. C. C. Universalização de direitos sociais no Brasil: ao caso
da previdência rural nos anos 90. 2000. Disponível em:
<http://www.anpocs.com/index.php/encontros/papers/24-encontro-anual-da-anpocs/gt22/gt14-14/4830-gdelgado-universalizacao/file>. Acesso em: agosto de 2017.
DELGADO, G.; CASTRO, J. A. Financiamento da Previdência Rural: situação atual e
mudanças. Brasília, DF: IPEA, 2003. Texto para discussão, n. 992.
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SOCIOECONOMICOS (DIEESE). Política de Valorização do Salário Mínimo: Depois
de 20 anos, reajuste fica abaixo da inflação (INPC). Nota Técnica, n166, 2017.
FAGNANI. E. Direitos sociais no fio da navalha. In: Vaz FT, Musse JS, Santos RF,
organizadores. 20 Anos da Constituição cidadã: avaliação e desafios da seguridade
social. Brasília: ANFIP, 2008.
________. Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade.
Campinas: IE-Unicamp, 2005, Tese de Doutorado.
________. O fim do breve ciclo da cidadania social no Brasil (1988-2015). Texto para
Discussão. Unicamp. IE, Campinas, n 308, jun. 2017.
_______. Previdência Social e Constituição Federal: Qual é a visão dos juristas?
Tributação em Revista, nº57: 30-49, 2010. Disponível em:
<http://www.conselho.saude.gov.br/cm/artigos/Previdencia_Social_ConstituicaoFederal
_Qual_visao_Juristas_Eduardo_Fagnani.pdf>. Acesso em: agosto de 2017.
FALEIROS, V. P. A questão da reforma da Previdência Social no Brasil. Revista Ser
Social, Brasília, DF, UNB, n. 7, 2000.
________. A política social do Estado capitalista. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
FATTORELLI, M. L. Previdência social e dívida pública, 2014. Disponível em:
<http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2014/10/Previdencia-Social-eDivida-Publica1.pdf>. Acesso em: setembro 2017.
FATTORELLI. M. L. O ajuste fiscal alimenta o corrupto sistema da dívida. Blog
Marxismo 21. Dossiê Ajuste Fiscal, out. 2015.
FERNANDES, Florestan. Pensamento e ação. São Paulo: Globo, 2006.

114
FIORI, J. L. O voo da coruja: para reler o desenvolvimentismo brasileiro. Rio de
Janeiro: Record, 2003.
FREYSSINET, J. As trajetórias nacionais rumo à flexibilidade da relação salarial:
a experiência europeia. In: GUIMARÃES, N. A. (Org.). Trabalho flexível, empregos
precários? Uma comparação Brasil, França, Japão. São Paulo: Editora da USP, 2009.
GALBRAITH, J. K. 1989. O pensamento econômico em perspectiva: uma história
crítica. São Paulo: Pioneira/Edusp
GENTIL, D.L. A política fiscal e a falsa crise da seguridade social brasileira: análise
financeira do período 1990–2005. 2006. f.177. Tese (Doutorado em Economia) –
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Instituto de Economia, Rio de Janeiro, 2006.
GUERREIRO, M. Análise dos gastos sociais brasileiros na perspectiva do estado de
bem-estar social: 1988 a 2008. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação
em Economia da UFF, Niterói, 2010. Disponível em:
<http://www.proac.uff.br/cede/sites/default/files/Dissertacao_02_Maria_Pandolfi_Guerr
eiro.pdf HYPERLINK
"http://www.proac.uff.br/cede/sites/default/files/Dissertacao_02_Maria_Pandolfi_Guerr
eiro.pdf.".>. Acesso em: 21 abril. 2017.
GUIMARÃES, C. Está sobrando (muito) dinheiro na Previdência; entenda os números.
Brasil de Fato. EPSJV/Fiocruz, jul. 2016. Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.br/2016/07/22/esta-sobrando-muito-dinheiro-naprevidencia-entenda-os-numeros/>. Acesso em: agosto de 2017.
HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança
cultural. 25ed. São Paulo: Loyola, 2014.
_______. O Enigma do Capital. SP: Boitempo, 2010.
_______. Para entender O Capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.
HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Previdência: uma
reforma sem consenso. Revista Desafio do desenvolvimento. Ano 13, nº 87, 2016.
LIPIETZ, A. Miragens e Milagres: Problemas da industrialização no Terceiro
Mundo. São Paulo: Nobel, 1988.
________. Fordismo, fordismo periférico e metropolização. V.10, n.2. Ensaios FEE:
Porto Alegre, 1989. (p.303-355). Disponível em:
<http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/1381/1745>. Acesso em
junho de 2016.
MARQUES, R. A proteção social e o mundo do trabalho. São Paulo: Bienal, 1997.
MARQUES, R. M.; BATICH, M.; MENDES, Á. Previdência Social Brasileira: um
balanço da reforma. In: São Paulo em Perspectiva, São Paulo, jan./mar. 2003.

115
MARX, K. Crítica ao Programa de Gotha. In: Karl Marx e Friedrich Engels: Obras
escolhidas (Vol. 2). São Paulo: Editora Alfa Omega, 1989. Original: 1875.
_______. O Capital: crítica da economia política, Livro I: O processo de produção
do capital [1867]. São Paulo: Boitempo, 2013.
_______. O Capital: Crítica da economia política. V i, T 1, São Paulo: Editora Nova
Cultural Ltda, 1996. Disponível em:
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_fontes/acer_marx/ocapital-1.pdf>. Acesso em:
maio de 2016.
_______. Trabalho Assalariado e Capital. 4ª edição, São Paulo: Global, 1987.
MELO, C. R.; ANASTASIA, F. A Reforma da Previdência em dois tempos. Dados, Rio
de Janeiro, v. 48, n. 2, p. 301-332, abr.-jun. 2005.
O’CONNOR, J. USA: a crise do Estado Capitalista. Tradução de João Maia. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1977.
OLIVEIRA, F.; BRAGA, R.; RIZEK, C. Hegemonia às avessas. São Paulo: Boitempo,
2010.
OLIVEIRA, J. A. A; TEIXEIRA, S. M. F. (IM) previdência social: 60 anos de
história da Previdência no Brasil. Petrópolis: Vozes: Associação Brasileira de PósGraduação em Saúde Coletiva, 1985.
OLIVEIRA. F. Crítica à razão dualista/O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.
PACHECO FILHO, C.; WINCKLER, C. R. Reforma da Previdência: o ajuste no
Serviço Público. Indicadores Econômicos, Porto Alegre, v. 32, nº 4, p. 221-248, marc.
2005.
POCHMAN, M. Mudança e continuidade na organização sindical brasileira no
período recente. In: OLIVEIRA, C. E. B. de e MATTOSO, J. E. L. Crise e Trabalho no
Brasil, modernidade ou volta ao passado? São Paulo: Scritta, 1996.
_______. Ciclos do Valor do Salário Mínimo e Seus Efeitos Redistributivos no
Brasil. 2000-2005. In; Baltar, P. (Org). Salário Mínimo e Desenvolvimento, 20002005. Campinas; Instituto de Economia da Unicamp, 2005. cap. 4, p. 137-147.
_______. O mito da grande classe média: capitalismo e estrutura social. São Paulo:
Boitempo, 2014.
_______. Nova Classe Média? O trabalho na base da pirâmide social. São Paulo:
Boitempo, 2012.
PUTY, C. A. C. B.; GENTIL, D. A Previdência Social em 2060: as inconsistências do
modelo de projeção atuarial do governo brasileiro. PUTY, C. A. C. B.; GENTIL, D.
In: (Orgs). Brasília: ANFIP/DIEESE; PLATAFORMA POLÍTICA SOCIAL 2017.
RANGEL, L. A. et al. Conquistas, Desafios e Perspectivas da Previdência Social no
Brasil: Vinte anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. In:

116
Boletim de Políticas Sociais - Acompanhamento e Análise. “Políticas Sociais:
acompanhamento e análise - Vinte Anos da Constituição Federal”. Brasília: IPEA Volume 1, nº 17, ano 2009.
SABOIA, J. A questão salarial. São Paulo: Brasiliense, 1985.
SILVA JUNIOR. G. L. A Lei dos Pobres 1601: Primeira Lei Assistencialista e Política
de Bem-Estar Social. 2012. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/a-leidos-pobres-1601-primeira-lei-assistencialista-e-politica-de-bem-estar-social/101885/>.
Acesso em: novembro de 2016.
SINGER, André. Os sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador.
São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
_______. Raízes sociais e ideológicas do lulismo. Novos estudos – CEBRAP. nº85,
p.83-102.São Paulo, 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002009000300004>.
Acesso em: setembro de 2017.
SINGER, P. A Crise do Milagre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
SOBRINHO, W. P. Lei da Terceirização é a maior derrota popular desde o golpe de 64.
Revista Carta Capital, abr. 2015. Disponível em:
<https://www.cartacapital.com.br/economia/lei-da-terceirizacao-e-a-maior-derrotapopular-desde-o-golpe-de-64-2867.html>. Acesso em: agosto de 2017.LIPIETZ, A.
Audácia: uma alternativa para o século 21. São Paulo, Nobel, 1991.
TRINDADE, J. R. B. A Dinâmica dos Gastos Estatais numa Perspectiva Marxista
Clássica. Revista de Economia (Curitiba), v. 34, p. 131-149, 2008.
________. A metamorfose do trabalho na Amazônia: para além da Mineração Rio
do Norte. Belém/Pa: UFPA/NAEA, 2001.
________. Crítica da Economia Política da Dívida Pública e do Sistema de Crédito
Capitalista. Curitiba: Editora CRV, 2017.
VALADARES, A. A; GALIZA, M. Previdência rural: contextualizando o debate em
torno do financiamento e das regras de acesso. Brasília, DF: IPEA, maio de 2016. (Nota
Técnica, 25). Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2781
2>. Acesso em: agosto de 2017.
VIANNA, M. L. T. W. A americanização (perversa) da seguridade social no Brasil:
estratégias de bem-estar e políticas públicas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Revan:
UCAM/IUPERJ, 2011.
________. Em torno do conceito de política social: notas introdutórias. Rio de Janeiro,
dezembro de 2002. Disponível em:
<http://antigo.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fMariaLucia1.pdf>. Acesso em:
novembro de 2016.

117
________ W. Reforma da Previdência: contexto atual, pós-verdade e catástrofe. Futuro
do Brasil artigos. Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, 2017. Disponível em:
<http://www.cee.fiocruz.br/sites/default/files/futuros_artigos_previdencia_maria-luciawerneck-vianna.pdf>. Acesso em: agosto de 2017.

