
Em tempos de recrudescimento da ofensiva do capital contra os(as) 
trabalhadores(as) e do projeto ultraneoliberal em curso no Brasil, esta coletânea reúne 
um conjunto de textos que articulam uma  análise crítica das políticas públicas e 
trabalho, a partir de sólidas pesquisas de docentes e integrantes dos grupos de pesquisas 
da Faculdade de Serviço Social da UERJ.

Os capítulos, à luz da teoria crítica, apresentam uma análise das políticas 
públicas no âmbito do trabalho, da educação, da saúde, da segurança pública, da questão 
agrária, entre outras, além da disputa dos recursos orçamentários no âmbito do fundo 
público na atual conjuntura. Os textos desvelam com maestria a crueza das relações 
sociais, econômicas e políticas do projeto do capital e da sua captura do Estado.

Com muita satisfação, recomendo a leitura deste  livro, que é fruto de uma das 
mais importantes universidades públicas brasileiras e com lugar de destaque na produção 
de conhecimento científico nacional e de liderança no Serviço Social brasileiro. Evilasio 
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PREFÁCIO1

A coletânea Políticas Sociais, Trabalho e Conjuntura: crise e resistências 
é um presente que nos brindam suas organizadoras: Andréa de Sousa 
Gama, Elaine Rossetti Behring e Vânia Morales Sierra, docentes do Pro-
grama de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Os textos reunidos revelam o fecundo encontro acadê-
mico entre docentes e discentes, fruto de pesquisas em nível de mestrado 
e de doutorado, pós-doutorado e estágio de aperfeiçoamento. 

Este é um livro necessário e oportuno ao debruçar-se sobre di-
lemas centrais contidos nas relações entre trabalho e políticas públicas 
nesses tempos de “desassossego” com diria Guimarães Rosa. Tais ques-
tões estão imiscuídas no coração da crise do capital, nem sempre dotadas 
da visibilidade pública requerida, aqui presididas pelo ineditismo em sua 
abordagem. Os textos versam sobre temáticas densas de historicidade, 
submetidas a um rigoroso tratamento crítico-analítico, expressando   vivo 
empenho em decifrar o presente. As análises empreendidas contribuem 
para desvelar o que se encontra submerso sob o domínio das finanças e 
do Estado com suas políticas ultraliberais e a ampliação exponencial da 
privatização de bens públicos, movidas pela “sede insaciável de ouro”, 
nos termos de Shakespeare (MARX, 1985).

A incessante busca de ampliação da lucratividade impulsiona a 
incorporação de novas tecnologias digitais – tecnologias de informação 
e comunicação e a inteligência artificial- com profunda reorganização da 
divisão do trabalho no processo produtivo e na sociedade. No universo 
do valor e de sua valorização, o emprego de novas tecnologias tem na 
contrapartida a redução relativa da demanda de trabalhadores - de traba-
lho vivo - e o consequente crescimento da população sobrante para a ne-
cessidades médias dessa forma de organização da produção, impulsionan-
do o desemprego, o trabalho precário, as desigualdades e as crises. Como 
registra Marx (1978, p. 598), “[...] o capital é contradição em processo [...]”. Ao 
mesmo tempo em que tende a reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, 
ele é erguido como única medida da riqueza, diminui o tempo de trabalho 
na forma de tempo de trabalho necessário à reprodução do trabalhador 
- trabalho pago sob a forma de salário - para aumentá-lo como tempo de 

1DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.11-24
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trabalho excedente ou trabalho não pago, mais-valia. Põe, assim, o tempo 
de trabalho excedente como condição do tempo de trabalho necessário. 
Mas move todos os poderes da ciência e da natureza, da cooperação e do 
intercâmbio sociais para fazer com que criação da riqueza seja, cada vez 
mais, relativamente independente do tempo de trabalho vivo nela empre-
gado, reduzindo-o ao limite para que o valor já criado corporificado nos 
meios de produção conserve o seu valor transferindo-o aos produtos. A 
redução da demanda de trabalho vivo no universo do capital amplia o 
desemprego e o brutal desmonte da proteção ao trabalho. O desrespeito 
aos direitos humanos e sociais são agravados pelo desfinanciamento de 
políticas e serviços sociais públicos e por ações destrutivas de riquezas 
sociais e naturais como patrimônio comum, redundando na ampliação 
exponencial das desigualdades da pobreza, na mercantilização da água, 
do ar, de reservas minerais, florestais e de terras públicas. 

Nessa conjuntura, a resistência coletiva forja e ilumina a marcha 
da história mediante o protagonismo de distintos segmentos de trabalha-
dores ante as desigualdades e opressões de classe, raça, e etnias, de gênero 
e sexualidades, territórios.

 E a presente coletânea, ao desnaturalizar o discurso do bloco 
poder, atribui transparência às orientações econômicas e políticas inci-
dentes nas condições de vida e no trabalho das maiorias. Enquanto parte 
e expressão da resistência, este livro simultaneamente a impulsiona pela 
via do debate político-acadêmico, aqui tratado com rigor. Ele traz à luz 
questões não transparentes na grande mídia, tais como: relações entre 
tecnologia e valor no mundo digital;  um balanço preliminar do orçamen-
to público no Governo Bolsonaro (2019-2020); trabalho e educação na 
adolescência; relações entre maternidade, saúde e trabalho e as contradi-
ções na garantia de direitos trabalhistas e reprodutivos; política de segu-
rança pública e questão social  no século XXI; história e fundamentos da 
prisão no capitalismo; dimensão jurídica do protagonismo do Estado na 
garantia da água para o capital no campo; leitura crítica da questão agrária 
e agroecologia; imigração de africanos senegaleses no Brasil contempo-
râneo; e direito à interrupção voluntária da gravidez (Brasil e Uruguai).

Os provocativos temas e a qualidade da análise constante nos dez 
capítulos deste livro, fruto de projetos de pesquisas de docentes e dis-
centes, atestam a excelência do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na produção 
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acadêmica, no ensino e na pesquisa. A UERJ é hoje considerada uma das 
mais respeitáveis, produtivas e socialmente compromissadas universida-
des públicas do País. Com uma pós-graduação stricto sensu consolidada, 
nos níveis de mestrado e doutorado, destaca-se também por seu pionei-
rismo na instauração de cotas de ingresso a estudantes provenientes de 
segmentos sociais historicamente explorados e discriminados, alargando 
as bases sociais de acesso à educação superior. Segundo o World University 
Rankings 2021-2022, a UERJ2 ocupa no 8º lugar dentre as melhores as uni-
versidades nacionais. Todavia essa instituição tem sido objeto de ameaças 
de privatização, consubstanciada no Projeto Lei 4673/21 apresentado à 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro3, repudiado com ve-
emência pela comunidade universitária e seus dirigentes4. O PL propõe a 
extinção da UERJ e a transferência de seu patrimônio e alunos à iniciativa 
privada, em decorrência de inusitados cálculos de custos orçamentários 
e de suposto “aparelhamento ideológico de viés socialista”, que estaria 
obstruindo o debate plural nessa instituição. 

2 A atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi fundada em 1950 a partir da aglu-
tinação das escolas superiores particulares (Faculdade de Ciências Jurídicas, Faculdade de 
Ciências Econômicas, Faculdade de Ciências e Letras do Instituto Lafayette e Faculdade de 
Ciências Médicas), mantida pela Prefeitura do Distrito Federal e denominada de Universi-
dade do Distrito Federal (UDF) na Lei 547. Ela sofre várias mudanças em suas denomina-
ções: em 1958 passou a Universidade do Rio de Janeiro; em 1961, Universidade do Estado 
da Guanabara e em 1975, devido a fusão do Estados da Guanabara como Estado do Rio 
de Janeiro, passa a Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), gozando 
de autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial para o exercício de suas 
funções de ensino, pesquisa e extensão.
3 . Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, ano XLVII, n. 59, parte II, 19 ago. 2021. 
Poder Legislativo, p. 3.
4 Tal repúdio recebeu o apoio do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras (FOPROP) em Nota Pública 
04-2021, em 21 de agosto doo corrente ano. Ele denuncia o desmantelamento da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), patrimônio da Sociedade Fluminense e 
Brasileira. A defesa da UERJ foi reforçada com o pronunciamento de todos os reitores 
de universidades públicos do estado do Rio de Janeiro salientando o papel da UERJ na 
educação da juventude, na produção científica nacional e o seu pioneirismo no sistema 
de cotas dentre as universidades brasileiras.  Consideram ser este um ataque não só à 
Uer j ,  mas a  toda a  comunidade acadêmica e c ient í f ica  do estado do Rio 
de Janeiro,  que está  mobi l izada para a  defesa da univers idade públ ica , 
g ratui ta ,  referenciada socia lmente e  de excelência .  (https://www.osaogon-
calo.com.br/geral/111400/reitores-da-ufrj-uff-e-de-outras-instituicoes-manifestam-a-
poio-a-uerj)

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/111400/reitores-da-ufrj-uff-e-de-outras-instituicoes-manifestam-apoio-a-uerj
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/111400/reitores-da-ufrj-uff-e-de-outras-instituicoes-manifestam-apoio-a-uerj
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/111400/reitores-da-ufrj-uff-e-de-outras-instituicoes-manifestam-apoio-a-uerj
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O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
DA UERJ

A defesa da universidade pública é um fio que preside a história da Faculda-
de de Serviço Social da UERJ - primeiro curso oficial gratuito e público de 
Serviço Social no Brasil - fundada em 1944, antecedendo a fundação da 
própria UERJ.  Essa Faculdade vem se destacando no cenário universitá-
rio por seu projeto acadêmico no ensino da graduação, um dos melhores 
cursos de Serviço Social do País. Seu Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social de nível de excelência, avaliado com nota 06 na CAPES 
(mestrado e doutorado), contabiliza, até 2020, 129 teses e 288 dissertações 
defendidas, totalizando 417 pós-graduados que concluíram seus estudos. 
O curso de mestrado é inaugurado em 1999, e o de doutorado em 2005, 
ambos com área de concentração em Política Social e Trabalho. Na pós-
-graduação três linhas de pesquisa articulam os núcleos e programas de 
estudos, pesquisas e extensão: 1) Trabalho, Relações Sociais e Serviço So-
cial; 2) Questão Social, Políticas Públicas e Serviço Social; 3) Identidades, 
Cultura, Políticas Públicas e Serviço Social.

No contexto de crise financeira da Universidade Pública, conquis-
tar e manter um programa em nível de excelência requer intenso esforço 
na produção acadêmica e intercâmbios nacionais e internacionais de parte 
de seus docentes e discentes. Merece destaque a iniciativa do Doutorado 
Interinstitucional (DINTER) da UERJ/ Universidade Federal de Alago-
as (UFAL)5. No estímulo aos intercâmbios internacionais convênios fo-
ram firmados com a Universidad da Costa Rica (Costa Rica) e a Universidad de 
La Plata (Argentina), além de relações acadêmicas com a Universidade Paris 
8 (França), a Universidad Autónoma de Águas Calientes (México), a Universi-
dad Externado de Colômbia, a Universidad de Chile, a Universidad de Magallanes 
(Chile), a Universidad Nacional de La Plata (Argentina), dentre outras. Em 
2018, a grande novidade foi   ampliar a internacionalização deste Progra-
ma de Pós-Graduação participando do CAPES PRINT da UERJ, com o 
projeto de internacionalização “Trabalho e Questão Social” realizado em 
associação com Portugal, Espanha, França, Canadá, Argentina e Chile. 

 A Revista Em Pauta. Teoria social e realidade contemporânea é veículo 
de divulgação da Faculdade de Serviço Social da UERJ e de seu Progra-

5 Intercâmbios com o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e várias Universidades: UFRN, UFSC, 
UNB e UFAL, UFJF, UFOP, UFF, UNIFESP, UFRGS, PUC-SP, UFES, dentre outros.
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ma de Pós-Graduação em Serviço Social: um espaço de troca de ideias e 
críticas produzidas em diversos contextos e continentes, além de canal de 
interlocução sobre os fundamentos e experiências da profissão. Seu foco 
está voltado à compreensão de determinações e contradições sócio-his-
tóricas que envolvem a esfera da política e o mundo do trabalho. O peri-
ódico científico foi criado em 19936 na sua forma impressa (ISSN 2238-
3786- ), em 2007 assume a forma eletrônica (ISSN: 1414-8609 –Journal. 
DOI: http://doi.org/10.12957/rep). A revista Em Pauta contempla as áreas 
das Ciências Sociais, avaliada pela CAPES com Qualis B2 (Sociologia) e a 
área de Ciências Sociais Aplicadas, avaliada em QualiA2 (Serviço Social).

 
   O SERVIÇO SOCIAL NO RIO DE JANEIRO E O ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO: O PIONEIRISMO DA ESCOLA TÉCNI-
CA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CECY DODSWORTH 

Como é de conhecimento público, as origens o Serviço Social no 
Brasil, na década de 1930, estão vinculadas às iniciativas da Igreja Católi-
ca. Ela mobiliza estratégias de qualificação do laicato, especialmente sua 
parcela feminina - por meio dos movimentos da ação social e ação católica -, 
em sua missão de apostolado junto à família operária. Tem antecedentes na 
criação do Centro de Estudos e Ação Social, em plena revolução paulista em 
1932. A iniciativa de surgimento dessa profissão no país coube ao pionei-
rismo da atual Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
com a criação da Escola de Serviço Social de São Paulo em 1936, sob a 
influência acadêmica franco-belga. Esse processo é impulsionado pela in-
dustrialização e urbanização que tem em São Paulo seu centro dinâmico, 
em cujo verso tem-se a “questão social”.  (IAMAMOTO; CARVALHO, 
1982)  

Quando o Estado se amplia, em termos de Gramsci (1979), ele 
passa a administrar e a gerir o conflito de classe não apenas via coer-
ção, mas buscando construir um consenso favorável ao funcionamento 
da sociedade no enfrentamento da luta de classes. O Estado, ao centrali-

6 Atualmente está no número 48, referente ao 2º semestre de 2021. Criada em 1993 a 
revista dispõe de um amplo e representativo Comitê Científico e encontra-se indexada 
nas seguintes fontes: Latindex, Capes Periódicos, Cengage Learning, Nathional Geogra-
fic Learning, Doaj- Directory Of  Open Journals, Ebsco, Sumários. Org, Oaj – Open 
academic (Disponível em: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta. 
Acesso em: 31 ago. 2021.).

http://doi.org/10.12957/rep
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta
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zar a política socioassistencial, efetivada através da prestação de serviços 
sociais, cria as bases sociais de um mercado de trabalho para o assisten-
te social, enquanto um trabalhador assalariado. O Estado e os estratos 
burgueses tornam-se molas propulsoras dessa qualificação profissional, 
legitimada pelo poder e que rompe com a tradicional filantropia ao trans-
formar-se em uma das engrenagens da execução das políticas públicas 
e de setores empresariais, seus maiores empregadores. O Estado passa 
a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a classe tra-
balhadora por meio da regulamentação jurídica do mercado de trabalho 
através da legislação social, trabalhista e do Ministério do Trabalho. Este 
é considerado o “Ministério da Revolução”, da modernização e da justiça 
social. Simultaneamente, o Estado desenvolve as primeiras iniciativas no 
campo da seguridade social, passando a gerir a organização e prestação 
de serviços sociais como um novo tipo de enfrentamento da “questão 
social” e da “ameaça comunista”. 

As grandes instituições sociais e assistenciais, de cariz patronal, 
voltadas à força de trabalho industrial, são criadas no início da década de 
quarenta: a Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 1942; o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942; o Serviço So-
cial da Indústria (SESI), em 1946.(IAMAMOTO; CARVALHO, 1982)  
O Estado institucionaliza iniciativas de frações da burguesia industrial 
num grande complexo assistencial, extrapolando as unidades fabris para 
abranger o cotidiano da vida do proletariado7. O projeto político da “nova 
ordem” volta-se à proteção ao trabalhador na defesa da harmonia social, 
da justiça social, da ordem social no incentivo ao trabalho e ao aumento 
da produção8. A subordinação política do movimento operário aos cen-

7 A política social do Estado no pós-1930 intensifica-se e generaliza-se mantendo fortes 
marcas corporativistas. A legislação social é revista e ampliada – jornada de 8 horas, direitos 
de menores, mulheres, férias, juntas de conciliação e julgamento, contrato coletivo de tra-
balho etc - projetando-se sua aplicação generalizada nos meios urbanos. O reconhecimen-
to de uma parcial cidadania do proletariado ocorre no marco da redefinição das relações 
entre o Estado e as diferentes classes sociais, ao mesmo tempo em que são instituídos 
mecanismos para integrar e controlar os interesses do proletariado no enfrentamento da 
organização e de lutas autônomas do movimento operário. Em síntese, os eixos da inter-
venção do Estado são repressão à organização autônoma, reconhecimento dos direitos do 
trabalho e sindicalismo controlado.  (Cf.  IAMAMOTO, 2014, p. 21-52). 
8 Nas palavras de Pinheiro (1985, p. 42-43) “[...] o Serviço Social cresceu no chamado 
Estado Novo. A criação do Ministério da Aeronáutica, o da Educação, o do Trabalho e 
as autarquias modificaram as estruturas sociais vigentes. Assim como a Legislação Traba-
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tros de poder e a expansão da acumulação por meio da intensificação da 
exploração da força de trabalho convivem com a noção ideológica de um 
Estado acima das classes, acompanhada da “ideologia do trabalho”: o 
trabalho tido como virtude que propicia a riqueza e o desenvolvimento 
da sociedade, alimentando a harmonia social e o bem comum. O trabalho 
deveria apoiar-se numa legislação que limitasse a exploração e preservasse 
“os bens da alma”, livrando a classe operária de influências extremistas e 
perturbadoras.

 O Rio de Janeiro, então capital da República, além de concen-
trar a direção política e econômica do País, era polo industrial da região 
sudeste e centro de serviços, contando com numeroso proletariado. Aí 
teve lugar intensa presença da atividade técnica para a assistência social, 
mediante o direto envolvimento de órgãos públicos de assistência médica, 
sanitária e social, com apoio explícito da alta administração federal, da 
cúpula hierárquica da Igreja e do movimento católico laico. Tem-se uma 
explícita aliança entre Igreja e Estado nas origens do Serviço Social, cujo 
marco foi a Primeira Semana de Ação Social do Rio de Janeiro, em 19369. 
Sob a liderança do Cardeal Dom Sebastião Leme, a semana é apoiada 
pela oficialidade: de sua comissão de honra constam a Sra. Darcy Vargas 
e representantes dos Poderes da República (executivo, legislativo e judi-
ciário). Na ocasião são debatidos temas como ação social, recrutamento 
e formação de quadros, habitação popular e legislação social. Propõe-se 
a criação do Instituto de Educação Familiar e Social – proposta Stella de 
Faro apoiada pelo educador Alceu de Amoroso Lima -, em moldes fran-
ceses, de inspiração católica, voltado à educação da mulher das “classes 
abastadas”.

lhista, a Siderurgia Nacional (Volta Redonda), a Petrobrás, a Fabrica Nacional de Motores. 
Deu a tudo um caráter populista e, também, alimentou o propósito de se começar de baixo 
para cima no tocante às transformações sociais. Os desacertos políticos de Getúlio Vargas, 
jamais poderão empanar os altos serviços prestados por ele às classes menos favorecidas, 
aos trabalhadores e ao Brasil.
9 Pinheiro publica em 1938 o primeiro livro de Serviço Social no país: Serviço Social. Infância e 
Juventude Desvalidas, o qual foi reeditado pela Ed. Cortez em 1985, como documento histó-
rico. (PINHEIRO, 1985a). Para a autora, o Serviço Social - mesmo o da iniciativa privada 
-, tem por fim principal reforçar a ação dos serviços públicos.  A ação do Serviço Social 
entrelaça-se com a legislação social, sobretudo a da assistência social e da “proteção a me-
nores abandonados, adaptação dos anormais e reeducação dos delinquentes”.
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Já a Escola Técnica de Assistência Social Cecy Dodsworth, da Prefeitura 
do Distrito Federal - hoje Faculdade de Serviço Social da UERJ- foi fun-
dada por Maria Esolina Pinheiro10. Todavia as primeiras medidas volta-
das à criação da Escola Técnica de Assistência Social datam de 1943: uma 
iniciativa da Cruz Vermelha Brasileira, ainda em caráter transitório, como 
“esforço de guerra do Brasil” para cooperar no trabalho de alistamento e 
preparação psicológica de mais de mil socorristas de guerra, um Serviço 
Social prestado à nação.  Em 24 de maio de 1944, a Escola Técnica Cecy 
Dodsworth foi oficializada como primeira escola de assistência social ofi-
cial do país, por meio do Decreto-Lei n. 6527 do Presidente da República. 
Ela é instituída sob a responsabilidade da Secretaria Geral de Saúde e 
Assistência da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então capital de 
República. O decreto determinava o funcionamento dos seguintes cur-
sos, formadores de “trabalhadores sociais”: assistentes sociais, educado-
ra familiar, visitador social, nutricionista e puericultura, podendo ainda 
realizar cursos de formação em quaisquer das áreas da assistência social. 
A terminologia incorporada do social work norte-americano considerava a 
diversificação dos campos de atuação desses profissionais.

Esolina Pinheiro defendia princípios proclamados no Manifesto dos 
Pioneiros da Escola Nova, lançado em 1932, marco inaugural do projeto de 
renovação educacional do país. Ele propunha que o Estado organizasse 
um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, 
pública, laica, obrigatória e gratuita11. A educação nova, alargando sua 
finalidade para além dos limites das classes, assume com feição mais hu-
mana sua verdadeira função social: formar ‘a hierarquia democrática’ pela 
‘hierarquia das capacidades’, nos termos da época, recrutadas em todos 

10 Maria Esolina já havia organizado a Escola de Serviço Social do Serviço de Obras Sociais 
(S.O.S) do Laboratório de Biologia Infantil, do Juízo de Menores, vinculado ao Ministério 
da Justiça. Tratava-se de um curso de Serviço Social para a infância, com 45 alunos, sob 
a orientação técnica das assistentes sociais paulistas Maria Kiehl e Albertina Ramos. Esta 
iniciativa foi estimulada pelo Juiz de Menores, Dr. Burle de Figueiredo, pela Deputada Dra. 
Carlota Pereira de Queiroz e pelo Dr. Leonídio Ribeiro, renomados intelectuais.  Em 1939, 
a Prof. Esolina solicitou sua exoneração do Laboratório de Biologia Infantil para servir à 
Prefeitura do Rio de Janeiro, cujo secretário de Saúde e Assistência Social era então o Prof. 
Clementino Fraga – um dos adeptos combativos da Higiene e Medicina Social. Ele funda 
o Serviço Social na Prefeitura na perspectiva higienista. 
11 Redigido por Fernando de Azevedo, o texto foi assinado por 26 intelectuais, entre os 
quais Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de Car-
valho, Hermes Lima e Cecília Meireles.
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os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educa-
ção. Esse movimento reformador foi alvo da crítica forte e continuada da 
Igreja Católica, forte concorrente do Estado na   educação, que tinha sob 
seu controle a propriedade e a orientação de parcela expressiva das escolas 
da rede privada. 

   Esolina Pinheiro12 defende uma Escola gratuita de Serviço So-
cial, considerando que, do seio do povo, devem sair os próprios agentes 
de Serviço Social, esclarecidos pela formação profissional recebida pela 
Escola para melhor atuar na prática, em face dos interesses dos próprios 
grupos “[...] A Escola da Prefeitura não poderia ser elitista, como não o 
são os diversos cursos da rede educacional oficial. Era uma escola gra-
tuita, nitidamente popular (classe média) e absorveu mesmo, nos cursos 
noturnos, alunos que trabalhavam em setores afins” (PINHEIRO, 1985, 
p. 27).13 

Também a Sociedade Brasileira de Higiene, criada em 1923, abria 
caminho ao Serviço Social voltado tanto a uma ação essencialmente edu-
cativa individual quanto a uma ação coletiva no âmbito da saúde pública 
“[...] visto que as fontes de trabalho assalariado não ofereciam condições 
de higiene e moradia.” (PINHEIRO, 1985, p. 47). Buscava-se a preven-
ção de doenças de massa, nas trilhas de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e 
outros, em um contexto de acelerada urbanização, de migrações rurais 
urbanas e de crescimentos das favelas. Em 1930, é criado o Ministério 

12 Em 1944, na Prefeitura do Distrito Federal funda-se o Departamento de Assistência So-
cial, ao qual competia a prestação de Serviços Sociais (Decreto Lei 6 709 de 04/08/1944). 
Um ano após, em 1945, é promulgada, no âmbito federal, a Lei Orgânica dos Serviços 
Sociais (Decreto-Lei 7526 de 07 de maio). Em 09 de agosto de 1945 cria-se a carreira de 
assistente social na Prefeitura do Distrito Federal, com 39 vagas e Esolina Pinheiro é no-
meada a primeira assistente social em Serviço Público.
13 O período de 1936 a 1945 marca o surgimento das primeiras escolas de Serviço Social 
no país, a partir de 1936, com prevalência da influência católica. De iniciativa do Estado, 
são registradas as seguintes escolas no período: 1937. Centro de Serviço Social da Escola 
de Enfermagem Ana Nery (Univ. do Brasil), primeira Escola de Enfermagem do Brasil no 
marco do movimento sanitarista brasileiro no início do século XX. Pertencente à Univer-
sidade do Brasil (atual UFRJ), é elevado a condição de Escola Autônoma, em 1967; 1940. 
Escola de Serviço Social de Manaus, agregada à UFAM em 1962; 1945. Escola de Serviço 
Social de Niterói, que se incorpora à Universidade Federal Fluminense, em 1980; 1945. 
Escola de Serviço Social de Natal, agregada à Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, em 1969. Os dados referentes ao surgimento das escolas de Serviço Social no país 
se apoiam na pesquisa de doutorado de Larissa Dahmer Pereira (2007).
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da Educação e Saúde e, mais tarde, o Serviço Especial de Saúde Pública. 
Em 1934, surge o Ministério de Negócios do Trabalho, da Indústria e do 
Comércio, no mesmo ano em que é aprovada a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) que altera a assistência prestada aos trabalhadores. 

A Escola Técnica de Assistência Social permaneceu vinculada Se-
cretaria Geral de Saúde e Assistência da Prefeitura no período de 1944 
a 1948. Em 1949, passa a subordinar-se à Secretaria de Educação e Cul-
tura, com base na Lei n. 103 de 04/09/1948, na Lei 138 e na Lei 442, de 
1949. Nesse mesmo ano, o Decreto 422 de 08/12/1949 cria o Instituto de 
Serviço Social, substituindo a denominação de Escola Técnica. O curso 
foi reconhecido em 1955 por meio do Decreto Lei n. 38 330 e, em 20 de 
setembro de 1958. O Decreto 14 046 altera a denominação para Faculda-
de de Serviço Social, quando o curso foi considerado de nível superior, 
passando a integrar a Universidade do Estado da Guanabara (UEG). Em 
1963, são oficialmente transferidos à UEG vários estabelecimentos de 
ensino, dentre os quais constava a Faculdade de Serviço Social do Estado 
da Guanabara antigo curso de Serviço Social, reconhecido pelo Decreto 
Federal 38330, de 1955 (PINHEIRO, 1985). Esolina Pinheiro permane-
ceu na direção da Faculdade de Serviço Social de 1944 a 1953. Retorna ao 
cargo em 1956, nomeada pelo Prefeito Negrão de Lima. Em 1962, retoma 
novamente a direção da Faculdade por indicação do Secretário de Educa-
ção e Cultura, Carlos Flexa Ribeiro. 

A UERJ, patrimônio científico e cultural do Rio de Janeiro, fir-
mou sua existência ao longo dos anos com avanços e inovações científi-
co-acadêmicas.  Ela possui 65 Programas de Pós-graduação stricto sensu 
credenciados pela CAPES, oferecendo 50 cursos de mestrado acadêmico, 
43 cursos de doutorado acadêmico, 7 mestrados profissionais e 6 mes-
trados profissionais em rede nacional; e mais de 100 cursos de pós-gra-
duação lato sensu (especialização) em diversas áreas do conhecimento 
(Disponível em: https://www.uerj.br/pesquisa/cursos-de-pos-gradua-
cao/. Acesso em: 31 out. 2021). Ela oferece 32 cursos de graduação, que 
se desdobram em diferentes habilitações, licenciaturas e bacharelados. Os 
cursos são oferecidos por 30 unidades acadêmicas, abrangendo as cida-
des do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Petrópolis, Teresópolis, Nova 
Friburgo, Resende e São Gonçalo. (Disponível em: https://www.uerj.br/
ensino/cursos-de-graduacao/. Acesso em: 31 out. 2021). Ela possui dois 
centros médicos de atendimento e pesquisa: Hospital Universitário Pedro 

https://www.uerj.br/pesquisa/cursos-de-pos-graduacao/
https://www.uerj.br/pesquisa/cursos-de-pos-graduacao/
https://www.uerj.br/ensino/cursos-de-graduacao/
https://www.uerj.br/ensino/cursos-de-graduacao/
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Ernesto e Policlínica Piquet Carneiro - ambos com reconhecidas experti-
ses em vários domínios das ciências médicas, além do Colégio de Aplica-
ção, que atende a estudantes nos níveis fundamental e médio.

A Faculdade de Serviço Social da UERJ, a partir da década de 
1980, realiza ampla renovação e qualificação de seu quadro docente e 
passa a manter destacada presença no cenário político-profissional, par-
ticipando tanto do Sindicato dos Assistentes Sociais quanto do Conselho 
Regional de Assistentes Sociais. Ela foi uma das grandes incentivadoras 
do curso noturno em Serviço Social14 tendo em vista democratização do 
acesso à universidade por parte da juventude trabalhadora. Essa Facul-
dade também cumpriu um papel de liderança na formulação das Diretri-
zes Curriculares Nacionais para o curso de Serviço Social (ABESS/CE-
DEPSS, 1996, 1997), a partir de sua revisão curricular do início dos anos 
1990. Esta tinha por núcleo básico as Políticas Sociais e o Serviço Social, 
enriquecido com pesquisas pioneiras sobre o trabalho do assistente so-
cial15. A assembleia da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social 
(ABESS), em 1996, sediada na UERJ, aprova a “Proposta básica para os 
cursos de Serviço Social no País”, atualmente em vigência. A história da 
Faculdade de Serviço Social da UERJ, no quadro da educação do Serviço 
Social no Brasil, dispõe de traços que lhe são peculiares: a) Ausência de 
vínculo direto com a Igreja, nascendo sob o signo da secularização, por 
meio da iniciativa do poder público municipal e federal; b) Primeira esco-
la oficial de Serviço Social do país; c) Influência do social work norte-ame-
ricano na formação de trabalhadores sociais de diferentes especialidades 
para atuar na área de assistência social; d) Privilégio da política pública 
e do Serviço Social coletivo, de caráter preventivo, articulado ao atendi-
mento de casos por parte das organizações privadas de assistência social; 
e) Participação no movimento higienista e na medicina social, voltados à 
saúde pública como responsabilidade do Estado, face à expansão capita-
lista industrial e urbana, ao movimento migratório e suas incidências nas 
condições de vida e trabalho da classe trabalhadora; f ) Partícipe do mo-
vimento da Escola Nova na defesa da educação laica, única, pública, laica, 
obrigatória e gratuita. Daí o caráter público e gratuito do curso, tendente a 
uma “proletarização” de suas agentes, como contraponto ao elitismo das 

14 Cf. BARBOSA; ALMEIDA; CARVALHO; SERRA, (1993, p. 18-40).
15Cf  ALMEIDA (1996); CARDOSO, (1997, p. 27-46); BARBOSA; ALMEIDA; CARDO-
SO, (1998, p. 109-130); BARBOSA; ALMEIDA; CARVALHO; SERRA, (1993, p. 1-17).
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escolas católicas e à extração de classe de seus alunos, que se atualiza na 
política de cota; g) Pioneira integração entre trabalho e assistência social.

Este breve e parcial resgate da trajetória da Faculdade de Serviço 
Social da UERJ e de seu Programa de Pós-Graduação atesta que a cole-
tânea ora publicada incorpora e expressa o compromisso com o interes-
se público que a historicamente a preside, enriquece a pós-graduação e 
mantém viva a busca de compreensão das contradições do Brasil de hoje 
numa conjuntura em que a resistência é o grande desafio coletivo.

Saudações às organizadoras, autoras e autores desta coletânea. E 
a todos os docentes e discentes que contribuíram para a construção da 
excelência acadêmica dessa instituição de Ensino Superior.  

Espero que leitores e leitoras possam desfrutar da leitura dessa 
obra   provocativa, lúcida, que se debruça sobre temas inovadores e im-
prescindíveis, apontando dilemas e perspectivas para o Brasil de hoje e 
para o Serviço Social na história.

Minas Gerais, primavera de 2021.

Marilda Villela Iamamoto.

Professora Titular da UERJ aposentada e bolsista produtividade 
do CNPQ
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APRESENTAÇÃO1

“Contra a ideia da força, a força das ideias”

Florestan Fernandes

O livro Políticas Sociais, Trabalho e Conjuntura: crise e resistências é pro-
duto de inúmeras reflexões geradas no âmbito do Programa de Pós-Gra-
duação em Serviço Social da UERJ, com área de concentração em política 
social e trabalho. Faz parte de um projeto criado no contexto de come-
moração de duas décadas do PPGSS, com o objetivo de dar visibilidade 
às suas linhas de pesquisa, a partir de estudos de docentes, grupos de 
pesquisa e egressos. Sua relevância é expressa na alta qualidade dos textos 
redigidos no contexto da grave crise econômica e social, agravada com a 
pandemia de Covid-19 desde o ano de 2020. 

Vale destacar que o ultraneoliberalismo conservador, evidencia-
do desde o golpe de 2016 e aprofundado pelo governo neofascista desde 
2019, tem desqualificado a ciência e as universidades públicas, contra-
pondo elementos da moral cristã tradicional à racionalidade da vida mo-
derna, constituindo-se em uma ameaça à democracia, principalmente às 
conquistas sociais inseridas na Constituição Federal de 1988. Os conser-
vadores tradicionalmente criticam a razão abstrata, a ideia do indivíduo 
isolado, a fragmentação do direito, defendendo a religião, a família e a 
propriedade como espaços isentos da interferência do Estado. De modo 
geral, se situam à margem da política, irrompendo com força apenas em 
momentos de grande instabilidade, como ocorreu em 1964 quando se 
uniram aos liberais em apoio ao golpe militar no Brasil. Todavia, a ques-
tão resulta também da combinação de fatores estruturais e conjunturais 
que têm permitido a sobreposição da interpretação moral da crise à crítica 
da desigualdade social. Tal situação tem movido a sociedade brasileira a 
um obscurantismo paradoxal em decorrência da sua clara incompatibi-
lidade com os direitos humanos, base de legitimidade da ordem liberal, 
fundamento da Constituição Federal de 1988. Diante disso, a universida-
de, locus da produção de conhecimento, ciência e inovação, tem ocupado 

1DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.25-29
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um espaço de resistência em face das persistentes tentativas de retrocesso 
na economia, na política e na cultura.

A Faculdade de Serviço Social participa deste processo opondo-
-se ao ultraneoliberalismo conservador, cujo “véu” moralista religioso 
tem servido politicamente para acentuar o profundo processo de expro-
priação contemporânea da classe trabalhadora, ampliando as desigual-
dades sociais, acirrando os conflitos de classe, raça, gênero e etnia, além 
de permitir exasperar a violência nos territórios de pobreza e miséria, 
que atinge destacadamente a população negra e as mulheres. Contrário a 
esse estado de brutal desumanização e barbarização da vida, o PPGSS se 
posiciona criticamente com base numa produção engajada, somando-se 
aos movimentos de oposição. Afinal, este é um tempo que nos exige o 
gesto crítico: “No inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles 
que escolheram a neutralidade em tempos de crise” nos lembra Dante 
Alighieri em sua clássica Divina Comédia.  

Nestas condições, desenvolver a temática da política social, tra-
balho e conjuntura com ênfase sobre a crise e as resistências no contexto 
da pandemia de Covid-19 implica em reconhecer as mudanças que ope-
ram na base fundamental da vida social – o trabalho, considerando-o 
como elemento fundante da sociabilidade humana e, portanto, central 
nas conexões estabelecidas entre economia, política e cultura. Todavia, 
se a condição do trabalho e dos trabalhadores no capitalismo em deca-
dência, bem como as suas expressões no capitalismo periférico é o ponto 
de partida desta coletânea, não menos importante são as outras temáticas 
centradas no processo de expropriação sofrido pela classe trabalhadora, 
que representam uma ameaça à ordem e acentuam as formas repressivas 
de controle sobre as expressões da questão social. 

O capítulo Adorável Mundo Digital: aspectos fundamentais da relação 
entre tecnologia e valor se refere à forma como a inserção das tecnologias 
da informação e comunicação (TICs) no trabalho tem desencadeado no-
vos processos produtivos, reorganizando o sistema de regulação e de-
gradando os modos de vida. A progressiva eliminação do trabalho vivo 
tem precipitado crises irremediáveis, decorrentes da submissão da classe 
trabalhadora aos efeitos da relação insolúvel entre a atual dinâmica da 
acumulação e a lei do valor. O capítulo seguinte Trabalho e Educação na 
Adolescência: opostos ou complementares? apresenta uma revisão acerca do tra-
balho na adolescência, abordando determinadas controvérsias da relação 
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entre adolescência, trabalho e educação, destacando possibilidades e limi-
tes da lei de aprendizagem. Em Maternidade, Saúde e Trabalho – contradições 
na garantia dos direitos trabalhistas e reprodutivos são analisadas as tensões exis-
tentes entre a maternidade de alto risco e a inserção no trabalho remu-
nerado e não remunerado das gestantes atendidas no Núcleo Perinatal/
HUPE. À luz da teoria de gênero, há uma relação conflituosa entre vida 
familiar e trabalho para o conjunto das mulheres, visto que a divisão 
sexual do trabalho produz relações desiguais, nas quais as mulheres são 
socialmente responsabilizadas pela esfera reprodutiva e se inscrevem na 
esfera produtiva de forma precária, secundária e subvalorizada. O estudo 
caracteriza a inserção sócio-ocupacional das usuárias, mapeia as princi-
pais dificuldades da permanência no mercado de trabalho, identifica a 
divisão entre os membros das famílias na execução das tarefas domésticas 
e de cuidados e analisa as repercussões do trabalho remunerado sobre 
a saúde das gestantes. O capítulo sobre Imigração contemporânea e trabalho 
no Brasil: senegaleses em Niterói/RJ aborda a imigração contemporânea no 
Brasil, a partir dos imigrantes senegaleses no município de Niterói/RJ. 
Com base na pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, a mobilização 
dos senegaleses para o trabalho foi identificada como o elemento chave 
da constituição e desenvolvimento do capitalismo, que toma formas cada 
vez mais complexas, exigindo dos trabalhadores crescente submissão, 
adaptabilidade e deslocamentos internos e internacionais. No capítulo 
Um balanço preliminar do orçamento público no Governo Bolsonaro são analisadas 
as principais tendências da autorização e alocação do orçamento público 
no Governo Bolsonaro nos anos de 2019, 2020 e o autorizado em 2021, a 
fim de caracterizar a gestão ultraneoliberal do fundo público no período 
e as inflexões advindas da pandemia de Covid-19. O foco se concentrou 
sobre o gasto público nas políticas de seguridade social, as funções que 
envolvem a segurança pública e as forças armadas e aquelas funções do 
orçamento público que se relacionam mais diretamente com a garantia 
das condições gerais de produção, envolvendo infraestrutura e as relações 
com os diversos setores produtivos. A análise buscou estabelecer as rela-
ções de continuidade da política econômica e social do atual governo com 
a dinâmica de ajuste fiscal que marca a redemocratização no país, bem 
como seus deslocamentos, além dos impactos da pandemia. Em Política 
de Segurança Pública e Questão Social no Brasil do século XXI, a criminalização 
de sujeitos e suas condutas na sociedade burguesa é analisada a partir das 
categorias ideologia e alienação. O trabalho tem por objetivo realizar uma 
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síntese das determinações e expressões exercidas pela ideologia e aliena-
ção na dominação de classe via caracterização de classes perigosas. No capí-
tulo sobre A Prisão no Capitalismo: história e fundamentos, o enfoque é sobre 
o modo como as concepções de crimes e os métodos de punição mudam 
historicamente em razão da sua funcionalidade econômica. Esta relação 
é que permite entender por que a força de trabalho menos qualificada ou 
de trabalho menos especializada é a mais punida nos dias atuais. O texto 
A dimensão jurídica do protagonismo do Estado na garantia de água para o capital 
no campo aborda a face ambiental da crise estrutural, considerando as pri-
vatizações e a desregulamentação como elementos fundamentais para o 
processo de  apropriação capitalista da água em curso no Brasil. Trata 
da outorga de direito de uso da água como uma expressão da dimensão 
jurídica do protagonismo estatal, cujo objetivo é o de garantir água para 
o capital, e apresenta algumas considerações sobre a relevância do cami-
nho tático das lutas por água como um direito universal empreendidas 
no âmbito da classe trabalhadora. Em Questão agrária e agroecologia: crítica 
aos fundamentos teóricos de políticas públicas para o campo, são analisadas as ver-
tentes teóricas da questão agrária e da agroecologia, com destaque sobre 
os limites teóricos e práticos dessas duas temáticas, visto que reduzem 
seus horizontes analíticos ao modo de distribuição e não diretamente ao modo 
de produção capitalista. A coletânea se completa com o capítulo Tão perto 
(Brasil e Uruguai), tão longe (o direito ao aborto): reflexões sobre a implementação da 
lei de Interrupção Voluntária da Gravidez que traz um texto voltado à análise 
da lei que garante o acesso ao aborto no Uruguai. No seu conteúdo foram 
destacados não apenas os elementos da trajetória histórica que culminou 
na sua promulgação, como também o modo pelo qual tem sido feita a 
garantia desse direito nos serviços de saúde. Conhecer esta experiência é 
fundamental, pois pode contribuir às reflexões sobre o tema no Brasil, a 
partir de uma abordagem que está para além da falsa polarização entre ser 
contra ou favorável à legalização do aborto. 

Esta apresentação se encerra com um agradecimento à CAPES 
pelo financiamento através do CAPES-PROEX, que tornou viável esta 
produção, permitindo a divulgação das pesquisas produzidas pelo PP-
GSS/UERJ. Esta não é uma questão menor em tempos de seguidos cortes 
de recursos para ciência, tecnologia e educação. Sem recursos orçamen-
tários, numa sociedade monetizada, é impossível materializar e sociali-
zar resultados de pesquisa. Este suporte fundamental também assegura 
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a manutenção do PPGSS/UERJ como uma pós-graduação de excelência 
da área de Serviço Social. Por fim, pensamos que esta coletânea cumpre 
uma tarefa central da universidade e da pesquisa: a divulgação e retorno 
para a sociedade e os pares das reflexões e argumentos que vimos formu-
lando para a construção de um outro projeto de país, sem exploração e 
opressão, sem a inaceitável fome que neste momento assola 19 milhões de 
brasileiros(as) no país que exporta alimentos e onde houve a expansão do 
número de bilionários. Essa coletânea na contracorrente tem o explícito 
objetivo de dialogar com as lutas e movimentos sociais, onde estão os 
sujeitos políticos portadores do futuro. Boa leitura!
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ADORÁVEL MUNDO DIGITAL: ASPECTOS 
FUNDAMENTAIS DA RELAÇÃO ENTRE 

TECNOLOGIA E VALOR1

Rosangela Nair de Carvalho Barbosa

A conexão entre capital, tecnociência e regulações públicas ganha 
novo patamar a partir dos anos de 1970, com a ampla disseminação das 
tecnologias da informação/comunicação (TICs) e da inteligência artificial 
(IA), nos contextos da economia e da sociabilidade em geral. A própria 
informação foi potencializada e transfigurada em insumos para os fluxos 
de capital nos seus diferentes segmentos. Esses meios técnicos tornaram 
possível o conjunto de flexibilizações na economia, a ampliação do es-
pectro da financeirização e o próprio estágio avançado de mundialização 
do capitalismo, conhecido como reestruturação produtiva pós-fordismo 
e neoliberalização (ANTUNES, 2020).

Os processos de trabalho e a circulação de mercadorias foram 
transformados pelos novos objetos técnicos, em favor da reprodução am-
pliada de capital e, ao mesmo tempo, do deslocamento das contradições 
sistêmicas de geração e apropriação de valor (CHESNAIS, 2018). Rapi-
damente, a referida inovação tecnológica foi replicada no amplo mercado 
de usuários globais, transformando a medida social de valor. Isso porque 
provocou a dinamização do conjunto das forças produtivas e a reconfigu-
ração das mediações sociais dos modos de vida.

Chesnais (2018) mostra que, após 2008, esse aparato tecnocien-
tífico ganhou novo impulso, após a crise provocada pelo estouro da bo-
lha financeira das hipotecas imobiliárias norte-americanas, ampliando a 
demanda pela digitalização da economia, com novos produtos técnicos 
para o consumo individual e a disseminação de seus artefatos no interior 
das diferentes cadeias produtivas. A preservação do capital fictício com 
o socorro financeiro dos Estados nacionais resguardou um volume es-
pantoso de recursos monetários que foram dirigidos a investimentos nos 
negócios tecnodigitais das startups do Vale do Silício (EUA), redundando 
em novos produtos técnicos e aprofundamento dos meios de ampliação 
1DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.31-53
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da produtividade. De modo que um novo estágio da revolução microele-
trônica do capitalismo tardio pôde ser aberto, profundamente marcado 
pela associação entre as TICs e a IA, com análise combinada e complexa 
de muitos dados instantaneamente, de que são expressões artefatos como 
smartphone, sensores, plataformas, robótica, drones, veículos autônomos e 
manufatura preditiva (impressão 3D)2.

A previsão do empresariado é de que, no Brasil, até 2025, os robôs 
industriais afetem entre 36 e 60 milhões de empregos, com aumento de 
produtividade em torno de 75% por posto de trabalho mantido (IEDI, 
2020). O próprio Fórum Econômico Mundial e a OCDE têm realizado 
debates a respeito das consequências da digitalização sobre o trabalho, 
com previsões alarmantes de desemprego, a partir do que nomearam 
como Indústria 4.0 (ANTUNES, 2020).

Por outro lado, a disseminação da digitalização avança sobre o 
cotidiano e isso pode ser visto nos dados de vulgarização dos equipamen-
tos e dos usos. De acordo com a PNAD 2019/IBGE, a internet chega a 
oito em cada dez domicílios do país, sendo o celular o equipamento mais 
usado, principalmente, para a troca de mensagens. A pesquisa de infor-
mações, a consulta a sites e o acesso a vídeos (programas, séries e filmes) 
apresentou também importante crescimento, naquele ano.

A ONU (2019) afirma que a evolução do tráfego global de internet 
foi bastante alterada em 20 anos, sinalizando a acelerada disseminação da 
conectividade (Gigabytes por segundo), que variou de 100 GB em 2002 
para 46.000 GB em 2017, com previsão de chegar a 150.700 GB em 2022.

O alcance dessa interface da economia e dos modos de vida com as 
TICs é de grande monta e de caráter compulsório em muitas situações. A 
exigência desse recurso para acesso a serviços públicos e privados transfor-
ma o dia a dia e impulsiona a aquisição de equipamentos fixos ou móveis, 
assim como acesso à tecnologia de transmissão de dados em banda larga.

2 O impulso do capital fictício à digitalização não é recente. Entre os anos de 1994 e 2000 
o mundo ficou marcado pelos investimentos na bolha da internet ou bolha ponto com, 
quando houve alta das ações das empresas TICs em razão da popularização da internet e 
do alto subsídio do Estado norte-americano que ampliou o segmento. No entanto, a espe-
culação estratosférica não condizia com a produtividade real e ao despencar, em março de 
2000, provocou o estouro da bolha, carregando a economia mundial para forte recessão e 
desemprego (BRENNER, 2002). 
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A pandemia da Covid-19 que exigiu distanciamento social 
(2020/2021) acelerou as mudanças de maior digitalização das empresas, 
do setor público, do entretenimento e do consumo. O Home Office e os 
serviços de educação, saúde, previdência, assistência social e do sistema 
judiciário, por meio remoto, foram largamente usados nesse período, an-
tecipando práticas que eram embrionárias na maioria das empresas, do 
segmento dos serviços e, particularmente, do setor público. Sem uma 
plataforma para interação com o trabalho ou o setor público era impos-
sível lidar com ações elementares da vida, sobretudo, nos primeiros seis 
meses da pandemia.

O presente texto é resultado de pesquisa teórica e apresenta, nos 
limites deste espaço, algumas premissas fundamentais para revisão do 
tema, como complemento a outras publicações (BARBOSA, 2020; BAR-
BOSA; SILVA, 2020). O arco de questões importantes sobre o tema das 
novas tecnologias é muito amplo, por isso, priorizamos colaborar com o 
debate focalizando, nesse texto, a dimensão lógica-estrutural que desna-
turaliza as inovações tecnológicas no quadro dos fundamentos da domi-
nação abstrata do valor, específica do modo de produção capitalista.

Com esse propósito, organizamos o texto em duas seções, além 
da introdução e da conclusão. Na primeira seção nuclear, apresentamos 
uma revisão da questão da tecnologia na dinâmica do capital, nos termos 
de Marx. Na segunda seção problematizamos alguns elementos que ca-
racterizam a importância das TICs hoje no capitalismo, demonstrando ser 
uma nova etapa da terceira revolução tecnológica. Ao fim, sintetizamos 
nossa argumentação acerca das determinações do valor sobre a tecnologia 
e as contradições disruptivas que embasam essa relação da tecnociência 
como capital. Vejamos.

1-TECNOLOGIA E MÁQUINAS EM MARX
A máquina, como parte das forças produtivas, é uma mediação 

por excelência da forma social capitalista de produção, para ampliar a pro-
dutividade e afinar o controle sobre o processo de trabalho, respondendo 
à compulsão imanente de valorização do valor3. Para Marx, desde a intro-

3 Não é demais situar que referenciamos aqui a valorização como o objetivo primordial do 
capital, visando aumentar seu valor através da produção de mais-valor no processo de tra-
balho, extraindo valor da parte da jornada de trabalho não destinada ao trabalho necessário 
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dução da maquinaria abriu-se a fase de superação do domínio subjetivo 
do trabalhador no processo de trabalho, pelo comando objetivo da má-
quina, eliminando barreiras à racionalização do trabalho. Mais que isso, 
a indústria alcança o ápice do processo iniciado na manufatura, ao usar 
máquinas para produzir máquinas e, nessa condição, é que estrutura uma 
organização objetiva da produção, renovada sistematicamente com novos 
artefatos e técnicas, para o alcance de mais trabalho excedente. A Grande 
Indústria é o modo típico da produção de mercadorias, que proporciona 
a diminuição do tempo de trabalho necessário à produção, situando a 
maquinaria, como o mais poderoso meio de reduzir tempo de trabalho e 
multiplicar mais-valor4. 

Essa racionalização provoca a subsunção real do trabalho ao ca-
pital, com as condições de trabalho dominando o trabalhador – a ferra-
menta usando a força de trabalho –, o que provoca importantes desdobra-
mentos em termos de produção de valor, de alienação e de exploração do 
trabalhador5. Assim, com o saber do trabalho exteriorizado nas máqui-
nas, observa-se o derretimento dos ofícios e habilitações especializadas, 
em favor de tarefas de comando simples de máquinas. Isso é possível por-
que a assimilação reiterada desse tipo de ciência, como fator de produção, 
desencadeia fluxos de renovadas tecnologias de incorporação da natureza 
e do trabalho social, em dinâmicas de ampliação de produtividade e di-
minuição de custos para o capital. 

Marx acrescenta ainda a pertinência da problematização das de-
terminações da maquinaria sobre a sorte dos trabalhadores, tendo em 
vista que aquela provoca a diminuição do emprego de trabalho vivo e, 
portanto, amplia a população excedentária, potencializando o exército de 

para a reprodução da força de trabalho (salário); processo concluído quando os produtos 
do trabalho são comparados socialmente nas trocas no mercado, portanto através de um 
processo social que implica a ampla socialização do trabalho e uma estrutura que regula o 
trabalho social.
4 Abordamos aqui a Grande Indústria como método do estágio avançado da sociedade 
capitalista e da plena realização de sua imanência, quando a produção de mercadorias é a 
forma generalizada de socialização, portanto onde o trabalho se destina à valorização do 
valor, compulsivamente.
5 “A acumulação do saber e da habilidade, das forças produtivas gerais do cérebro social, 
é desse modo absorvida no capital em oposição ao trabalho, e aparece consequentemente 
como qualidade do capital, mais precisamente do capital fixo, na medida em que ele in-
gressa como meio de produção propriamente dito no processo de produção.” (MARX, 
2011, p. 932).
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desempregados ou subempregados6. A referida dinâmica ainda provoca 
o rebaixamento do preço da força de trabalho, levando à flutuação dos 
salários e dos postos de emprego – “[...] inunda todos os ramos industriais 
mais acessíveis, abarrotando o mercado de trabalho e fazendo o preço da 
força de trabalho cair abaixo do seu valor.” (MARX, 2008, p. 491). Por 
conseguinte, a inserção da máquina também provoca o disciplinamento 
da força de trabalho funcionante no interior do processo produtivo, em 
razão do espectro da destruição de empregos7.

Nesse universo de implicações desdobradas da maquinaria, o 
modo de produção capitalista expõe a contradição imanente da compul-
são pelo valor, orientando sistematicamente a ampliação da grandeza de 
capital constante (máquinas), concomitantemente à diminuição do traba-
lho vivo no circuito de produção e realização de valor – “[...] diminui o 
tempo de trabalho na forma do trabalho necessário para aumentá-lo na 
forma do supérfluo, por isso, põe em medida crescente o trabalho supér-
fluo como condição – questão de vida e morte – do necessário.” (MARX, 
2011, p. 943). 

As inovações tecnológicas aperfeiçoam a presença de trabalho 
morto no circuito do capital, para dizimar tempo de trabalho a um míni-
mo e extinguir postos de emprego, reduzindo a necessidade de trabalho 
vivo, num movimento autofágico surpreendente, no entendimento de 

6 Os economistas liberais desenvolveram a chamada “teoria da compensação”, como re-
flexo da realidade fetichizada, argumentando que a maquinaria, ao ampliar a produtividade 
torna supérflua parte do contingente de trabalhadores, destrói outros capitais, mas estimula 
novos negócios com o capital excedente apropriado, de modo que outros empregadores 
atrairiam novamente os trabalhadores desempregados. Diz Marx, a esse respeito: “Doura-
-se a realidade com palavras” (MARX, 2008, p. 501). E, complementa: “Os trabalhadores 
despedidos de um ramo industrial podem, sem dúvida, procurar emprego em qualquer ou-
tra ocupação. Se o acham, recompondo-se assim o laço que existia em ter eles os meios de 
subsistência de que foram dissociados, isto acontece através de novo capital adicional que 
procura aplicação, e de modo nenhum através do capital que já operava antes e se trans-
formou em máquina. Mesmo nesse caso, suas possibilidades são ínfimas. Atrofiados pela 
divisão do trabalho, esses pobres diabos valem tão pouco fora de seu âmbito de atividade 
que só encontram acesso em ramos de trabalho inferiores e, por isso, superlotados e mal 
pagos.” (MARX, 2008, p. 502).  
7 “A máquina não é apenas o concorrente todo poderoso, sempre pronto a tornar su-
pérfluo o assalariado.” (MARX, 2008, p. 496), ela também é dispositivo de repressão de 
revoltas e greves dos trabalhadores contra a autocracia do capital. O que significa que os 
sistemas automáticos, ameaçando os postos de trabalhos, são ferramentas disciplinadoras 
do trabalho capitalista. 
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Marx, capaz de provocar instabilidade sistêmica na medida em que o pró-
prio capital destrói valor, que é seu fundamento lógico - “[...] condições 
materiais para fazê-lo voar pelos ares.” (MARX, 2011, p. 943).

A máquina, “[...] se destina a baratear mercadorias e a encurtar a 
parte da jornada de trabalho que o trabalhador precisa para si mesmo, a 
fim de aumentar a outra parte da sua jornada de trabalho que ele dá de 
graça [...]” (MARX, 2008, p.427). Nesse sentido, ela é um fator históri-
co fundamental de produção de mais-valor, que quebra a associação do 
trabalhador à ferramenta. A máquina proporciona a dessubjetivação do 
processo de trabalho e a sua desvinculação da força humana, por meio 
da transferência do saber do trabalho - “Quando a própria ferramenta é 
transferida do homem para um mecanismo, surge uma máquina no lugar 
da mera ferramenta.” (MARX, 2008, p. 430). Mais que isso, a máquina 
ferramenta absorve várias ferramentas e processos, rompendo assim a 
barreira orgânica que restringia o trabalhador a uma ferramenta manual 
por vez.

Com a Grande Indústria o processo de trabalho é revolucionado 
e o trabalho coletivo da cooperação é transformado em cooperação en-
tre muitas máquinas que realizam o trabalho antes feito por vários tra-
balhadores especializados. Logo, o princípio fundamental da divisão do 
trabalho se transforma na combinação de máquinas parciais e as ativida-
des específicas de dado processo de trabalho são subordinadas à unidade 
técnica da racionalização técnico-científica. O processo de trabalho não 
é mais unidade de um grupo de trabalhadores especializados que ativam 
um corpo coletivo, mas, de modo invertido, são os trabalhadores que 
passam a ser órgãos do trabalho coletivo. 

Assim, a face abstrata do trabalho – a dimensão do trabalho in-
diferenciado - ganha realidade material e viabilidade nos processos de 
trabalho cooperativos, por necessidade técnica ditada e controlada pelo 
meio de trabalho: as máquinas. Forma avançada de capital que se defronta 
com o trabalho sem determinabilidade particular e fixação numa área útil 
específica8. Afinal, a relação capital e trabalho “[...] é desenvolvida tanto 

8 Vale esclarecer um pouco mais essa face abstrata do trabalho. Trata-se do trabalho abs-
traído das demais dimensões da vida e racionalizado com o fim de produzir mais em cada 
jornada de trabalho contratada pelo capital; trabalho abstraído do lado material-concreto 
e passível de comparação e equivalência com outros trabalhos pelo tempo contido nos 
produtos, que é evidenciado nas trocas no mercado. Portanto, o trabalho abstrato não é 
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mais pura e adequadamente quanto mais o trabalho perde todo o 
caráter de arte; a sua perícia particular devém cada vez mais algo 
abstrato [...], indiferente à sua forma particular.” (MARX, 2011, p. 365). 

Para isso, as inovações tecnológicas são estratégicas e a ciência 
aplicada à produção de mercadorias em massa – ela própria, trabalho ob-
jetivado - dará atenção permanente aos métodos e aos equipamentos para 
extração, em escala, de agentes da natureza (vento, água, vapor, eletricida-
de, minerais) e de trabalho social (valor). Ou seja, elaboração de técnicas e 
de artefatos tecnológicos de transformação de insumos em mercadorias, 
com menor custo e maior taxa de mais-valor. Para viabilizar isso, emer-
ge uma modalidade específica de ciência que se transforma em fator de 
produção, ou seja, em meio de produzir riqueza; um meio de viabilizar 
compulsivamente a valorização do valor, portanto “[...] momento do pró-
prio capital [...]” (MARX, 2011, p. 368). Tecnologia para encurtar tempo 
e distâncias, elevar produtividade, aumentar a extração de recursos natu-
rais e viabilizar o controle científico do processo de trabalho9, portanto, 
tecnologia “[...] como a substância de valores, já são eles próprios trabalho 
objetivado, produtos [...]” (MARX, 2011, p. 368).

Nesse sentido, a máquina provoca um divisor de águas na produ-
ção capitalista perante a originária manufatura, transformando o saber 
laboral numa força autônoma ao trabalhador, retraindo suas habilida-
des intelectuais. Daí em diante o desenvolvimento do sistema apontará 
para o progressivo aperfeiçoamento da técnica de maior autonomia do  
 

uma propriedade física, mas uma propriedade social decorrente das equalizações entre 
mercadorias através das trocas. Essa redução à quantidade reificada de tempo pretérito 
representada nas mercadorias é que possibilita o intercâmbio generalizado. O trabalho hu-
mano coagulado como coisa que gera a riqueza social e se projeta como poder social sobre 
a totalidade, afrontando a própria humanidade e dominando a realidade concreta como lei 
cega. Essa unidade de tempo homogêneo que forma a substância do valor tem por referên-
cia um tempo social médio e a magnitude desse valor é determinada pela média de tempo 
de trabalho socialmente consagrado para a produção em dada época. Uma grandeza que se 
altera com a aceleração da produtividade por meio de inovações técnicas e que, contradi-
toriamente, diminui o tempo e, consequentemente, o valor representado nas mercadorias

9 O controle do trabalho parcelar é dividido entre os protocolos incorporados na máqui-
na e, nos termos de Marx, o chicote do feitor de escravos que na escala hierárquica das 
fábricas equivale à ação do supervisor (e gerente), que externaliza a própria cisão entre 
concepção e execução do trabalho; a hierarquia entre os que pensam e os que executam o 
trabalho (BRAVERMAN, 1977).
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capital perante a condição humana e a natureza, visando reproduzir o 
imperativo do valor10.

Os impactos da mecanização e automação dos meios produtivos 
são avassaladores sobre a força de trabalho, diz Marx. A maquinaria au-
menta o material humano explorável, ao desqualificar a força de trabalho 
e nivelar as habilidades requeridas (para comando de máquinas), incluin-
do indivíduos ainda não absorvidos plenamente no mercado de trabalho 
capitalista. Por outro lado, confisca mais tempo de vida do trabalhador ao 
estender sem medida a jornada de trabalho, para superutilizar o maqui-
nário e extrair mais trabalho por fração de tempo. Ou seja, um modo de 
ampliar a desmedida do capital sobre os próprios limites orgânicos vitais 
dos trabalhadores11. 

Porém, essa desqualificação leva à desvalorização da força de tra-
balho com o rebaixamento salarial. Isso porque a reprodução da força de 
trabalho depende de consumo mais enxuto, e, também, porque a maqui-
naria proporciona a redução dos custos da cesta de reprodução social do 
trabalhador na medida em que economiza tempo de trabalho no processo 
produtivo desses itens e, nesse sentido, o mais-valor relativo barateia o 
trabalho -dispensando menos tempo no trabalho necessário para a pró-
pria reprodução da força de trabalho - e ampliando o sobretrabalho gra-
tuito para o capital, no contexto da jornada de trabalho. Marx evidencia, 
nesse quadro técnico e social, o encarecimento da vida do trabalhador 
pela redução da remuneração e pela incorporação de forças suplementares 

10 Essa transformação da ciência em capital fixo provoca e é provocada pela concorrência 
de capitais na busca por diferenciais de valor entre os capitais individuais. As grandes 
corporações monopolistas, por exemplo, vão se valer de rendas tecnológicas, ou seja, su-
perlucros monopolistas decorrentes dos avanços técnicos, favorecidos pela própria centra-
lização de capitais, nos termos da lei geral da acumulação capitalista.
11 Sublinhamos que Marx entende a maquinaria como estruturante do método de aumen-
to intensivo e extensivo da jornada de trabalho e a inovação tecnológica bem-sucedida 
como a possiblidade de monopólio do capital particular por mais-valor extraordinário, 
na medida em que as descobertas científicas e tecnológicas, incorporadas no ciclo, pro-
duzam mais-valor acima do tempo médio de trabalho socialmente necessário, o que lhe 
garante vantagens competitivas para se apropriar do mais-valor social. Como as inovações 
tendem a viabilizar a maior intensidade e extensividade do tempo de trabalho, provocam 
mudanças nas relações de trabalho, seja pela ampliação do controle do trabalho, das horas 
extras oficiais e dissimuladas ou pela contratação de fábricas externas representadas pelos 
trabalhos domiciliares e, hoje, pelos variados trabalhos externos conectados às empresas 
(ANTUNES, 2020; HUWS, 2017).
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da família no mercado de trabalho. Portanto, revelando-se também como 
conversão do tempo social da família proletária em tempo para o valor, 
reduzindo o tempo de vida para a sociabilidade dos afetos, dos cuidados, 
da formação cultural e da fruição. 

Com efeito, as fábricas automáticas viabilizam a cooperação de 
camadas diferentes de trabalhadores, que, com destreza sistemática, to-
mam conta de um sistema de máquinas produtivas em funcionamento 
contínuo, visando valorizar o valor antecipado. Uma composição autô-
mata de inúmeros órgãos, uns mecânicos e outros orgânicos, a operar 
de maneira ininterrupta, para que se produzam assim mercadorias com 
economia de tempo de trabalho, que é a substância do valor.

O sistema maquínico pode, então, ampliar o volume de automa-
tismos e continuar progressivamente ampliando sua técnica, pressionan-
do o trabalhador a intensificar sua ação dentro da jornada de trabalho e, 
quando possível, prolongando-a por meios lícitos ou dissimulados. Para 
Mandel (1982, p. 175), esse é um caminho sem volta no capitalismo e a 
aceleração da inovação é parte de uma dinâmica crescente de instrumen-
talização capilarizada da ciência na produção, ampliando renovadamente 
o domínio do trabalho objetivado sobre o trabalho vivo. E foi o que se 
confirmou com as TICs e a IA constituindo, as mesmas, exemplo direto 
dessa compreensão do autor.

Com a ciência incorporada como força produtiva - associadamen-
te ao avanço da socialização material do capital – tem-se a miséria do tra-
balho vivo, porque progressivamente apropriado pelo trabalho objetivo, 
que lhe governa. A história do capitalismo dá sequência importante a essa 
lógica categorial, sendo a disseminação das novas tecnologias um salto 
qualitativo relevante nessa direção.

A ênfase de Marx, n’O Capital, foi a de mostrar a lógica da forma 
social capitalista e nessa exposição reservou atenção à aplicação da ciência 
como parte da dinâmica essencial do valor, que se desdobra no tempo, re-
pondo novas e reiteradas máquinas, como um desenvolvimento contínuo 
de reprodução ampliada de capital. De modo que o “[...] aperfeiçoamento 
contínuo da maquinaria e o desenvolvimento do sistema automático [...]” 
(MARX, 2008, p. 492) são condicionalidades imanentes da reprodução 
do capitalismo e sob sua lógica se destinam direta e indiretamente a pro-
duzir valor ou administrá-lo. Nesse quadro teórico é que compreendemos 
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as novas tecnologias, na ordem social capitalista, em termos de inovações 
e de desterros humanos.

2- O AUTOMATISMO DIGITAL
A visão operativa da máquina é a de um equipamento com um fim 

previsto, por meio de um programa algoritmo simples ou complexo para 
atingir determinado resultado, consistindo numa sequência conjugada de 
ações e etapas invariáveis, repetidas continuamente de acordo com a pro-
gramática algorítmica, com efeitos planejáveis e eficazes de produtivida-
de. Em Marx (2008), vemos que esse comando programado se estruturou 
a partir da máquina-motriz, da elaboração de mecanismos de transmissão 
dessa força para os estágios elaborativos da produção e, posteriormente, 
através da máquina-ferramenta que teve incorporada em si as operações 
antes realizadas pelos trabalhadores com as ferramentas simples. 

Os estudiosos divergem sobre a periodização da trajetória dos ci-
clos do desenvolvimento histórico do capitalismo, mas concordam que 
estágios importantes de mudança foram acompanhados de inovações tec-
nológicas12. Podemos estabelecer que após a Revolução Industrial, o primei-
ro momento disruptivo foi a chamada era da máquina a vapor e das fer-
rovias, a partir de 1848, inicialmente, na Inglaterra (Primeira Revolução 
Tecnológica). O segundo momento foi marcado pela eletricidade, pelo 

12 Mandel (1982) discutindo as formulações de Kondratiev, Trotsky e Schumpeter tratou da 
dinâmica cíclica da acumulação capitalista, com movimentos ascendentes e descendentes 
no âmbito de ondas longas positivas da economia e outras ondas depressivas, em razão das 
oscilações periódicas decorrentes das discrepâncias entre produção e realização do valor. 
Salientou, evidentemente. que as inovações tecnológicas figuram como fator motivador da 
elevação da taxa de lucros. Rechaçando vertentes monocausais sobre alavancas desse tipo, 
Mandel diz que outros fatores também são relevantes: queda do custo das matérias-pri-
mas, expansão do mercado mundial, novas áreas para investimento de capital, aumento ou 
declínio da taxa de mais-valor, guerras e insurreições. Esses fatores articulados, ou alguns 
deles, respondem às necessidades internas da acumulação e auto-expansão do capital. As 
invenções tecnológicas participam, mas não determinam isoladamente ciclos venturosos 
para o capital. No final do século XIX, a exportação de capitais para as colônias, diminuin-
do os custos das matérias-primas e dos alimentos, junto com a inovação da eletricidade e 
da combustão, conduziram à elevação dos lucros para os imperialistas, tendo como apoio a 
queda dos custos do capital fixo e a aceleração do ciclo do capital. O período pós-Segunda 
Guerra Mundial, referido pelos inventos da terceira revolução tecnológica - abre nova onda 
ascendente, apoiada na aparelhagem eletrônica e da energia nuclear, junto com a produção 
em massa do fordismo, o expansionismo geográfico do capital, a regulação da demanda 
pelo Estado e a dinâmica política da guerra fria, entre outros fatores.
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motor a combustão e pela engenharia pesada (infraestrutura produtiva e 
urbana), em 1890, inicialmente nos EUA e depois na Europa (Segunda 
Revolução Tecnológica). O terceiro momento de inovação foi marcado 
pela maquinaria de aparelhagem eletrônica e de energia atômica, em1940 
(Terceira Revolução Tecnológica)13.

Mandel (1982) considera que no Pós-Segunda Guerra Mundial a 
microeletrônica já tem expressão como nova tecnologia para ampliar a 
escala produtiva de massas, em meio ao estrondoso expansionismo do 
capital entre 1945 e 1970. Para ele, inclusive, o aprofundamento das tec-
nologias da informação e comunicação seria um desdobramento daquele 
processo, estimulado pela crise estrutural do capital, a partir dos anos de 
1970, como agenda contratendencial à queda da taxa média de lucro. Não 
sem razão o marco dessa virada tecnológica é o anúncio do lançamento 
do microprocessador Intel, em 1971, nos EUA, e que será o meio e a 
ponte de transformações importantes na economia e na vida social, como 
mencionado.

Mas, antes da popularização da microeletrônica, a chamada ci-
ência do trabalho taylorista/fordista viabilizou a apropriação do saber 
laboral e sua monopolização pelo capital. As técnicas de organização do 
trabalho e as máquinas coagularam esses conhecimentos, esvaziando a 
força de trabalho de sentido no processo produtivo. A maquinaria do 
século XIX e o taylorismo/fordismo expressam uma forma avançada de 
trabalho abstrato e têm seu pleno funcionamento de modo progressivo e 
diferenciado por diferentes ramos. 

Nessa direção, vemos que o sistema automático da maquinaria 
desespecífica mais as habilidades da força de trabalho e a microeletrônica 
induz uma nova fase de realização desse fim último da abstração do tra-

13 É preciso dizer que esses desdobramentos das inovações tecnológicas não passaram 
incólume na história social da natureza, sobretudo, por conta do impacto das tecnologias 
sobre o meio ambiente. O consumo de carvão e petróleo, por exemplo, alimentou 
a economia capitalista e interferiu gravemente na temperatura a ponto de elevar o 
aquecimento do planeta, o que foi constatado a posteriori, no final do século XX, e sem 
receber resposta consequente de reversão desse quadro que coloca em risco a vida, a bio-
diversidade e as próprias condições de acumulação de capital. De modo que, paradoxal-
mente, a formação social capitalista é predadora da biodiversidade e da vida humana do 
planeta, e, as respostas que são acionadas contra as ruínas que provoca são oportunidades 
de valorização como é o caso dos créditos de carbono que não desfazem as criações des-
trutivas do capital (SAITO, 2021).
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balho, como adiantou Marx; por meio de uma nova base técnica – além 
de outros condicionantes sociais como a desregulamentação do trabalho 
e o amplo contingente de desempregados (BARBOSA, 2020). Nesse sen-
tido, com as TICs avança historicamente a lógica conceitual abordada por 
Marx quanto a superação do trabalho dotado de perícia especializada14.

Consideramos pertinente essa reflexão e, por isso, as TICs não 
são abordadas aqui como deflagrando uma nova revolução tecnológica, 
mas, como desdobramento daquela terceira, ainda que apresente inova-
ções particulares importantes, de largo alcance.

No contexto do capitalismo tardio, após a Segunda Guerra Mun-
dial, vemos que as máquinas computacionais abrem um estágio inova-
tivo original, na medida em que combinam variados programas de in-
formações e cálculos, transformando dados informacionais em novos 
dados que comandam operações múltiplas de sequências programadas, 
num ambiente algorítmico mais complexo. Em conjunto, são máquinas 
e técnicas sofisticadas de algoritmos, presentes em unidades específicas 
de computadores e no interior de máquinas-ferramentas; ampliando e 
complexificando a capacidade delas. Posteriormente, foram desenvolvi-
das máquinas também com recursos para operações autônomas como 
máquinas-robôs. A generalização das tecnologias computacionais, em es-
pecial a partir dos anos de 1990, provocam uma mudança importante nas 
forças produtivas, e no circuito ampliado do capital, atingindo também as 
diferentes dimensões da vida.

Os desdobramentos dessa mutação tecnológica é a ampliação da 
automação dos processos produtivos, de distribuição e de circulação de 
mercadorias, assim como a ampla capacidade de levantar, guardar, ma-
14 Marx (2011, p. 82) diz nos Grundrisse: “A indiferença em relação ao trabalho determi-
nado corresponde a uma forma de sociedade em que os indivíduos passam com facilidade 
de um trabalho a outro, e em que o tipo determinado do trabalho é para eles contingente 
e, por conseguinte, indiferente. Nesse caso, o trabalho deveio, não somente enquanto ca-
tegoria, mas na efetividade, meio para a criação da riqueza em geral e, como determinação, 
deixou de estar ligado aos indivíduos em uma particularidade. Um tal estado de coisas 
encontra-se no mais alto grau de desenvolvimento na mais moderna forma de existência 
da sociedade burguesa – os Estados Unidos. Logo, só nos Estados Unidos a abstração da 
categoria “trabalho”, “trabalho em geral”, trabalho (puro e simples), o ponto de partida 
da Economia moderna, devém verdadeira na prática. Por conseguinte, a abstração mais 
simples, que a Economia moderna coloca no primeiro plano e que exprime uma relação 
muito antiga e válida para todas as formas de sociedade, tal abstração só aparece verdadeira 
na prática como categoria da sociedade mais moderna.”.
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nipular e transmitir informações em variadas distâncias, viabilizando o 
estreitamento espaço-tempo. As tecnologias computacionais e a conexão 
em rede de informações alteram a comunicação no ciclo do capital, viabi-
lizando mudanças no modo de trabalhar e no emprego de trabalho vivo15.

Com efeito, os processos objetivos da lógica da Grande Indústria 
são aprofundados na produção informatizada, governando o trabalho, 
em ambiente de flexibilização, com a colaboração instrumental da subjeti-
vidade do trabalhador – reprimida na rotina taylorizada do antigo estágio 
das máquinas fordistas. Isso se faz sob comando computacional e visando 
responder a um programa externo. Afinal, a ciência realizada como força 
produtiva “[...] não existe na consciência do trabalhador, mas atua sobre 
ele por meio da máquina como poder estranho, como poder da própria 
máquina.” (MARX, 2011, p. 930).

Essas máquinas computadorizadas podem ser reprogramadas 
para produzir novos produtos e rever processos de modo rápido, sem a 
estrutura ampla de capital fixo das máquinas massivas anteriores, do ciclo 
fordista, que requeriam descarte de equipamentos, o que implicava des-
truir capitais ou reduzir o retorno do investimento. Com a comunicação 
em rede, de modo instantâneo, é possível que o consumidor especifique 
características do produto que quer comprar, que as mercadorias custo-
15 Santos (2003) traz outros elementos ao mencionar que as TICs possibilitaram que o capi-
tal passasse da realidade à manipulação da dimensão virtual, como apropriação do futuro, 
ao tomar o mundo como banco de dados, garimpando informações e recombinando-as 
em novas configurações, por meio de algoritmos de inteligência artificial. A digitalização 
da produção, circulação e consumo, articulada ao banco de dados da vida e suas recom-
binações foi possível pela compreensão do código genético e pela biotecnologia. Passou 
a importar o pacote de informações que o ser humano e a natureza reservam, sendo que 
para isso foi determinante a regulação da propriedade intelectual para resguardar a inova-
ção, decorrente do manejo de informações genéticas e digitais. A referência foi o regime 
de patentes industriais (máquinas e equipamentos) e, assim, abriu-se um novo modo de 
lidar com a vida, estabelecendo a possibilidade e as condições de apropriação, manipulação 
e domínio sobre seus elementos, portanto rompendo-se a barreira de consagração idílica 
da vida (animal, vegetal e humana), antes resguardada. Em 1930 e depois na década de 
1980 instrumentos jurídicos autorizaram a manipulação da vida, de modo que a concepção 
instrumental e industrial alcançou a vida, com os objetos da tecnociência desses bancos 
de dados sendo patenteados. Esses dispositivos jurídicos à privatização das informações 
genéticas têm amparo no regime de propriedade intelectual dos acordos GATT-Trips, da 
OMC, e abrem uma “janela de oportunidades” ao capital, apoiado no regime de proprieda-
de privada, na medida em que amplia o espectro de mercadorização das instâncias da vida, 
colocando em ruínas as antigas salvaguardas sociais. Em sua visão, as existências humana 
e do meio ambiente entram em vertigem, porque reduzidas à matéria-prima para o capital.
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mizadas sejam absorvidas com eficiência na produção em escala e que 
sejam produzidas por meio da demanda - just in time. A produção flexível, 
em escala de menor alcance, em muitos ramos, possibilita o ajuste mais 
rápido das demandas de mercado e exige relações de trabalho flexíveis, na 
sombra de alto desemprego e de redução da renda salarial16.

Como mencionado antes, após 2008 o capital fictício destinou 
forte investimento para empresas da área digital, deflagrando novo está-
gio da revolução microeletrônica, profundamente marcado pela associa-
ção entre as TICs e a IA, com análise combinada e complexa de muitos 
dados instantaneamente, de que são expressões artefatos como smartphone, 
aplicativos, robótica e rede mundial de transmissão de dados17. O resulta-
do disso pode ser visto entre 2015 e 2020 com o alargamento do uso da 
IA e ampliação do index de informações para a formulação de juízo espe-
cializado sobre temas objetivos da vida, em tempo real (GROHMANN, 
2020, 2021). O que tornou possível o uso de equipamentos desse porte 
para escolha, na palma da mão, entre outros, do melhor transporte para 
deslocamento urbano, da dieta adequada ao perfil pessoal, da lista de li-
vros mais atrativa e da reestruturação da organização e da gestão empre-

16 A vida no capitalismo é nesse sentido uma “[...] sequência de períodos de atividade 
moderada, entre prosperidade, superprodução, crise e estagnação.” (MARX, 2008, p. 515), 
moldada pela incerteza e pela instabilidade dos ciclos econômicos e dos ajustes históricos 
para deslocar suas contradições imanentes, o que inclui, contraditoriamente, o expurgo de 
trabalho vivo, fonte de valor. O expansionismo geográfico é uma dessas medidas de deslo-
camento, pois os saltos de excedentes provocados por essa lógica produtiva - voltada para 
os imperativos da troca de mercadorias - exigem a ampliação da busca de novos mercados 
e de fatores produtivos barateados, como a força de trabalho e as matérias-primas. Mas, ao 
mesmo tempo, a mundialização precipita maiores instabilidades em razão da mobilidade 
do capital na geografia global, demonstrando a imanência da areia movediça do cosmo-
politismo da mercadoria. Por isso, são saídas-deslocamentos ou contratendências que, no 
atual estágio do capitalismo, provocam novos barbarismos humanos como a ampliação da 
população excedentária.
17 É relevante saber que o financiamento da parafernália tecnológica ganha estímulos dife-
renciados no capitalismo ao longo do tempo: na primeira grande onda – mecanização da 
indústria têxtil- contou com recursos individuais dos empresários; na segunda, da estrutura 
da sociedade de ações; na terceira, vinculou-se à associação das grandes empresas com as 
atividades bancárias (capital financeiro); posteriormente, das multinacionais e seus inves-
timentos direto no estrangeiro junto com os Estados; e, agora, esse desdobramento das 
TICs recebe forte investimento da financeirização das grandes corporações. Além disso, 
a agenda neoliberal mundial de privatização das telecomunicações, entre os anos de 1980 
e 1990, também auxiliou a criação dessas condições infraestruturais fundamentais para o 
referido expansionismo digital.
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sariais. Data desse período a disseminação de grandes corporações no 
ramo da mobilidade urbana, como a Uber, e, do ramo de entrega delivery 
como o iFood, que se baseiam no negócio por demanda, just in time.

Um aspecto importante desse processo é que ele revela forte cen-
tralização de capitais, pois as empresas líderes são grandes corporações 
tecnológicas, mundializadas, voltadas para a aceleração do giro do cir-
cuito do capital, transformando informação de navegação na internet em 
material para publicidade customizada. A Google, por exemplo, cataloga, 
armazena e analisa dados para veicular publicidade de mercadorias, mo-
netizando as informações, para o que constitui um volumoso Big Data e 
“[...] todos os cliques [...] são adquiridos, tornados abstratos, agregados, 
analisados, embalados, vendidos, analisados mais e mais e vendidos no-
vamente.” (ZUBOFF, 2018, p. 32). Qualquer pesquisa trivial no site ou 
uso de equipamentos de reunião remota ou arquivamento na nuvem de 
salvamento de dados geram novos dados e combinações de informações 
para alimentar a IA. De modo que o capital controla o acesso e o trânsito 
no campo cibernético, direcionando a moldagem de interesses.

Ao mesmo tempo, essa centralização de capitais no ramo digital 
é vetor do desenvolvimento desigual mundial, pois atua na concorrência 
internacional de capitais, para o que as unidades de pesquisa e desenvol-
vimento empresariais ou governamentais colaboram enormemente. O ca-
pital que for incapaz de acompanhar esta dinâmica tende a ter limitações 
para inovar sua planta, reduzindo a produção e apropriação de exceden-
tes, portanto, atrofiando ou derruindo de vez as oportunidades de lucro. 
A dinâmica da concentração e centralização de capitais, em ambiente de 
forte concorrência são marcas importantes do ramo das TICs e IA, que 
materializam a tendência lógica da acumulação de capitais, explicada por 
Marx (2008, 2011), como parte do expansionismo automático do valor.

Paradoxalmente, o forte crescimento desse segmento - com novos 
produtos, com meios digitais reestruturadores das empresas e mediadores 
da reprodução social dos indivíduos - estimula tendências de superacu-
mulação, em razão da rentabilidade dessas inovações no mercado (com-
putadores, equipamentos de comunicação, semicondutores, e outros), dos 
subsídios de crédito, das desonerações fiscais e de outros dispositivos de 
estímulo do poder público à área, ou ainda dos investimentos do capital 
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financeiro, visando retorno de curto prazo18. Ou seja, o segmento digital 
conta com subsídios diretos e indiretos que mobilizam a ampliação de 
valores de uso desses negócios; no entanto, ao mesmo tempo, antecipam 
entraves decorrentes de superacumulação e barreiras para o prolonga-
mento de dinâmicas de mais-valor extraordinário provocadas pelas refe-
ridas inovações. E, esse descompasso imanente de superacumulação im-
pulsiona a busca por maior exploração de trabalho vivo e depredação dos 
recursos da natureza necessários a essas tecnologias (minérios), em geral, 
localizados em territórios periféricos do mundo (HUWS, 2017).

Contraditoriamente, a razão do capital individual segue na dire-
ção da maior incorporação de tecnologias intensivas em capital, visando 
estimular maior produtividade no seu negócio, no entanto, esse movi-
mento tende a resultar em superacumulação de capital fixo, o que signi-
fica excesso em contexto de redução de valor, como o ciclo descendente 
aberto a partir dos anos de 1970 (MANDEL, 1982), que vem precipitan-
do episódios de crises, no âmbito da crise estrutural maior (ANTUNES, 
2018, 2020).

Na base da indústria de equipamentos e acessórios das TICs, as-
sim como em variados locais de trabalho que contam com essa mediação 
digital, estão trabalhos precarizados e, em alguns casos, relações de tra-
balho encobertas. Em Barbosa (2020) essas inovações técnicas são apre-
ciadas como plataformização do trabalho e seus efeitos úteis envolvem 
racionalização instrumental do trabalho, precarização (baixa renda, jor-
nada de trabalho alargada, extenuação física e mental) e gestão controlada 
instantaneamente (CARELLI, 2020). Por outro lado, existem também 
trabalhos subordinados a empresas que são tratados fetichizadamente 
como variante autônoma de prestação de serviços, em mecanismos just 
in time. Como se sabe, as plataformas colocam em interação, em tempo 
real, diferentes agentes voltados para serviços de lazer, transporte, comér-
cio e trabalhos variados. Para ser um negócio capitalista viável depende 
de sociabilidade amplamente informatizada, infraestrutura potente para 

18 Como tratou Marx (2008) a superacumulação é inerente à dinâmica desta sociedade 
baseada no valor e, no bojo de seu desenvolvimento histórico, períodos desse tipo afron-
tam à economia. Isso decorre do fato de existir volumes exacerbados de capital, em dadas 
ocasiões, que não são reinvestidos, por conta da perspectiva de taxa de lucro declinante. 
Os fatores dessa equação contraditória envolvem a relação entre o montante de capital 
disponível e o alcance da taxa média social de lucros.
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transporte de dados e custo relevante se comparado a outros meios19.

No Brasil, o exemplo mais emblemático desse tipo de trabalho 
precarizado mediado por plataformas é operado pela empresa Uber, 
principalmente, com os motoristas de veículos acionados por demanda. 
Seguidamente, temos os variados trabalhos de entregas do comércio, 
também, mediados por plataformas e que, de modo assemelhado, ope-
ram por demanda, com renda variável e jornadas de trabalho extenuantes 
(ABÍLIO, 2020; FONTES, 2017; CARELLI, 2020; HUWS, 2020). Ou-
tra incidência importante dessas plataformas-empresas pode ser vista nas 
áreas de limpeza doméstica, serviços para animais, market place, cuidados 
pessoais, jornalismo, serviços de tradução e correção de textos, serviços 
de saúde, trabalhadores de restaurantes e eventos (OIT, 2020).

Outros trabalhos mediados pelas plataformas estão representados 
no desenvolvimento de software, no trabalho de montagem de hardware e 
similares nas fábricas, no trabalho de telemarketing ou call centers, e, nos 
trabalhos convencionais transformados com a interface de dados e comu-
nicação remota. 

Ainda que marcadamente heterogêneo em suas funções econômi-
cas e sociais, esses elencos de força de trabalho comungam a experiência 
da racionalização instrumental do trabalho, do controle em tempo real e 
do uso alargado e dissimulado do tempo de vida como tempo de trabalho 
(FESTI, 2020).

Huws (2017, 2020) apresenta uma interpretação importante sobre 
as cadeias produtivas em que se inserem as TICs, demonstrando que nú-
cleos produtivos de alto desenvolvimento tecnológico - com adoção de 
pouco trabalho vivo -, funcionam conectados com outros segmentos de 
trabalho, que implicam trabalho massivo taylorizado, extrativismo preda-

19 “[...] as plataformas mais conhecidas, mundialmente, são as empresas Google e Face-
book que mobilizam difusão de mídia por meio de seus serviços de informação e redes 
sociais; o AirBnB que articula proprietários de casas com turistas para hospedagem; a Uber 
que conecta motoristas de carros com passageiros, Market places como Amazon, Alibaba, 
eBay, que conectam varejistas e compradores; além, do PlayStation e Xbox que conectam 
plataformas de games online, como Zynga e Blizzard a jogadores. Além dessas corporações 
globalizadas, de alcance local, no Brasil e na América Latina temos o Mercado Livre e 
Magalu, no ramo da intermediação de mercadorias, e, o Rappi e o iFood como delivery.” 
(BARBOSA, 2020, p. 85).
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tório de matérias-primas e trabalho sem forma emprego (precarizado)20 . 

Nesse sentido, podemos refletir sobre uma cooperação alargada 
do processo produtivo e do circuito completo do capital, com formas 
diferenciadas de uso de trabalho vivo, como elos híbridos de uma tota-
lidade. O mecanismo técnico ocupando o lugar da força de trabalho ou 
o comando do trabalho, realizado na fábrica externa, distante dos gesto-
res21. O mecanismo viabilizando o controle do processo de produção e 
circulação de capital, com o fim de diminuir os custos das operações e 
salvaguardar ampla mobilidade ao capital.

Ao mesmo tempo, essa inovação técnica que viabiliza o hibri-
dismo do processo produtivo em cadeia, tratada por Huws (2017), conta 
com condicionalidades sociais fundamentais, como a ampla superpopu-
lação relativa disponível e a flexibilização da regulação trabalhista que 
legaliza a maior conversão do tempo social de vida às exigências do ca-
pital. Com efeito, o uso das TICs se expressa como um novo estágio de 
ajuste do capital para lidar com a reestruturação do trabalho capitalista e 
a racionalização dos serviços de reprodução social, tendo como condicio-
nalidades o regressivo quadro social, marcado pelo desemprego e pelas 
contrarreformas trabalhistas a partir, no Brasil, do ano de 2017 (BARBO-
SA; SILVA, 2020; CARELLI, 2020).

Uma forma mais desenvolvida das contradições do capitalismo, 
provocando novas feições para as categorias lógicas da realidade, exata-
mente porque não é mera reprodução histórica da ênfase tecnológica do 
valor, mas um tempo em que as inovações provocam um salto qualitativo 

20 Essa caracterização nos leva a entender que a liberação de tempo provocado pelas inova-
ções técnicas se transforma em mais trabalho excedente ou desemprego. Ainda que fruto 
da capacidade humana de conhecimento e teleologia, as novas tecnologias são capital, por 
isso não realizam as potencialidades humanas. Em verdade, as tecnologias têm seu valor de 
uso determinado pelas relações capital-trabalho, ou seja, decorrem e voltam-se à extração 
de mais-valor e, portanto, são dotadas de propriedade social e isso significa que não são 
redutíveis à técnica neutra ou às ciências naturais e tecnológicas, linearmente.
21 Marx (2008) chamou de fábrica externa o trabalho domiciliar executado articuladamente 
com a fábrica-empresa, por meio de fios aparentemente invisíveis. Seguindo esse pen-
samento é que consideramos as novas tecnologias como mediadoras fundamentais do 
aprofundamento dessa articulação das diferentes formas de trabalho. Isso significa que 
a própria inovação tecnológica abarca recomposições porque torna possível que formas 
pretéritas possam ser reincorporadas, sob o domínio do valor, como é o caso do trabalho 
domiciliar ou trabalho remoto mediados pela tecnologia digital, portanto convertidos pela 
maquinaria digital em eficiência capitalista.
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na medida em que expressam a possibilidade de produção material com 
forte contenção de trabalho vivo, em especial nas instâncias de ponta do 
sistema produtivo. Em outra ponta, grande contingente de desemprega-
dos disponível full time para o trabalho por demanda das plataformas-em-
presas. 

Simultaneamente, essa época é a expressão mais sofisticada da 
abstração do trabalho, pois com as TICs e a IA atinge-se formas mate-
riais mais verdadeiras do capital, dada a universalização do capitalismo e 
a maior possibilidade de ampliar o controle do trabalho vivo. O nível de 
abstração do trabalho se distancia bastante da mera condição inicial de 
separação entre o produtor e os meios de produção. A relação de produ-
ção entre capital e trabalho se expressa com maior pureza quanto mais o 
trabalho perde particularidade e se esvazia de sentido - aprofundando a 
alienação na medida em que a força de trabalho se torna mais sujeita ao 
estranhamento dos anseios humanos-, transformando-se mais adequa-
damente em espelho do capital. Esse era o projeto da Grande Indústria 
sobre o valor de uso da força de trabalho, plenamente realizável nessa 
quadra histórica, quando se tornou mais abrangente e universalizado o 
capital sobre o espaço mundial, reforçando seu domínio na mediação das 
relações sociais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos estudos da crítica da economia política, as TICs e IA pos-

sibilitam um novo estágio de produção e circulação do valor – com es-
pecificidades históricas importantes, mas, no nosso entendimento, elas 
aparecem como parte da Grande Indústria, dinamizando o automatismo 
da reprodução ampliada de capital. Ainda que o mundo digital seja uma 
realidade incontestável do capitalismo hodierno é com a crítica marxiana 
que podemos entender os limites humanos das inovações. Essas novas 
tecnologias não têm valor em si mesmas, mas somente no contexto das 
relações sociais capitalistas, porque os novos produtos e os novos proces-
sos de inovação são mercadorias, e, por isso, aparecem invertidos como 
relações entre coisas, encobrindo as relações sociais de fundo.   

O valor de uso da tecnologia se dirige a dinâmicas cibernéticas de 
potencialização da produtividade e somente acriticamente a potencialida-
de técnica pode ser entendida como geradora de valor em si e o seu preço 
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corresponder a “valor de mercado”, isoladamente, num suposto mundo 
cognitivo à parte. Recuperamos no texto o trabalho no âmbito das rela-
ções de produção capitalistas, como o gerador de valor, e, as tecnologias 
como trabalho morto para extração de trabalho vivo, direta e indireta-
mente. Em consequência, tratamos aqui da tecnologia como mediação no 
processo produtivo e de distribuição para uso da força de trabalho e para 
o avanço na dinâmica sobre a vida cotidiana, entendendo a Grande In-
dústria como um método de reprodução ampliada do capital e não como 
um mero ciclo histórico.

Ao mesmo tempo, isso não significou desconsiderar o salto quali-
tativo operado a partir das TICs e da IA. A mutação tecno-social, aberta 
nos anos de 1970 e aprofundada a partir de 1990, sofreu aceleração e as 
dimensões sensíveis da vida passaram a ser tomadas como informações, 
codificações e recombinações para outros usos, inclusive, do capital. Até 
mesmo informações genéticas, de tradições culturais e de comportamen-
tos são, hoje, recolhidos por esses artefatos técnicos para fins de negó-
cios privados, numa nova etapa de expropriação social (FONTES, 2017; 
BARBOSA, 2020). Por outro lado, tornaram possível o maior descen-
tramento do humano da lógica social, com o avanço da coisificação, seja 
como domínio do trabalho morto sobre os processos econômicos, seja 
da máquina digital como mediação do cotidiano, incluindo o manejo e 
apropriação da virtualidade da realidade, com a manipulação da memória 
e do futuro das vidas humanas e ambientais. 

Além do desemprego e do subemprego, as tecnologias levam à 
intensificação e extensão da jornada de trabalho nas variadas atividades 
laborais. Permitem a ampliação das cadeias de produção e circulação, 
tornando mais heterogêneos os trabalhos presentes nos elos dessas ins-
tâncias econômicas externalizadas. Além disso, o circuito do capital em 
cadeia ampliou a espacialização da economia, transcendendo as frontei-
ras regionais e nacionais e, com isso, expandindo a concorrência entre 
os trabalhadores e a disputa dos capitais por fatores de produção mais 
baratos como os insumos. No entanto, é importante sublinhar o efeito 
do monitoramento eletrônico da força de trabalho e da gestão instantâ-
nea de elos das cadeias produtivas territorializados em diferentes pontos 
geográficos, porque isso viabilizou a maior desvalorização da força de 
trabalho com a racionalização instrumental do trabalho, nos diferentes 
contextos, mesmo naqueles não produtores de valor (como por exemplo, 
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os serviços públicos). Assim, as tecnologias ao viabilizarem essas cadeias, 
em cooperação alargada de trabalho coletivo com diferentes relações de 
trabalho, possibilitaram a constituição de uma força de trabalho nucle-
ar que permanece em unidades físicas, complementada por uma variada 
constelação de trabalhos precários (temporário, intermitente, domiciliar) 
como fábricas externas (MARX, 2008).

A esse respeito, temos etnografias importantes de precarização do 
trabalho em diversos estudos, incluindo as primeiras organizações e lutas 
por regulação do uso da força de trabalho nesses negócios. O melhor 
exemplo disso são os trabalhos em plataformas de transporte e delivery 
que ocupam dramaticamente a paisagem urbana das principais cidades 
e que são documentadas em variadas pesquisas (ABILIO, 2019; ANTU-
NES, 2020), sublinhando o escamoteamento dos vínculos empregatícios; 
as predatórias condições de trabalho; a inexistência de qualquer segurança 
no exercício da atividade; a aviltante exigência de que o trabalhador seja 
responsável pelos meios de trabalho; a baixa remuneração como alavanca 
para deslocamento de maior tempo de vida para a rubrica do tempo de 
trabalho.

Ainda assim outras indagações merecem aprofundamento, de 
modo a problematizarmos os sentidos das TICs e da IA na formação so-
cial do valor e não somente a sua regulação, mesmo que esta tenha impor-
tância tática na realidade concreta, do aqui e agora. A fronteira do capital 
sobre a vida parece deslocada com a mercadorização das informações 
digitalizadas sobre o dia a dia, porque sugere um tempo de maior rispidez 
para o humano. E, fundamentalmente, a relevância de pensarmos a com-
plexidade que envolve a eliminação de trabalho vivo, na medida em que 
precipita crises na socialização material da produção, porque confronta a 
própria lei do valor. Essas são variantes importantes de análise porque, 
possivelmente, são fatores desencadeadores de maior barbarismo social, 
com o capital buscando conter os seus próprios limites para valorização. 
Nessa direção, que a crítica contundente à tecnologia e ao valor exige 
maior atenção de modo a ampliar o pensamento sobre a superação das 
abstrações reais fetichistas e, nesse sentido, o próprio valor como media-
ção social, portanto, o capitalismo. Nessa direção, a teoria marxiana é um 
ponto de partida e um ponto de retorno importantes para provocarmos o 
debate da desnaturalização da tecnologia.
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TRABALHO E EDUCAÇÃO NA 
ADOLESCÊNCIA: OPOSTOS OU 

COMPLEMENTARES?1 

Vânia Morales Sierra

“Outrora, um nobre senhor 
Se aproximou de mim e interrogou-me: 
- Então meu jovem, o que quer da vida? 

- Não sei! Perguntaste para ela o que quer de mim?2”

Wallace Neres

O trabalho ainda é valorizado, por grande parte da sociedade bra-
sileira, como uma experiência para socialização dos jovens pobres, sen-
do longamente defendido como solução contra o envolvimento deles no 
crime, principalmente no tráfico de drogas. Parece, assim, que o trabalho 
seria uma medida preventiva capaz de operar mudanças no comporta-
mento desses sujeitos, tornando-os mais disciplinados, autônomos e res-
ponsáveis. Todavia, o que o senso comum não revela, é que o trabalho na 
vida social é uma questão de justiça, diretamente relacionada às condições 
de reprodução das desigualdades sociais, que dificultam ou impedem o 
reconhecimento da cidadania. A relação entre cidadania e trabalho, con-
siderada nos estudos referentes à proteção social, mostra o quanto esses 
elementos estão interligados.

 Na adolescência, de um modo geral, o trabalho é precário em ter-
mos das garantias de proteção. Além disso, é central na determinação das 
trajetórias juvenis, divididas, segundo a classe social, entre os caminhos 
da educação e da labuta. Neste sentido, presume-se, à priori, a existência 
de dois caminhos traçados socialmente aos jovens pobres: o trabalho pre-
coce ou a vida no crime. Desse modo, reproduz-se a velha dicotomia do 
destino dos jovens na pobreza, como se as opções se reduzissem apenas 

1 DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.55-78
2 Poesia Desentendimentos, de Wallace Neres. Disponível em: https://www.pensador.
com/colecao/wallaceneres/. Acesso em: 12/04/2020.

https://www.pensador.com/autor/wallace_neres/


56

a ser trabalhador ou bandido. Nesta lógica, o trabalho serviria como an-
tídoto do crime, na medida em que seria capaz de operar uma espécie de 
“limpeza moral”, constituindo-se na alternativa mais eficaz para evitar os 
desvios na juventude. 

De modo geral, ser jovem, pobre, negro, morador de territórios 
comandados pelo tráfico ou milícia, tem um significado em relação ao 
mercado de trabalho, devido a sua representação em termos de limitação 
de renda para o consumo. As condições de acesso a bens e serviços, nível 
de escolaridade e o tipo de contrato de trabalho, por exemplo, funcionam 
como índices de qualidade de vida, que expõem ao mesmo tempo os pro-
cessos de discriminação em função da raça/cor, gênero, classe e território. 

A situação precária de grande quantidade de jovens pobres e ne-
gros, portanto, repõe uma ambivalência com relação ao risco, marcada, 
por um lado, pela relação entre vulnerabilidade e proteção social que es-
trutura a política de assistência social e, por outro, pela consideração de 
que eles são o risco. Assim sendo, reproduz-se continuamente a dualidade 
no desenvolvimento da personalidade deles pela construção da imagem 
do trabalhador esforçado e dócil contraposta ao bandido, um sujeito ame-
açador, perigoso. Segundo Zaluar (1994, p. 23), nas classes populares, 
há um conflito “[...] entre uma ética de trabalho ainda valorizada, e que 
permite ao trabalhador sentir-se e aparecer publicamente como moral-
mente superior aos bandidos, e a contestação entre os que a associam à 
escravidão.”. Este princípio estabelece uma diferença entre o trabalhador 
e o vagabundo. Contudo, expressa a ambiguidade na alegação da justiça, 
compreendida, por um lado, pelo agir corretamente, submisso às leis, mas 
contestada, por outro, pela injustiça da exploração do trabalho. 

Evidencia-se com isso a fratura que impede o reconhecimento 
destes jovens como “sujeito de direitos”. A mentalidade incutida nas clas-
ses populares reforça a ideia da primazia da submissão do tempo vivido 
na juventude em atividades de trabalho, como se isso fosse o bastante 
para o cumprimento de seus deveres. 

De maneira geral, o questionamento do trabalho na adolescência 
se baseia na constatação da manutenção da estrutura de desigualdades so-
ciais, em decorrência dos prejuízos causados aos estudos. Neste sentido, 
o trabalho precoce seria um indicador da pobreza, já que somente os mais 
pobres teriam de trabalhar, enquanto os adolescentes, em melhor situa-
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ção econômica, teriam mais tempo para investir em educação, concluir a 
faculdade e conseguir os postos com melhores salários no momento de 
ingresso no mercado de trabalho. 

A questão tem sido motivo de inúmeras controvérsias relaciona-
das com a possibilidade de conciliação entre trabalho e educação. Grosso 
modo, a relação entre socialização/individualização, trabalho e escola na 
adolescência parece norteada pela ideia de que o “lugar” onde os jovens 
dedicam maior parte do seu tempo implica na sua inserção em processos 
diferenciados, em termos da sociabilidade e de desenvolvimento de ha-
bilidades e competências.  Consequentemente, estes processos tendem 
a produzir distinções individuais, que vão incidir sobre as condições de 
inserção no mercado, podendo reforçar as desigualdades de classe.  É 
comum ver os jovens formados, orgulhosos do seu emprego, alegarem o 
mérito por terem alcançado a vaga com seus próprios esforços, como se 
todos tivessem as mesmas oportunidades educacionais. Aliás, nos dias de 
hoje, a inserção precoce no mercado de trabalho ocorre no momento em 
que se exige maior qualificação, o que supõe mais tempo de dedicação aos 
estudos. De certo modo, a discussão sobre a inserção dos adolescentes no 
mercado de trabalho evidencia as contradições da ideologia liberal, base-
ada na valorização do mérito e da competição diante das oportunidades 
oferecidas pelo mercado. Com isso, estes jovens acabam sendo ainda mais 
cobrados da própria condição, impedidos de serem reconhecidos como 
“sujeitos de direitos”. Por conseguinte, as desigualdades determinadas 
desde a infância vão se tornando barreiras ao exercício da cidadania, ao 
longo da vida.         

Esse debate revela que a juventude não se resume apenas a uma 
palavra, como declarou Bourdieu. Segundo Margulis e Urresti (2000, p. 
13), “[...] a juventude não se refere somente a um estado, uma condição so-
cial, uma etapa da vida, mas também significa um produto.”, pois apesar 
da multiplicidade de situações vividas pelos jovens, “[...] há marcos sociais 
historicamente desenvolvidos que condicionam as distintas maneiras de 
ser jovem3”. 

Partindo destas considerações, este ensaio traz uma reflexão acer-
ca do trabalho para adolescentes, apresentando a questão em termos da 
trajetória de sua regulamentação no Brasil, destacando as controvérsias 

3 Tradução da autora
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da relação entre trabalho e educação. Posteriormente, destaca a sua im-
portância como política de redução de vulnerabilidade social, assinalan-
do suas possibilidades e limites. Neste artigo, a categoria adolescência 
é empregada para referir-se ao período de 12 aos 18 anos incompletos, 
conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 TRABALHO E EDUCAÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

O trabalho na infância e na adolescência, no Brasil, é tão antigo 
quanto à escravidão. Todavia, não se resume ao trabalho agrícola ou do-
méstico. O recrutamento de crianças e adolescentes para o trabalho nas 
fábricas foi uma prática comum em meados no século XIX e começo do 
século XX. Em 1840, crianças e adolescentes, oriundas de asilos e das 
instituições de caridade, já se encontravam trabalhando na indústria de 
tecido. (HARDMAN; LEONARD, 1982). Por volta de 1846, trabalha-
vam na fábrica de ferro São João de Ipanema 36 crianças escravas e 21 
livres (RODRIGUES, 1998).    

Segundo Campos e Alvarenga (2001, p. 230), a valorização do 
trabalho na adolescência se evidencia em 1854, com o Regulamento da 
Instrução Primária e Secundária do Município Neutro, que determinou 
a criação de entidades profissionalizantes para “[...] os menores pobres e 
indigentes - a partir dos 12 anos - que vagavam pelas ruas.”. 

O primeiro diploma legal que regulamentou o trabalho de jovens 
abaixo de 18 anos foi o Decreto n° 1313, de 1891, que determinou, para 
as meninas de 12 a 14 anos, o trabalho de no máximo sete horas por dia, 
diferente dos meninos de idade entre 14 e 15 anos, que poderiam cum-
prir uma jornada de até 9 horas por dia. Este Decreto também admitia o 
trabalho, a partir dos 8 anos de idade, por um período de 3 horas, para 
crianças na condição de menores aprendizes (VIANNA, 1999).

Em 1906, o ensino técnico-industrial no país foi consolidado com 
a elaboração de um projeto de promoção do ensino prático industrial, 
agrícola e comercial, mantido pela União e os Estados (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2009). Este projeto “[...] previa a criação de campos e 
oficinas escolares onde os alunos dos ginásios seriam habilitados, como 
aprendizes, no manuseio de instrumentos de trabalho.” (Idem, p. 2). Para 
a sua execução foi prevista dotação orçamentária aos Estados visando à 
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instituição de escolas técnicas e profissionais elementares (Ibidem).

Em 1909, o Decreto nº 7.566 criou em diferentes unidades federa-
tivas, dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino 
profissional, primário e gratuito, sob a jurisdição do Ministério dos Ne-
gócios da Agricultura, Indústria e Comércio (Idem).  Segundo Manzano 
et al. (2012), em 2010, havia 19 escolas de aprendizes no Brasil, com 1248 
alunos. Em 1939, nos estabelecimentos de ensino profissional e técnico o 
quantitativo de alunos chegou a 7000.

Esse tipo de orientação política reforçava a ideia da educação para 
o trabalho, como elemento de integração social. A valorização em torno 
do trabalho como educativo, dignificante, moralizador, servia ao mesmo 
tempo de justificativa aos empresários que não cumpriam os limites de 
idade impostos pelas leis trabalhistas. Segundo Werneck Vianna (1999), 
crianças de 5 e 6 anos eram submetidas ao trabalho em condições insalu-
bres por um período equivalente ao dos adultos. 

Em 1926, o Decreto n° 5083 de 01/12/1926 proibia o trabalho 
para menores de 14 anos e determinava uma jornada de no máximo 6 
horas para menores de 18 anos. Além disso, proibia trabalho noturno 
e impunha a concessão de uma hora de repouso por jornada. Contudo, 
na prática, prevalecia a exploração da mão-de-obra infantil, enquanto se 
reforçava a ideia do trabalho como elemento principal na socialização dos 
mais jovens. Os empresários, por exemplo, alegavam que a escola era a 
fábrica, pois permitia a sua integração à sociedade, sendo o lugar onde os 
valores do progresso e da indústria eram plasmados e formados (VIAN-
NA, 1999). Desse modo, se omitia que o trabalho também era causa de 
sofrimento, porque coercitivo, estressante, motivo de fadiga e ainda da 
reprodução das condições de pobreza.     

Em 1927, o Código de Menor incorporou a ideia da regeneração 
do “menor” pela educação e trabalho. Com a promulgação deste Códi-
go, tornou-se nítida a distinção entre criança e “menor”, como observou 
Rizzini (2008), pois a categoria jurídica menor passou adquirir conota-
ção pejorativa, ao designar crianças e adolescentes pobres como sujeitos 
passíveis da tutela do Estado. Nesta época, defendia-se que não bastava 
confiná-los, corrigi-los, discipliná-los e educá-los, pois deveriam também 
ser submetidos ao trabalho, tido como capaz de “[...] redimi-los de todos 
os males [...]” (MOURA, 1999, p. 7). Segundo Moura, o trabalho desem-
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penhava uma dupla função “[...] de preservar a criança e o adolescente do 
contato com o vício, e de recuperar, resgatar do vício.” (Ibidem).    

 Ademais, os empresários sempre reagiram às regulamentações 
que determinavam limites à exploração da força de trabalho infanto-ju-
venil e passaram a defender a mesma norma presente no artigo 2 da Con-
venção nº 5 da Organização Internacional do Trabalho, de 1919, referente 
à Idade Mínima de Admissão nos Trabalhos Industriais4. Conforme o 
texto do referido artigo, as crianças menores de 14 anos não poderiam 
ser empregadas, nem trabalhar em empresas públicas ou privadas ou em 
suas dependêncais, com exceção daquelas em que unicamente tivessem 
empregados os membros de uma mesma família. Portanto, seguindo nes-
ta direção,   novamente a lei foi modificada, passando admitir a contrata-
ção de menores de 14 anos, sob a condição do estabelecimento empregar 
outras pessoas da mesma família. A jornada de trabalho foi fixada em 8 
horas, podendo ser estendida por mais duas, com direito à remuneração 
(PILLOTTI; RIZZINI, 1995).         

Na ditadura do Estado Novo, em 1937, a educação deixou nítida 
a reprodução das desigualdades educacionais, no artigo 129, que destina 
o ensino pré-vocacional e profissional às classes trabalhadoras e deter-
mina como dever das indústrias e dos sindicatos a criação de escolas de 
aprendizes para filhos de seus operários ou de seus associados, conforme 
mostra a texto a seguir:   

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios 
e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever 
das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. (Art. 129, CF, 1937)

4 ORGANIZAÇÂO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção 005- 
Idade Mínima de Admissão nos Trabalhos Industriais. Disponível em: https://www.ilo.
org/brasilia/convencoes/WCMS_234872/lang--pt/index.htm. Acesso em: 21 jul. 2021.

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_234872/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_234872/lang--pt/index.htm
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Como se vê, o Estado produzia e ratificava desigualdades educa-
cionais ao deixar o ensino técnico e profissionalizante para os filhos da 
classe trabalhadora, admitindo com isso o acesso a um sistema de ensino 
diferenciado, conforme a classe social. 

Em 1941, o governo cria o Serviço de Assistência ao Menor 
(SAM), uma instituição de caráter assistencial voltada para a internação 
de crianças e adolescentes “desvalidos e delinquentes”, fundada pelo De-
creto-Lei nº 3779. Delineava-se assim às crianças e aos adolescentes das 
classes populares duas alternativas marcantes: o trabalho precoce ou a 
institucionalização. Com isso, o SAM acabou reforçando o estigma do 
“menor” imputado às crianças e adolescentes negros e pobres.

O incentivo ao ensino técnico profissional foi confirmado com a 
Reforma Capanema ou Leis Orgânicas do Ensino, pelas medidas elabo-
radas conforme as três áreas da economia:  ensino industrial (decreto-lei 
nº 4.073/42), ensino comercial (decreto-lei nº 6.141/43) e ensino agrícola 
(decreto-lei nº 9.613/46). (BATISTA, 2015).

 No ano de 1943, foi regulamentado o trabalho do menor na Con-
solidação das Leis Trabalhistas (CLT), permitindo a contratação daqueles 
com idade entre 14 e 18 anos. O decreto–lei n° 6026 de 24/11/1943 deter-
minou ao juiz a autorização do trabalho do adolescente por um ano sem 
carteira de trabalho. 

Na década de 1940, surgiram iniciativas em prol do ensino profis-
sional, resultantes da associação entre governo e empresários. O ensino 
profissionalizante alcançou reconhecimento com a criação do SENAI 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em 1942, e do SENAC 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), em 1946 (PILLOTTI; 
RIZZINI, 1995). 

Em 1952, o Decreto nº 31.546, estabelecia obrigações ao con-
trato de aprendizagem, definindo como tal, “[...] o contrato individual 
de trabalho realizado entre o empregador e um trabalhador maior de 14 
anos e menor de 18 anos” (Art. 1). Este contrato obrigava ao emprega-
dor submeter o empregado à formação profissional metódica do ofício 
ou ocupação para cujo exercício foi admitido, e o adolescente assumia 
o compromisso de seguir o respectivo regime de aprendizagem.  Esta 
formação metódica do ofício ou ocupação se referia a sua matrícula em 
curso do SENAC ou SENAI.  
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Em 1967, a Constituição Federal (art. 158, X) reduziu a idade 
de proibição do trabalho para 12 anos e proibiu o trabalho noturno 
aos menores de dezoito anos, em indústrias insalubres. Segundo a 
lei 52745 desse mesmo ano, a remuneração de menores de 18 anos 
deveria respeitar a seguinte proporcionalidade: 50%  para os me-
nores entre 14 e 16 anos e 75% para os de 16 e 18  anos.    Quanto 
aos jovens aprendizes, esta lei determinou a formação profissional 
metódica do ofício do trabalho aos menores de 14 a 18 anos. Eles 
poderiam receber um salário no valor de até metade do estatuído 
para os trabalhadores adultos da região. 

Ainda em 1967, na ditadura militar, a Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor (FUNABEM) inseriu o objetivo da profissionali-
zação, estabelecendo convênios com essas duas organizações. Durante os 
anos de chumbo, adolescentes eram recrutados ao trabalho contrariando 
os tratados da Organização Internacional do Trabalho (OIT).   

Na década de 1970, a OIT começou a debater as condições para o 
trabalho na adolescência ao mesmo tempo em que começava a construir 
um consenso internacional contra o trabalho infantil. A Convenção 138 
que trata da idade mínima para admissão no trabalho foi aprovada na 58ª 
reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, no ano 
de 1973, mas entrou em vigor no plano internacional somente em 19 de 
junho de 1976. Este documento exige o compromisso dos países signatá-
rios com a implementação de uma política nacional capaz de assegurar a 
abolição do trabalho infantil e recomenda a elevação progressiva da idade 
mínima de admissão ao emprego ou ao trabalho a um nível adequado ao 
pleno desenvolvimento físico e mental. Determina que a idade mínima 
não pode ser a de conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer 
hipótese, inferior a quinze anos. Estabelece ainda idade mínima de 18 
anos para admissão a todo tipo de emprego ou trabalho, que possa ser 
perigoso para a saúde, segurança ou moralidade. Esta Convenção foi um 
marco na luta contra a exploração, representando uma tomada de consci-
ência com relação aos danos que o trabalho provoca no desenvolvimento 
de crianças e adolescentes em diversos lugares no mundo.

5 BRASIL. Lei nº 5.274, de 24 de abril de 1967. Dispõe sobre o salário-mínimo de me-
nores, e dá outras providências. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/
lei/1960-1969/lei-5274-24-abril-1967-359017-publicacaooriginal-1-pl.html 
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No ano de 1973 também foi aprovada a Recomendação 146, na 
58ª reunião em Genebra do Conselho de Administração da Secretaria 
Internacional do Trabalho, de caráter suplementar à Convenção 138 da 
Organização Internacional do Trabalho, reconhecendo a “efetiva abo-
lição do trabalho infantil e a progressiva elevação da idade mínima para 
admissão a emprego”.  Este documento recomendou ainda a obrigato-
riedade da frequência escolar, em tempo integral ou a participação em 
programas de orientação profissional ou de formação, até a idade mínima 
para admissão a emprego, conforme o artigo 2º da Convenção sobre Ida-
de Mínima, 1973.

 Não obstante aos esforços da OIT, a ditadura militar não recuou 
e aprovou, em 1979, o novo Código de Menor, mantendo a proibição do 
trabalho para crianças com idade inferior a 12 anos. Determinou ainda 
aos adolescentes trabalhadores que ficassem sob a fiscalização direta do 
Juizado de Menores.      

A regulamentação do trabalho aos mais jovens passou por mu-
danças no processo de redemocratização. A Constituição Federal de 
1988, no artigo 23, alterou novamente a regulamentação do trabalho do 
adolescente estabelecendo idade mínima de 16 anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de14 anos. A Emenda Constitucional número 20 de 
1998, confirmou este artigo, mas acrescentou aos adolescentes menores 
de 18 anos a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) 
define como aprendiz o adolescente com idade entre 14 e 16 anos, “[...] 
que, por meio de bolsa de aprendizagem, faça parte de um programa de 
formação técnico – profissional, ministrado segundo diretrizes e bases 
da legislação em vigor (artigo da Lei 8069/90).”. (ASMUS, 2005, p. 954)

Estas mudanças têm sido vistas como um avanço, porém, nos dias 
atuais, não é raro encontrar quem defenda qualquer tipo de trabalho para 
crianças e adolescentes, tentando encobrir as injustiças sociais a que estão 
submetidos. Esse é um traço da cultura autoritária e conservadora, refra-
tária aos direitos humanos, incrustada nos vinte anos de regime ditatorial 
submetido ao país.   

  Não obstante, a luta contra o trabalho infantil é nacional e in-
ternacional. A fim de dar visibilidade a proibição desta prática, ocorreu 
em Genebra a 87ª reunião do Conselho de Administração da Secretaria 
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Internacional do Trabalho, no dia 1 de junho de 1999.  A Convenção 
182 – Convenção sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infan-
til e Ação Imediata para a sua Eliminação -, reconheceu que o trabalho 
infantil  decorre em grande parte da pobreza e determinou a ação ime-
diata e global para a efetiva eliminação das piores formas de trabalho 
infantil, levando em consideração a educação fundamental e gratuita e a 
“[...] necessidade de retirar a criança de todos esses trabalhos, promover 
sua reabilitação e integração social e, ao mesmo tempo, atender as ne-
cessidades de suas famílias.”.  O Brasil é signatário das Convenções 182 
e 138, que entraram em vigência no país em 2001 e em 2002, respecti-
vamente.  Atualmente, o trabalho para o adolescente de idade entre 16 e 
18 anos é admitido legalmente; na idade entre 14 a 16 nos incompletos, 
apenas na condição de aprendiz; pessoas com idade inferior aos 14 anos 
não podem trabalhar.

O Programa Jovem Aprendiz foi aprovado no país pela Lei nº 
10.97/2000, seguindo a proibição do trabalho ao adolescente menor de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz. Além disso, desautorizou 
o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desen-
volvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não 
permitissem a frequência à escola.      

No ano de 2005, o Decreto nº 5.598 regulamentou a contratação 
do aprendiz com o objetivo da formação profissional básica inicial aos 
jovens de idade entre 14 e 24 anos, realizada em empresas de qualquer 
natureza; regulamentou as parcerias entre as organizações não governa-
mentais com as empresas; e estabeleceu que a iniciação profissional deve-
ria ser feita mediante “[...] atividades teóricas e práticas, metodicamente 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no 
ambiente de trabalho.” (Art. 428, § 4º).  Além disso, esta lei alterou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao determinar que estabele-
cimentos de qualquer natureza tenham de 5% a 15% de jovens entre 14 
e 24 anos incompletos, em cada estabelecimento, tomando como base o 
quadro de funcionários cujas funções necessitem de formação profissio-
nal. Em 2016, o Decreto 8740 priorizou a inclusão de adolescentes em 
situação de vulnerabilidade ou risco social (a cota social), no artigo 23-A.   

O decreto nº 9579 de 2018 consolidou as normas de aprendiza-
gem. Para os adolescentes de idade entre 14 e 18 anos, foi atribuído, aos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem e, subsidiariamente, às Escolas 
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Técnicas de Educação e às Entidades sem Fins Lucrativos (ESFL), o 
objetivo da assistência ao adolescente e da educação profissional, regis-
tradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA)6. 

Conforme Andrade et al. (2016), o Programa Nacional de Apren-
dizagem é uma iniciativa do governo federal que, a partir de políticas 
públicas, visa inserir jovens maiores de 14 anos no mercado de traba-
lho, fazendo com que sejam criadas oportunidades para que estes jovens 
adentrem, desde cedo, no mercado de trabalho, buscando conciliar tra-
balho e estudo, conforme exigência das leis trabalhistas (ANDRADE et 
al., 2016).             

De acordo com o ECA, o adolescente empregado na condição de 
aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assis-
tido em entidade governamental ou não-governamental, não pode tra-
balhar nas seguintes condições: 1) trabalho noturno,  realizado entre as 
vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; 2) perigoso, 
insalubre ou penoso; 3) realizado em locais prejudiciais à sua formação 
e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 4) realizado 
em horários e locais que não permitam a frequência à escola (Art. 67). 
O ECA também ressalta a importância do respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento e a capacitação profissional adequada ao 
mercado de trabalho (Art. 69).

No ano de 2013, o Estatuto da Juventude definiu, mediante a lei 
12.852, os princípios e diretrizes das políticas públicas para juventude e 
o Sistema Nacional da Juventude. A política para juventude já havia sido 
instituída em 2004, caracterizando como jovens as pessoas de idade 
entre 15 aos 29 anos. Porém na idade entre 15 aos 18 anos incompletos 
foi definido como adolescentes o grupo sob a aplicação do ECA (CAR-
VALHO, 2018).

Atualmente, admite-se aos jovens de idade entre 15 e 29 anos se-
rem inseridos em programas de aprendizagem7. Com isso, tem-se a am-
6 SINDICATO NACIONAL DE AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO. Manual de 
Aprendizagem profissional: o que é preciso saber para contratar um aprendiz. Brasília: 
SINAIT, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/fiscaliza-
cao-do-trabalho/insercao-do-aprendiz/manual-da-aprendizagem-2019.pdf. Acesso em: 3 
jul. 2021.
7 Visando a criação e sustentação do emprego para jovens entre 15 e 29 anos, em 1 de 

https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/insercao-do-aprendiz/manual-da-aprendizagem-2019.pdf
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/insercao-do-aprendiz/manual-da-aprendizagem-2019.pdf
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pliação dos programas de aprendizagem para uma grande quantidade 
de jovens, obrigados a entrar numa disputa acirrada por uma vaga de 
trabalho, em geral precarizado, com baixa remuneração, na condição de 
aprendiz, mesmo com a idade acima dos dezoito anos. Com esta extensão 
na idade a lei disfarça a precarização como oportunidade de inserção no 
mercado de trabalho.  

A lei do aprendiz, bem como a sua ampliação, chegou num con-
texto de avanço do neoliberalismo, trazendo questionamentos na relação 
trabalho-aprendizagem, em vista do significado que adquire ao tornar-se 
extensiva aos adultos, um fato inédito na regulamentação do trabalho no 
país. Certamente todo trabalho requer o desenvolvimento de habilidades, 
o que pressupõe aprendizado. Contudo, fazer disso uma condição de “jo-
vem aprendiz” aos sujeitos acima dos 18 anos é o mesmo que precarizar 
as condições legais de proteção vinculadas ao trabalho.

Quanto aos adolescentes, a crítica se volta a certa indefinição do 
limite entre o trabalho infantil e o trabalho na condição de aprendiz8. 
Isso porque mesmo no trabalho formal a exploração é comum, com ho-
ras extras nem sempre pagas, além das denúncias frequentes de assédio 
moral. 

Por sua vez, ainda persistem as condições flagrantes e inquestio-
náveis de trabalho infantil no Brasil. O ano de 2021 foi considerado pela 
Organização das Nações Unidas como o Ano de Eliminação do Tra-
balho Infantil, um desafio ainda maior em decorrência da situação de 
crise acentuada com a pandemia da Covid-19. Esta crise tem afetado às 
famílias, aumentando a pobreza, fazendo com que mais crianças e adoles-

outubro de 2015, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) expediu a portaria 1.288, 
estabelecendo no artigo 2º que são aprendizes: 1) os jovens contratados com idade entre 
16 e 29 anos, e/ou; 2) os jovens envolvidos na prática de esporte e cultural, para exercer 
funções em entidades que fomentem o esporte e a cultura e /ou; 3) Jovens após o término 
do contrato de aprendizagem, sendo cumprida a cota até os 29 anos de idade do menor 
aprendiz admitido. 
8 Convém destacar que ao estabelecer as condições para o trabalho na adolescência, as 
Convenções 138 e 182 da OIT contribuíram ao conceito de trabalho infantil, remetendo-o 
à determinação legal do limite de idade para o ingresso no trabalho, no país, e ao impedi-
mento às piores formas de trabalho, como o trabalho escravo, a exploração sexual, o trá-
fico de drogas, trabalho nas ruas etc. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
de 1989 define como criança “todo ser humano com menos de 18 anos de idade, salvo 
quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. 



67

centes se lancem ao trabalho. 

 Como se não fosse o bastante, o atual Presidente da República 
por duas vezes defendeu o trabalho infantil durante a pandemia. Em ju-
lho de 2019, Jair Bolsonaro afirmou que trabalhou, desde 8 anos, plantan-
do milho, colhendo banana, com caixa de banana nas costas, com 10 anos 
de idade. Disse que “trabalhar enobrece”. Acrescentou que o trabalho lhe 
fez muito bem, que não fazia demagogia, porque era verdade9. No ano 
2020, voltou a defender o trabalho infantil no Congresso Nacional da As-
sociação Brasileira de Bares e Restaurantes, afirmando que seu primeiro 
emprego, sem carteira assinada, foi com 10 anos, no bar do seu Ricardo 
em Sete Barras, no Vale da Ribeira10. Nesta ocasião, a sua postura não foi 
rechaçada, pelo contrário, rendeu-lhe aplausos dos empresários presentes 
no evento. Da parte da sociedade praticamente não houve reação de in-
dignação. 

Com isso, o governo conseguiu expor a mentalidade que dificulta 
a erradicação do trabalho infantil no Brasil. Daí a importância da com-
preensão deste debate a partir da sua distinção entre trabalho protegido e 
trabalho infantil, a todos interessados na erradicação deste, bem como na 
defesa da cidadania às crianças e adolescentes do Brasil. 

2 - O TRABALHO NA ADOLESCÊNCIA: CONTROVÉRSIAS 
DAS TENSÕES ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO

O trabalho na adolescência geralmente é contestado por ser uma 
das razões da distância social entre as classes. O ingresso precoce no 
mercado de trabalho é criticado, seja porque expressa as diferenças de pa-
drão de vida, seja porque incide sobre o futuro, podendo trazer danos ao 
desenvolvimento pessoal e profissional dos mais jovens. Enquanto a in-
fância é entendida como um período de proteção que exclui o trabalho; a 
adolescência é marcada pela ideia de preparação para o mercado de traba-
lho, o que levanta questionamentos quanto ao momento de seu ingresso. 

9 Cf. OLIVEIRA, M. Casos de trabalho infantil tem alta de 271% durante a pandemia. 
19/07/2021.  Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/direitos-humanos-br/
casos-de-trabalho-infantil-tem-alta-de-271-durante-a-pandemia. Acesso em: 02 abr. 2020.
10 Cf. em CARTA CAPITAL. Bolsonaro defende trabalho infantil sob aplausos de empre-
sários. 26/08/2020. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-
-defende-trabalho-infantil-sob-aplausos-de-empresarios/. Acesso em: 20 fev. 2021.

https://www.metropoles.com/brasil/direitos-humanos-br/casos-de-trabalho-infantil-tem-alta-de-271-durante-a-pandemia
https://www.metropoles.com/brasil/direitos-humanos-br/casos-de-trabalho-infantil-tem-alta-de-271-durante-a-pandemia
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A adolescência geralmente é concebida como uma fase transitória 
entre a infância e a adultez, um período de moratória no qual o sujeito 
passa por mudanças psicossomáticas, uma fase de tensão constante entre 
dependência e autonomia. A crise na adolescência tem sido estudada em 
diversos ramos do conhecimento, não apenas em decorrência das mu-
danças fisiológicas e biológicas da puberdade, mas também por causa das 
escolhas profissionais. A decisão de retardar a inserção no mercado de 
trabalho para se dedicar aos estudos, não é uma opção que possa ser 
igualmente compartilhada na juventude. 

Os jovens em situação de pobreza, em geral, trabalham por ne-
cessidade e recebem baixos salários.  Muitos enfrentam condições tão 
degradantes no mercado informal, que acabam desistindo dos estudos. O 
ingresso precoce em um trabalho extenuante, sem exigência de qualifica-
ção e sem proteção legal em nada contribui ao desenvolvimento da per-
sonalidade do adolescente, causando, pelo contrário, danos irreparáveis. 
Contudo, para muitos empresários esse não é um problema, pois quanto 
maior a exploração da força de trabalho, maior o lucro da empresa.      

Durante muitos anos, o debate sobre trabalho na adolescência 
ficou concentrado sobre a questão da desigualdade social, enfatizando 
o direito ao adolescente ter acesso à educação, à saúde, à moradia, à as-
sistência social, ao esporte, à cultura e ao lazer. Tratava-se de garantir o 
acesso às políticas sociais fundamentais à cidadania. A crítica ao traba-
lho na adolescência era justificada pela desvantagem associada, em vista 
do diferencial de ter um diploma na hora de concorrer ao mercado de 
trabalho. Educação ou trabalho nucleava este debate, tornando nítida a 
ideia de que as desigualdades educacionais reforçavam as desigualdades 
de classe. Esta tensão entre educação e trabalho tão presente na vida dos 
adolescentes brasileiros não foi superada com a mudança para o Estado 
Democrático de Direito, porém novas concepções passaram a nortear o 
velho problema.      

De certa maneira, a concepção de aprendiz ao longo da produção 
legislativa expressa a intenção do legislador de conferir a atividade laboral 
um caráter educativo, dissolvendo a dicotomia trabalho-educação, enten-
dendo o trabalho como elemento importante no processo de desenvol-
vimento pessoal, social e ético dos adolescentes, inclusive comportando 
a ideia de uma experiência enriquecedora, voltada ao futuro ingresso no 
mercado de trabalho. 
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Na forma como está concebida nos dias atuais, a concepção de 
aprendiz admite proteção da legislação trabalhista, visto que determina 
limites à exploração dos adolescentes no trabalho, ao mesmo tempo em 
que reconhece a importância da continuidade nos estudos, fazendo desta 
uma condição para manutenção no programa. Neste sentido, identifica o 
trabalho e a educação não mais como opostos, mas complementares, na 
medida em que estabelece limites para essa combinação. 

A proteção ao trabalho na adolescência está baseada em objetivos 
mais amplos que o da reinserção social, pois está associada ao objetivo 
específico de incentivar as aspirações dos adolescentes em situação de 
pobreza.  Sendo assim, compreende também o desempenho de práticas 
educativas voltadas à comunicação, ao conhecimento, passando a adqui-
rir um valor positivo, compatível com a ideia de cidadania. De acordo 
com Eric Ericson (1987, p. 134),

[...] a democracia deve apresentar aos seus adolescentes ideais que 
possam ser compartilhados por jovens de muitos antecedentes e 
formações, e que enfatizem a autonomia na forma de independência 
e a iniciativa na forma de trabalho produtivo [...]

O trabalho na condição de aprendiz para os adolescentes envolve 
um conjunto de questões que são lançadas à política, tais como o finan-
ciamento, o tipo de formação, a reserva de mão-de-obra, a forma de con-
tratação. Quanto ao seu financiamento, o desafio não é apenas em termos 
de recursos financeiros, mas está associado a compreensão de que se trata 
de um investimento, que pode se converter numa experiência de sentido 
para vida, na medida em que envolve também a possibilidade de criação 
de novos projetos de vida. Quanto à formação, remete ao desenvolvimen-
to de habilidades e competências, que possam ser aperfeiçoadas na expe-
riência do trabalho, facilitando o ingresso no mercado de trabalho. Estes 
adolescentes inseridos em um programa de aprendizagem podem chegar 
a uma situação melhor do que se encontravam antes do seu ingresso no 
mercado, tanto em termos de desenvolvimento pessoal quanto na aquisi-
ção de competência técnica e social. 

Não obstante todas essas justificativas, o trabalho na adolescência 
também comporta riscos. Essa é uma reserva de força produtiva dispo-
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nível para uma forma de contratação mais flexível em termos de regula-
mentações do trabalho. Além disso, tem a questão da jornada, pois um 
adolescente que trabalha por seis horas e mais o tempo dispensado na 
condução, dificilmente não se encontrará em desvantagem em termos 
educacionais. Além disso, a experiência no trabalho não se resume em 
assumir responsabilidades e exercer autonomia, protagonismo, mas ante-
cipa na vida dos adolescentes o desgaste das pressões que o ambiente de 
trabalho exerce.    

Portanto, se a experiência de trabalho na adolescência pode ser 
válida, a forma de contratação não deixa de ser questionável. A saída 
para amenizar os efeitos negativos do trabalho na vida dos adolescentes 
implica necessariamente na redução da sua jornada de trabalho. Guillotte 
(2012) comenta que vários estudos canadenses consideram que 10 horas 
por semana é o número máximo de horas que um adolescente pode traba-
lhar sem prejudicar seus estudos. No Brasil, o adolescente faz doze horas 
em apenas dois dias! 

Conciliar trabalho e estudos, portanto, tem se tornado um desafio 
aos estudantes brasileiros. Certamente, muitos desejam participar destes 
programas de aprendizagem, mesmo assim não convém negligenciar os 
seus limites, ainda que sejam consideradas as possibilidades de favorecer a 
promoção social, condizente com a garantia de seus direitos. Neste senti-
do, crescer deveria significar a chance de continuar os estudos, motivados 
pela inserção no trabalho, sem implicar em redução de direitos.   

 Como se sabe, a necessidade costuma ser um dos principais moti-
vos do trabalho na adolescência, pois a pobreza faz do trabalho um meio 
de sobrevivência. O relatório Pobreza na Infância e Adolescência, da UNICEF, 
publicado no dia 14 de agosto de 2018, com base nos dados da PNAD 
de 2015, revelou que 61 % de crianças e adolescentes brasileiros foram 
afetados em alguma dimensão da pobreza. No conjunto das privações 
analisadas, 13,3 milhões de crianças e adolescentes não tinham acesso a 
saneamento básico, 8,8 milhões à educação, 6,8 milhões à informação, 5,9 
milhões à moradia e 2,5 milhões encontravam-se em situação de trabalho 
infantil. Entre os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, 59,9% apre-
sentavam mais direitos negados do que as crianças e adolescentes mais 
novos. Além disso, adolescentes negros apresentaram mais privações que 
os brancos. 
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Na PNADC, publicada em 2019, entre o quarto trimestre de 2014 
e o segundo trimestre de 2019, a perda de renda acumulada entre jovens 
de 15 e 19 anos foi de 26,54%. (NERI, 2019) De modo geral, a renda da 
metade dos jovens mais pobres reduziu 24,24%, sendo maior que a da 
média geral que foi de 14,66%. Conforme a pesquisa realizada, os fatores 
do aumento da desigualdade e da redução da renda entre os jovens foram: 
o aumento de desemprego, a redução de jornada de trabalho, a queda do 
salário por hora/ano de estudo (IDEM, p. 23). 

Segundo a PNAD de 2020, entre as pessoas em situação de traba-
lho infantil, 53,7% estavam no grupo de 16 e 17 anos de idade; 25,0% no 
grupo de 14 e 15 anos e 21,3% no de 5 a 13 anos de idade (OLIVEIRA, 
2020). Com relação à jornada de trabalho, no grupo etário de 5 a 13 anos, 
mais de 80% das pessoas trabalhavam até 14 horas, entre os adolescentes 
de 14 a 17 anos, cerca de 30% trabalhavam de 15 a 24 horas, e no grupo de 
16 e 17 anos, 24,2% trabalhavam 40 ou mais horas (IBIDEM). Outra pes-
quisa realizada em 2020 mostrou que as ações que constataram trabalho 
infantil subiram 271% nos meses de março a maio de 2020 se comparado 
aos mesmos meses de 2019)11.  

Nesta pandemia, os jovens formam o grupo social que apresenta 
maiores perdas, inclusive porque “[...] grande parte dos incentivos públi-
cos para apoio aos trabalhadores está direcionado à parcela da população 
que já está no mercado de trabalho e/ou perdeu recentemente seu tra-
balho.” (SOUZA, 2019, não paginado). Estes jovens “[...] ficam, muitas 
vezes, sem o suporte de políticas públicas concretas e falta de abertura do 
setor privado para ingresso no mercado de trabalho.” (Ibidem). Eles nem 
sempre continuam os estudos e vão trabalhar na informalidade, como 
camelôs, vendendo produtos nos jornais etc.  

Acerca do trabalho na juventude, Picanço (2015, p. 569) comenta 
que:

11 Esses dados pertencem no banco de dados da Inspeção do Trabalho da Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Foram pu-
blicados em matéria de Mayara Oliveira. Casos de Trabalho Infantil tem alta de 271% 
na pandemia. 19/07/2020. Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/direi-
tos-humanos-br/casos-de-trabalho-infantil-tem-alta-de-271-durante-a-pandemia. Acesso 
em:20/08/2020 . 
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O trabalho entre os jovens figura como um elemento produtor e 
reprodutor de desigualdades em vários aspectos. Um deles é que 
os jovens mais propensos a trabalhar são os menos escolarizados e 
mais pobres, o que não quer dizer que os mais escolarizados e com 
melhor renda não o façam. O segundo, é que os jovens, quando 
trabalham, tendem a estar em ocupações menos remuneradas e mais 
desprotegidas. Logo, incentivar o trabalho do jovem é reproduzir 
dimensões da desigualdade, mas, ao mesmo tempo, é preciso criar 
melhores condições para a juventude que trabalha.

Picanço analisa a questão do trabalho na adolescência, advertin-
do para os efeitos sobre a estrutura social, na medida em que o trabalho 
pode reforçar as desigualdades sociais. Sobre a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), comenta que o trabalho decente é recomenda-
do12, a fim de definir uma agenda de discussão e promoção de políticas 
públicas.   Entende o trabalho na adolescência como política de redução 
de vulnerabilidade.   

De certo modo, o trabalho na adolescência ainda que possa im-
plicar na reprodução de desigualdades sociais é contraditoriamente uma 
chance para o adolescente alcançar um nível mais elevado de educação, 
tendo em vista que a condição de continuar os estudos é ter um traba-
lho. Diante da realidade vivida pelos adolescentes classificados como “[...] 
em situação de vulnerabilidade social [...]”, a ampliação de oportunidades 
que permitem compatibilizar a formação pedagógica com a experiência 
produtiva se constitui numa estratégia importante para a construção de 
uma trajetória em que a política pública se faça presente na produção de 
sentido à vida. 

Não obstante, vale destacar que a Lei de Aprendizagem chegou 
num contexto de desemprego estrutural e de precarização do contrato de 
trabalho, que tem atingido mais fortemente estes jovens. Contudo, isso 
não quer dizer que os programas para juventude voltados ao mercado de 
trabalho não devam ser recomendados. O que se pretende destacar é a 
importância desta política incorporar o objetivo da promoção social aos 

12 A concepção de trabalho decente ou trabalho protegido, consolidada pela OIT na Con-
ferência Internacional do Trabalho de 1999, contribui na definição dos limites entre traba-
lho infantil e trabalho protegido ao adolescente, servindo de base para as leis de aprendiza-
gem e outros programas voltados ao ingresso deles no mercado de trabalho.   
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adolescentes, revisando a forma de contratação, reduzindo a jornada de 
trabalho, a fim de romper com um passado de reprodução das desigual-
dades educacionais pela oferta de trabalho sem qualificação ou de pouca 
qualificação e de baixos salários aos adolescentes. De certa maneira, esta 
política pode até permitir compatibilizar o trabalho com a escola, po-
rém à custa de um cansaço que pode prejudicar o desempenho escolar 
dos adolescentes, reforçando com isso as desigualdades nas condições de 
aprendizagem.

A pesquisa de Carrano et al. (2015), realizada com 593 alunos de 
escola pública do Ensino Médio, no ano de 2013, revelou que os jovens 
que trabalhavam e estudavam tinham mais dificuldades de permanecer 
na escola, somando 42,9% o total dos que abandonaram a escola. Apesar 
destes resultados, a possibilidade de conciliação entre trabalho e estudo 
foi vista como desejável aos jovens e não como algo negativo. Conforme 
os resultados desta pesquisa, “[...] em uma relação de complementarida-
de, escola e trabalho se articulam para produzir expectativas de futuro 
e tornar viáveis projetos de vida.” (IDEM, p. 1452). Os autores também 
comentam que a relação entre trabalho e educação tem um significado 
que não se resume a necessidade:

O trabalho estaria representando não apenas meio de subsistência, 
a necessidade que empurra adolescentes para os mercados laborais 
seria constituída também por outras mediações tais como a busca 
de independência e autonomia dos jovens, o valor atribuído pelas 
famílias ao trabalho como elemento educativo na formação dos 
filhos e também como meio disciplinador do caráter e do controle 
da ociosidade juvenil em meios populares. (CARRANO et al., 2015, 
p. 1453) 

      

Esta pesquisa deixou clara as desigualdades educacionais e a for-
ma como impactam sobre a vida dos adolescentes, levando em conta o 
trabalho como um de seus fatores. Apesar da complexidade que envolve 
a relação entre trabalho e estudo, a possibilidade de complementaridade 
entre eles pode servir para romper com um passado autoritário, que re-
forçava estrutura econômica extremamente desigual. A fim de melhor 
alcançar este objetivo, convém rever as condições de contração destes 
adolescentes, principalmente as que impliquem em redução da jornada de 
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trabalho, sem diminuição no valor da remuneração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou uma revisão do debate sobre trabalho e 

educação na adolescência, mostrando a sua relevância social e política. A 
trajetória da produção legislativa sobre o trabalho do adolescente, inclusi-
ve na condição de aprendiz, tem se expressado como medida valorizada 
politicamente, uma forma de socialização no trabalho e de disciplinamen-
to, significando para as famílias e aos adolescentes autonomia e possibi-
lidade de realização de projetos de vida. No entanto, com relação às desi-
gualdades educacionais, importante fator para a cidadania e a mobilidade 
social, a lei de aprendizagem pode implicar em precarização do trabalho 
aos jovens, além de comprometer o tempo de dedicação aos estudos, visto 
que preenche uma jornada de 30 horas semanais.

Dessa forma, falta ainda a compreensão, por parte do governo e 
da sociedade, de que não se trata de tentar inserir o adolescente no merca-
do trabalho, mas de fazer com que ele usufrua os benefícios do trabalho, 
o que implica na experiência da aprendizagem como algo diferente do 
trabalho. Ou seja, trata-se de um trabalho para o adolescente e não de um 
adolescente para o trabalho, visto que o foco não é exatamente o traba-
lho, mas a experiência da aprendizagem. Caso contrário, nenhum sentido 
poderia ser atribuído à ideia do aprendiz.

Entendendo que as políticas voltadas à promoção social visam o 
interesse dos adolescentes, tidos como prioridade absoluta na Constitui-
ção federal de 1988 e no ECA, a Lei de Aprendizagem da forma como 
foi elaborada não permite que a complementaridade entre educação e tra-
balho se realize sem prejuízo aos estudos. Neste sentido, pode ser mais 
uma política que enquadra os adolescentes na flexibilização das leis do 
trabalho, incorporando a força produtiva jovem de baixo custo e sem a 
exigência de qualificação. 

Portanto, como experiência de socialização no ambiente de tra-
balho, esta política atenderia aos adolescentes na condição de uma redu-
ção significativa da jornada de trabalho. Todavia, nos termos em que se 
encontra, o Programa Aprendiz representa no máximo uma política de 
redução de vulnerabilidade social, porém distante da cidadania ou da pos-
sibilidade de oferecer ao adolescente o real reconhecimento como “sujeito 
de direito”. 
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MATERNIDADE, SAÚDE E TRABALHO 
– CONTRADIÇÕES NA GARANTIA DOS 

DIREITOS TRABALHISTAS E REPRODUTIVOS1

Mayana de Souza Gomes da Silva e Andréa de Sousa Gama

O artigo tem como objetivo analisar as tensões existentes entre 
a gestação de alto risco materno e a inserção no trabalho remunerado e 
não remunerado de gestantes atendidas no Núcleo Perinatal do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE)2, no qual uma das autoras tem in-
serção profissional3. O Núcleo Perinatal do HUPE atende mulheres com 
gestação de alto risco materno e na observação da realidade vivenciada 
por essas gestantes, chamou a atenção os dilemas específicos referentes à 
maternidade e às dificuldades da permanência no trabalho remunerado e 
no desempenho do trabalho doméstico não remunerado. 

O estudo que será apresentado parte do princípio que existe um 
conflito entre o trabalho remunerado e o trabalho doméstico e de cuida-
dos, socialmente atribuídos as mulheres e pretende analisar essas tensões 
com o foco no período específico da gestação. Se essas tensões estão 
presentes ao longo da vida das mulheres, na gestação e pela necessidade 
de cuidados especiais com a própria saúde, essa tensão pode aparecer de 
forma exponencial. 

Realizamos uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, 
desenvolvida a partir da análise de 10 entrevistas semiestruturadas com 
gestantes em acompanhamento no Núcleo Perinatal (HUPE) e inseridas 
no mercado de trabalho ou que trabalharam por pelo menos um mês 
durante a gestação. Foram consideradas inserções no mercado formal e 
informal de trabalho. A entrevista seguiu um roteiro que buscou identi-
ficar o perfil sociodemográfico das gestantes, os impactos do trabalho 
remunerado e não remunerado na gestação de alto risco, assim como as 

1 DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.79-100
2 O HUPE integra o complexo de saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 
3 A pesquisa foi desenvolvida em uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-gra-
duação em Serviço Social da UERJ -PPGSS/UERJ, defendida no ano de 2019.  
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repercussões dessa gestação no trabalho remunerado e não remunerado. 
Além disso, reflete sobre as contradições entre os direitos trabalhistas e 
reprodutivos das mulheres. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de éti-
ca, seguindo os protocolos de sigilo e anonimato, sob o número CAAE: 
02787418.9.0000.5259.

1 - DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E MATERNIDADE
Partimos de um referencial marxista que compreende a centrali-

dade do trabalho na sociedade capitalista, sendo o trabalho o responsável 
pela valorização do capital (MARX, 2017). Este referencial imprime ao 
trabalho uma característica histórica, na qual ele vem assumindo formas 
cada vez mais complexas de organização, sendo a divisão sexual e racial 
do trabalho uma expressão dessa complexificação. A divisão sexual do 
trabalho assume particularidades na sociedade capitalista que vão ressig-
nificar as relações entre os sexos com base na exploração e na opressão 
das mulheres. Diante disso, as feministas marxistas buscam ampliar a 
conceituação de trabalho e afirmam que o trabalho reprodutivo também 
é trabalho e que se insere no interior da lógica de produção de valor. 
Quando tratamos do trabalho feminino, precisamos considerá-lo em sua 
complexa configuração, que articula o trabalho remunerado (na esfera 
produtiva) e o trabalho não remunerado (na esfera reprodutiva). 

Conforme aponta Guedes (2015), os dados do Censo demográfico 
do IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010, mostram que no Brasil há um 
aumento constante da participação feminina no mercado de trabalho. Em 
1991, a taxa de participação era de 33%, subindo para 44% em 2000 e em 
2010 para 49%. Entretanto, temos no trabalho feminino uma tensão im-
portante: a crescente inserção no mercado de trabalho e a continuidade da 
responsabilização das mulheres pelo trabalho reprodutivo, desenvolvido 
no interior das famílias. Uma das formas de expressão desse conflito na 
contemporaneidade é a bipolarização da inserção feminina no mercado 
de trabalho (HIRATA; KERGOAT, 2008). Mulheres de estratos socio-
econômicos mais elevados e inseridas em empregos bem remunerados, 
estáveis e com maior proteção social, têm delegado a outras mulheres o 
trabalho doméstico e de cuidados de seus filhos e demais dependentes. 
Enquanto isso, mulheres das camadas populares tendem a acumular mais 
trabalhos e terem mais dificuldades quando precisam de proteção para 
os momentos de adoecimento ou de qualquer vulnerabilidade social no 
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âmbito de suas famílias. Ademais, a erosão das políticas sociais públicas 
que, crescentemente, repassam às famílias as demandas de cuidado dos 
seus membros, conformam um padrão de proteção social familista e obs-
taculizam a autonomia das mulheres. 

As transformações no mundo do trabalho vêm complexificando 
ainda mais o debate sobre o trabalho feminino, tendo em vista que o 
crescimento da inserção das mulheres no mercado de trabalho vai ao en-
contro de um período em que o modo de produção capitalista vem se 
reestruturando e a precarização e a flexibilização do trabalho estão na 
ordem do dia. Dessa forma, a maior inserção feminina no mercado de 
trabalho também vem representando maior inserção em vínculos traba-
lhistas precarizados. O trabalho em tempo parcial, o trabalho em domi-
cílio e o trabalho informal pode representar a possibilidade que muitas 
mulheres encontram para lidar com o dilema entre trabalhar e cuidar 
da família. Entretanto, isso repercute na renda das famílias pelos baixos 
salários recebidos e em uma sobrecarga de trabalho que impacta direta-
mente na vida e na saúde das mulheres. A média de horas semanais gastas 
com afazeres domésticos no Brasil, em 2019, foi de 21,4 horas semanais 
para as mulheres e 11 horas para os homens (IBGE, 2020). Esses dados 
corroboram uma tendência que é mundial e retratam uma realidade na 
qual as mulheres realizam mais trabalho doméstico do que os homens 
e tem uma carga de trabalho total (jornada de trabalho remunerado e 
não remunerado) maior. A grande quantidade de tempo dispensada pelas 
mulheres no trabalho reprodutivo repercute diretamente em suas pos-
sibilidades de participação mais vantajosa no mercado de trabalho, de 
realizarem outras atividades e de terem tempo livre. A mulher tem menos 
tempo para o lazer, para a participação política, maiores dificuldades na 
formação e qualificação profissional e o que veremos nesse trabalho, para 
o cuidado com a própria saúde.

Na sociedade capitalista, na qual o trabalho estrutura as relações 
sociais, a inserção das mulheres no mercado de trabalho pode trazer auto-
nomia financeira e melhores condições de tomada de decisões no âmbito 
familiar. Sendo assim, o trabalho sempre esteve na pauta da luta femi-
nista, seja na garantia do seu acesso ou de condições de igualdade entre 
homens e mulheres no mercado de trabalho. Nessa direção, observamos, 
ainda, que a renda das mulheres trabalhadoras vem se tornando cada vez 
mais essencial para o sustento de suas famílias. Segundo a pesquisa divul-
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gada pelo Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada (IPEA) em 1995 
tínhamos 23% de mulheres chefes de família, já em 2015 o número foi 
de 40% de domicílios chefiados por mulheres (IPEA, 2017). A novidade 
é que em 34% destes domicílios há presença do cônjuge. Mesmo as fa-
mílias que contam com chefes de família homens, estão, cada vez mais, 
necessitando da atividade remunerada feminina. Essa realidade vem sen-
do observada nos lares e contradiz o modelo de homem enquanto único 
provedor. 

Temos, por um ângulo, o trabalho remunerado cada vez mais im-
portante para a autonomia feminina e para a renda das famílias, mas por 
outro, o papel socialmente atribuído as mulheres como responsáveis pelo 
cuidado, imprime a esse trabalho duas características básicas e inter-re-
lacionadas: ser uma mão-de-obra subvalorizada e secundária. O trabalho 
doméstico e de cuidados assumido pelas mulheres no âmbito familiar, 
além de ser uma atividade que não tem valor econômico e social reco-
nhecido, ainda desvaloriza a força de trabalho feminina, pois é associada 
à mulher uma instabilidade de inserção no mercado de trabalho. Essa 
instabilidade relaciona-se à sua dificuldade de se dedicar integralmente, 
tendo em vista os compromissos com o trabalho reprodutivo. Essa ideia 
está relacionada ao status secundário do trabalho feminino, posto que 
ao homem cabe exercer integralmente a atividade do trabalho e a mu-
lher variar a sua inserção dependendo dos períodos da vida e da situação 
da sua família, como nascimento dos filhos e adoecimento de familiares 
(ABRAMO, 2007).

A responsabilização pelo trabalho doméstico e de cuidados é o 
que conforma o caráter desigual da participação das mulheres no merca-
do de trabalho e a maternidade é um dos maiores desafios encontrados 
pelas mulheres na atividade produtiva. Diante disso, a proteção a mater-
nidade, historicamente passou pela via da regulamentação legal de direi-
tos trabalhistas voltados aos direitos reprodutivos das mulheres e embora 
contemplasse um ganho oriundo da luta de classe, também esteve muito 
voltada para um entendimento geral de que a classe trabalhadora precisa 
ser reposta. A mão de obra precisa ser renovada e a defesa das condi-
ções mínimas para essa reprodução corroboraram para o surgimento da 
proteção à maternidade como uma das primeiras conquistas da classe 
trabalhadora.
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A proteção à maternidade visa permitir que as mulheres combi-
nem satisfatoriamente suas funções procriativas e produtivas e impedir o 
trato desigual no emprego por conta de sua capacidade reprodutiva. Tais 
medidas de proteção servem para que as mulheres possam exercer seu 
papel de mãe sem que sejam marginalizadas no mercado de trabalho, bem 
como exercer suas atividades produtivas sem ter que abrir mão ou sofrer 
constrangimentos na sua atividade reprodutiva.

O Brasil possui uma disposição legal que protege o emprego du-
rante a maternidade. A CLT e a Constituição Federal preveem a proteção 
à maternidade como um direito do trabalho, garantindo a proteção do 
emprego durante o período de gestação até cinco meses após o parto. 
Essa legislação prevê, ainda, uma licença maternidade abrangente, maleá-
vel, condicionada às condições de saúde da mulher, garantidora da estabi-
lidade e integralidade do salário. As garantias de proteção à maternidade 
no âmbito do trabalho ainda são expressas por outras previsões legais 
como: a organização do horário de trabalho mediante a proibição ou pro-
teção quanto ao trabalho noturno e horas extras; mudança de função 
mediante indicação médica; garantia de no mínimo 6 consultas pré-natais 
e demais exames; instalações adequadas de trabalho para amamentação e 
dois descansos especiais de meia hora diárias para amamentação. Existe 
ainda a proibição do trabalho insalubre. Essa proteção sofreu uma tenta-
tiva de mudança na reforma trabalhista de 2017 que escalonou a insalu-
bridade em graus (máximo, médio e mínimo) e manteve o afastamento da 
gestante apenas no grau máximo de insalubridade. Os graus médios e mí-
nimos de insalubridade necessitariam de atestado médico que contraindi-
casse a realização da atividade durante a gestação. Durante a lactação, a 
flexibilização seria ainda maior, pois em todos os graus de insalubridade 
seria necessário a contraindicação médica. As fortes pressões levaram o 
STF a derrubar essa previsão da reforma trabalhista e garantiu à gestante 
a proibição de qualquer atividade insalubre.

No entanto, embora exista uma robusta proteção legal de amparo 
a maternidade, a garantia desses direitos pode ser amplamente fragilizada 
frente as dinâmicas das relações e condições de trabalho que estão ins-
critas em um contexto de recessão econômica, desemprego estrutural e 
um amplo processo de desregulamentação do trabalho no Brasil. As tra-
balhadoras têm cada vez mais dificuldade de garantir o que está previsto 
na legislação, além de estarem ameaçadas pelas reformas trabalhistas con-
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cluídas e em curso. Outro ponto importante é que grande parte das traba-
lhadoras estão no mercado informal de trabalho, sem contar com direitos 
trabalhistas e previdenciários. Conforme aponta Teixeira (2020, p. 53-54), 

Em 2003, 47,9% das mulheres ocupadas se encontravam em 
empregos precários e informais; esse número pouco se altera em 2013, 
sendo 44,9%. No primeiro trimestre de 2020, 52,1% das mulheres 
negras e 43,8% das mulheres brancas ocupadas se encontravam 
nessa condição. A informalidade é prevalecente entre as pessoas 
negras ocupadas. E o trabalho doméstico remunerado segue como a 
principal ocupação entre as mulheres, 5,494 milhões de mulheres se 
encontravam nessa ocupação no primeiro trimestre de 2020. 

 Diante de tudo que estamos debatendo até aqui, fica evidente a 
importância de estudos sobre maternidade e trabalho, mas a discussão, 
principalmente ao abordar o momento da gravidez, envolve as catego-
rias trabalho, saúde e gênero de forma conjunta. Essas três dimensões 
vêm sendo abordadas de forma separada, articulando normalmente as 
relações entre trabalho e gênero ou entre saúde e gênero. Nesse sentido, 
tratar trabalho, saúde e gênero de forma articulada, e tendo ainda a saúde 
reprodutiva como um dos elementos fundamentais desta abordagem, é 
um desafio, mas uma necessidade no campo das ciências humanas e no 
campo da saúde coletiva. Ao nos apropriarmos do conhecimento pro-
duzido pela saúde coletiva, temos uma abordagem específica de saúde/
trabalho que é a saúde da mulher trabalhadora. Essa abordagem é ex-
tremamente necessária para esse estudo, sendo a que mais se aproxima 
de uma análise que contemple conjuntamente trabalho, gênero e saúde. 
Entretanto, a saúde da mulher trabalhadora, embora conte com pesquisas 
e publicações, ainda é uma linha de abordagem da saúde que carece de in-
vestigações sobre alguns temas específicos, como o adoecimento durante 
a gestação e as implicações desse adoecimento no trabalho. Sendo assim, 
é importante uma abordagem que considere uma concepção ampliada de 
saúde como um processo que envolve condicionantes e determinantes 
sociais, resultado das condições de vida e de trabalho. Nessa discussão a 
categoria gênero na saúde sexual e reprodutiva é fundamental, pois exis-
te um conjunto de discriminações e opressões direcionadas ao feminino 
que determinam as formas de vida e de trabalho e impactam a saúde das 
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mulheres de um modo geral.     

Entretanto, quando falamos de gestantes trabalhadoras com uma 
gestação de alto risco, temos um conjunto de potenciais tensões que po-
dem surgir de um emaranhado de dilemas que são canalizados para esse 
momento. Dessa forma, na perspectiva de entender quais são esses dile-
mas algumas questões nortearam esse estudo: uma gestação de alto risco 
traz dificuldades sociais específicas para as mulheres na esfera do traba-
lho remunerado e não remunerado? Essas mulheres têm dificuldades para 
priorizar sua própria saúde? Como elas enfrentam as situações de tensão 
entre trabalho doméstico e trabalho remunerado quando estão doentes 
ou com necessidades de repouso/internação? Com quem essas mulheres 
podem contar caso precisem se afastar das atividades de trabalho remu-
nerado e não remunerado? De que forma a conjuntura atual de cresci-
mento do desemprego e perda de direitos trabalhistas afeta as mulheres 
com gestação de risco e suas famílias? 

2 - O TRABALHO REMUNERADO E NÃO REMUNERADO E 
A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO MATERNO

A pesquisa teve como objetivo analisar as principais tensões exis-
tentes entre a gestação de alto risco materno e a inserção no trabalho 
remunerado e não remunerado, a partir das experiências de dez traba-
lhadoras gestantes atendidas4 no Núcleo Perinatal do HUPE. Partimos 
do princípio de que gravidez não é doença e não impede a mulher de dar 
continuidade a sua vida cotidiana, mas a gestação de alto risco pode trazer 
necessidades especiais de cuidado em saúde e interferir no trabalho e na 
vida das trabalhadoras gestantes, trazendo conflitos na relação materni-
dade, trabalho e saúde.

As entrevistadas estão na faixa etária de 22 a 41 anos de idade, em 
sua maioria se autodeclararam pretas ou pardas e de religião cristã. As re-
ligiões cristãs possuem em seus fundamentos concepções tradicionais de 
gênero, sendo uma condição importante para compreendermos a perpe-
tuação de relações desiguais entre homens e mulheres através das institui-
ções religiosas. Em relação à escolaridade a maior parte possuía o ensino 
médio completo. Apenas duas mulheres não completaram o ensino fun-

4 Usamos um nome fictício para identificar as entrevistadas nas falas expostas neste tra-
balho.  
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damental. Quanto a composição familiar, sete mulheres informaram que 
possuíam outros filhos e com o bebê que estava a caminho teriam pelo 
menos dois filhos. Destas, três gestantes têm filhos com menos de quatro 
anos de idade, o que pode ser um dificultador na organização familiar. 
Em 2019, o nível de ocupação das mulheres de 25 a 49 anos vivendo 
com crianças de até 3 anos de idade foi de 54,6%, enquanto em lares sem 
crianças nesse grupo etário, o nível de ocupação foi de 67,2% (IBGE, 
2021). Nesta faixa de idade as crianças são mais dependentes e demandam 
mais carga de cuidados. As informantes, em sua totalidade, relataram que 
moravam com os filhos e/ou companheiro. Nenhuma das gestantes rela-
tou morar com os pais ou outros parentes, mas três relataram residir no 
mesmo quintal ou bem próximas de familiares, constituindo uma lógica 
de proximidade territorial em construções que vão se ampliando e se divi-
dindo para abarcar as novas composições familiares dos filhos casados ou 
emancipados. Essa lógica, muito presente em famílias mais pobres, pode 
facilitar a constituição de uma rede de cuidados familiares, sobretudo em 
relação às crianças.

Todas as gestantes entrevistadas estavam no terceiro trimestre da 
gestação, sendo assim, já havia passado um tempo considerável para a 
análise das suas experiências enquanto trabalhadoras gestantes de alto 
risco. Verificamos que quase a totalidade das gestantes estavam traba-
lhando ou com vínculo de trabalho ativo no momento da entrevista5. 
Apenas uma havia trabalhado durante os primeiros meses de gestação, 
em trabalho informal, mas precisou parar de trabalhar por causa da gra-
videz. Além desta gestante outras duas também possuíam trabalho infor-
mal, mas continuaram exercendo o trabalho na gestação. Desta forma, 
a maioria das gestantes trabalhavam formalmente, o que garantia prote-
ção trabalhista e previdenciária. As ocupações das entrevistadas, embora 
bem diversificadas, são consideradas ocupações tipicamente femininas e 
concentradas no setor de serviços como, artesã, empregada doméstica, 
cuidadora de idosos, vendedora de tapioca, técnica de coleta de sangue, 
telefonista, frentista de posto de gasolina, vendedora de doces caseiros/
gari comunitária, monitora de operadores de TV e caixa de loteria. 

5 As gestantes em uso do benefício auxílio-doença não estavam exercendo a atividade labo-
rativa no momento da entrevista, mas tinham vínculo de trabalho ativo. Esse esclarecimen-
to é importante porque em alguns casos o benefício auxílio-doença pode ser concedido 
a trabalhadora desempregada, desde que ainda mantenha qualidade de segurada junto ao 
INSS. 
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Observamos uma extensa jornada de trabalho na maioria dos ca-
sos. Quatro mulheres relataram que trabalhavam mais de 44 horas sema-
nais, sendo que destas, três tinham empregos formais que descumpriam 
a legislação trabalhista. Outras duas relataram dificuldade de contabilizar 
as horas trabalhadas, pois trabalhavam informalmente em casa e não con-
seguiam mensurar as horas de trabalho, mas elas apontam elementos que 
mostram uma carga horária extensa. A entrevistada Marta realiza dois 
trabalhos informais, sendo um fora de casa e outro que é realizado em 
casa para complementar a renda. O trabalho remunerado realizado em 
casa se mistura ao trabalho doméstico e de cuidados, o que dificulta a 
mensuração do trabalho remunerado, mas reforça a sobrecarga de traba-
lho do seu cotidiano.     

É difícil de contar, porque eu acordo 5 horas da manhã, aí levo para 
a escola, aí vou trabalhar. Como é um espaço público a gente varre 
mais pela manhã [...] Aí eu pego ele [filho] na escola, volto para casa, 
acabo de fazer os sorvetes com a mãe do meu marido, arrumo a casa 
e vou buscar a outra 4 horas, volto e acabo de fazer. Então nunca 
tenho horário certo. Eu tenho horário para acordar, para dormir eu 
não tenho. Eu acordo 5 da manhã e vou dormir 2, 3 horas da manhã 
fazendo as coisas. Tudo junto. (Marta)

Outras quatro gestantes relataram realizar menos de 44 horas se-
manais de trabalho remunerado, o que não representou mais tempo livre 
e sim, mais trabalho não remunerado, ou seja, a sobrecarga de trabalho 
ainda é presente para essas mulheres. 

Quanto à renda do trabalho, quase a totalidade das gestantes in-
formaram receber pelo menos um salário o salário-mínimo6, o que con-
diz com as obrigações legais do trabalho formal que a maioria possuía. 
Quanto a renda familiar per capita, sete gestantes informaram ser de me-
nos de 1 salário-mínimo, e destas, cinco não chegam a 60% de um salário 
por pessoa. Seis mulheres possuem a maior ou única renda da casa, sendo 
as chefes do seu domicílio. Nos três casos em que o salário dos compa-
nheiros é maior do que o da gestante a diferença salarial não é alta, o que 
torna evidente a importância do trabalho feminino para a renda dessas 
famílias. 
6 O salário-mínimo nacional da época era de 998 reais e o regional era de 1200 reais. 
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Entretanto, as desigualdades de gênero na família e no trabalho 
não podem ser avaliadas apenas pelo critério de renda, pois existem ou-
tros fatores que incidem nessa desigualdade. Uma das formas de mensu-
rar o trabalho feminino é pela carga de trabalho e o trabalho doméstico é 
fundamental para compreendermos as desigualdades de gênero nesse âm-
bito. Quando perguntadas sobre o principal responsável pelas atividades 
domésticas na casa no período da gravidez, três delas se identificam como 
as únicas responsáveis, três o companheiro como o principal responsável 
e outras quatro apontam que são as principais responsáveis e os compa-
nheiros as auxiliam, normalmente em tarefas pontuais. Quando questio-
nadas se acham justa a divisão (ou não divisão) das tarefas domésticas, 
a maioria relata que acha injusta. Entretanto, embora algumas tenham 
apontado o desejo de que os companheiros participassem das atividades 
domésticas de uma forma igualitária e permanente, outras acreditam que 
a ajuda deve ser mais nesse período específico da gestação, o que refor-
ça papéis de gênero bem delimitados no ideário de algumas mulheres 
e aponta para uma noção de feminino como responsável pelo trabalho 
doméstico e de cuidados. Essas noções são aprendidas desde a infância e 
acabam sendo normalizadas para muitas mulheres. 

Em relação ao trabalho de cuidado dos filhos, das sete gestantes 
que informaram ter filhos, observamos uma menor participação dos ho-
mens. Para esse trabalho, a participação dos homens foi apontada apenas 
em dois casos, sendo um deles reforçado na lógica da ajuda. Constatamos 
que diante de uma situação de adoecimento das gestantes e da necessi-
dade de cuidados delas próprias ou dos filhos, oito informantes citaram 
alguma mulher como a pessoa que lhes auxiliaram e mesmo quando tam-
bém apontaram os seus companheiros, na maioria das vezes, os citaram 
junto com uma figura feminina como a mãe, irmã ou sogra. 

A maior parte das trabalhadoras identificou que a gestação trouxe 
impactos no trabalho doméstico e de cuidados, principalmente porque 
na gestação de alto risco elas vivenciaram dificuldades e limitações im-
portantes de saúde. Esse impacto foi relatado pelas gestantes como algo 
complicado de lidar, tendo em vista que alterou as rotinas de trabalho 
doméstico e de cuidado no âmbito da família. Embora três gestantes te-
nham respondido que não identificaram impactos da gestação nesse tra-
balho, uma delas pontuou que mesmo conseguindo realiza-lo, sua mãe 
normalmente se prontificava a ajudar, demonstrando que mesmo não 
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havendo um grande impacto teve uma alteração de sua rotina familiar 
nesse período, que precisou incluir o suporte de outro familiar. Em resu-
mo, podemos identificar que houve alteração da rotina na realização do 
trabalho doméstico durante a gestação. Observamos que o adoecimento 
da mulher ou as dificuldades de realizarem os cuidados dos membros da 
família, mesmo que só durante a gestação, entraram em conflito com a 
atribuição ao gênero feminino de esposa e mãe cuidadosa. Quando isso 
acontece, o medo de não estarem cumprindo os papeis sociais é presente, 
principalmente porque isso pode impactar nas relações familiares, inclu-
sive a relação conjugal que é constituída também levando em conta tais 
padrões sociais. 

Observamos que a organização dessas famílias está centrada na 
mulher enquanto cuidadora. Logo, quando essa mulher não consegue 
prestar o cuidado ou quando é ela quem necessita ser cuidada, toda a or-
ganização familiar fica comprometida. O impacto do adoecimento femi-
nino, ou da perda de condições de cuidar é muito grande para as famílias, 
principalmente para aquelas que não têm outros membros que possam 
auxiliar nos cuidados. Sendo assim, a questão do autocuidado e do cuida-
do com os filhos é algo que normalmente permeia o conjunto de preocu-
pações de uma gestante de alto risco e para equilibrar a “desorganização” 
familiar que pode ocorrer com a dificuldade de prestar os cuidados, a 
gestante tende a negligenciar o cuidado com sua própria saúde, priori-
zando as atividades demandadas pela família. A gestante abaixo relata as 
dificuldades que teve durante um período que precisou ficar de repouso. 

[...] eu precisava de cuidados porque eu não podia colocar o pé no 
chão. Alimento, o meu companheiro na hora do almoço, como ele 
trabalha lá perto, ia levar para mim e ver se eu queria ir ao banheiro, 
essas coisas. Porque meu pai não me aguenta então eu tinha que 
levantar mesmo não podendo. Eu acabei fazendo logo as coisas 
porque era complicado de não fazer e minha filha também precisava 
de mim.  (Margarida)

Uma questão que cabe destaque é que a sociedade não está or-
ganizada para a inserção masculina na atividade de cuidar. Os homens 
trabalham longas jornadas e não contam com nenhuma compreensão no 
espaço de trabalho para ocupar a esfera do cuidado, pois as concepções 
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de papéis atribuídos ao gênero são marcantes também para os homens na 
esfera produtiva. A própria licença paternidade garantida pela Constitui-
ção é de apenas cinco dias, podendo chegar no máximo a vinte dias para 
alguns trabalhadores7. Desta forma, temos os homens distantes da ativi-
dade do cuidado de modo socialmente constituído e institucionalizado.   

Diante do questionamento sobre os impactos do trabalho remu-
nerado na gestação, podemos observar que este impacto foi significativo 
no relato de quase a totalidade das mulheres, tendo inclusive gestantes que 
apontaram mais de uma forma de impacto. Observamos em seis relatos o 
aparecimento ou agravamento de sintomas como cansaço extremo, dores 
diversas, aceleração do coração, entre outros. Esses sintomas apareceram 
como consequência de atividades pesadas e desgastantes, como andar 
muito, pegar muito peso ou fazer atividades repetitivas sem ter intervalos 
regulares. Quatro informantes apontaram impactos na saúde mental, seja 
pela pressão e estresse sofrido no trabalho devido à gravidez, seja pelo 
desgaste emocional resultante de uma rotina desgastante de trabalho. 
Duas gestantes relataram, ainda, repercussões na realização do pré-natal. 
A gestante Beth apontou as dificuldades do empregador em liberá-la para 
comparecer na consulta, o que é contra a legislação trabalhista e Helena 
aponta que a falta de pagamento impactou no seu tratamento de saúde 
como um todo, desde o acesso ao pré-natal até na alimentação adequada.

Às vezes eu quero fazer alguns exames e deixo de fazer porque eu 
tenho que trabalhar. Eu digo que eu preciso fazer exame e ele diz: 
“hoje não dá para te liberar”. Aí eu acabo me restringindo de exames, 
de coisas que eu tenho que fazer por causa de dia do horário, de 
não ser liberada. [...] Eu tive que pagar minhas ultras todas porque 
quando eu tenho que marcar pra vir aqui não dá. Então eu tenho que 
pagar do meu bolso. (Beth)

[...] Então para eu vir e para eu poder comprar os medicamentos que 
eu tenho que usar, a dieta necessária que eu preciso [...] normalmente 
a gente sempre precisa mais quando a gente está grávida precisa mais, 
legumes frutas verduras [...]. Essa questão com o trabalho [fata de 
pagamento] prejudicou bastante, de as vezes não ter. De você ter o 

7 Trabalhadores federais e alguns funcionários públicos estaduais, municipais e de empresas 
incluídas no Programa Empresa Cidadã



91

básico como arroz, feijão e a carne e você não ter legume. Você não 
ter dinheiro de passagem e você ter que arrumar dinheiro emprestado 
para conseguir vir numa consulta. Na realidade essa questão com o 
trabalho me prejudicou muito. (Helena)  

Ainda em relação à alimentação, outra gestante sinalizou esta di-
ficuldade que o trabalho imprimiu a sua gestação, mas neste caso, pela 
dificuldade de se alimentar diante da rotina rígida e cruel do trabalho. 

Eu não sei se isso está afetando o bebê. Até então parece que não. 
Eu tive muito enjoo e eu fico muito tempo sem comer e eu só tenho 
horário de almoço. Eu não tenho horário de lanche. Eu não tenho 
5 minutos para sair, para comer alguma coisa. Eu trabalho com 
dinheiro então eu não posso ficar metendo a mão na boca comendo 
biscoito e toda hora botando a mão, porque aquilo ali também pode 
me prejudicar. Eu não como, só quando eu vou almoçar. Aí eu estou 
muito tempo com o estomago vazio, meu estomago não aceita muito 
bem a comida. Água eu consigo levantar para pegar, porque é uma 
coisa mais fácil. Ir no banheiro eu só consigo ir duas vezes ao dia. 
(Beth)

A maioria das gestantes afirmou que a realização do trabalho do-
méstico e de cuidados também impactou na gestação. O trabalho domés-
tico teve destaque pelas informantes, pois foi apontado como algo difícil 
e penoso de ser realizado durante a gestação de alto risco. As dificuldades 
apontadas foram relacionadas ao fato de ser um trabalho pesado e can-
sativo fisicamente, trazendo impactos diretos na saúde e na gestação pela 
sobrecarga de trabalhos.

Não é só na gestação não, até mentalmente (risos). Porque a pessoa 
fica meio desorientada. Você até se perde no que você tem que fazer. 
Mas impactou muito. [...] Eu nem paro muito para pensar nisso... te 
juro! Porque nem tem tempo de parar porque quando eu vou parar 
já estou dormindo e depois estou acordando de novo, então tem nem 
como explicar direito (Marta)
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[...] Mas a sobrecarregada que eu sinto é em relação as atividades 
domesticas. As coisas de casa. Tem que fazer comida. [...] ter que 
limpar, arrumar, organizar. Isso sobrecarrega muito. Ainda mais 
agora na gestação. Na gestação isso dificulta mais. Eu senti mais 
pesada, mais cansada. Às vezes vou fazer uma coisa eu tenho que 
parar para descansar, sinto falta de ar. (Bianca)

  

Se estamos conseguindo identificar que o trabalho pode impactar 
negativamente na saúde e na gestação, podemos observar no seu reverso 
como ficam as repercussões de uma gestação de risco nas relações de tra-
balho. Cabe sinalizar que as questões de saúde apresentadas pelas gestan-
tes entrevistadas são diversas, sendo elas: trombose, luxação congênita no 
quadril, cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes, HIV, HTLV e teve 
gestante que apresentou mais de uma dessas doenças. Essas questões de 
saúde podem impactar de maneira diferente o trabalho, assim como cada 
trabalho pode impactar de forma diferente a gestação. O tratamento de 
cada questão de saúde também pode impactar nas suas atividades coti-
dianas, como por exemplo, os medicamentos retrovirais para o HIV que 
podem trazer reações fortes e incômodas. Os tratamentos para questões 
que necessitam do uso de medicações especiais envolvem uma burocra-
cia para dar entrada no processo e, em alguns casos, há necessidade de 
internação para a garantia da oferta imediata da medicação, o que acaba 
impactando na continuidade do trabalho remunerado. As cardiopatias 
podem exigir um cuidado maior quanto a esforço e stress. Sendo assim, 
a situação de saúde apresentada, o tratamento proposto, as condições de 
vida e a resposta clínica de cada usuária tem influência direta nas ativi-
dades de trabalho que desenvolvem, seja ele remunerado ou não remu-
nerado.

A maioria das gestantes relatou impacto de sua gestação de alto 
risco no seu trabalho. A maneira como a gestação impactou no trabalho 
foi apontada por todas como falta de condições de realizar as ativida-
des ou parte das atividades de trabalho, mesmo que por algum período. 
Mas duas situações específicas chamaram muita atenção em relação às 
repercussões que uma gestação de alto risco pode apresentar nas rela-
ções de trabalho. Em um dos casos, apenas por ser diagnosticada com 
uma gestação de risco, o empregador não quis aceitar a trabalhadora, sem 
considerar a avaliação médica que a liberava para o trabalho. A gestante 
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ficou meses sem pagamento, pois o empregador forçou a entrada dela no 
auxílio-doença, mesmo sem critério médico. No caso de outra gestante 
chamou atenção as dificuldades no trabalho desde que comunicou a ges-
tação, sofrendo diversas pressões e sendo até sugerido pelo empregador 
que ela realizasse um aborto.

E quando eu tive que comunicar que eu estava grávida ele não 
aceitou muito bem [...]. Ele me chamou e perguntou se eu queria. Eu 
falei que não que não tinha procurado isso, mas como eu já estava 
grávida eu estava procurando cuidar da minha saúde. Ele pegou e 
me mandou abortar. Ele pegou e falou assim “por que você não 
tira? Não tem nada aí. Tem uma clínica aqui perto em Botafogo e é 
por sucção e logo acabou. Várias pessoas que moram aqui vão nessa 
clínica. Porque você não vai lá?” A minha reação foi nenhuma. Eu 
não respondi porque eu não esperava que como ele é uma pessoa 
estudada, ele tem um laboratório em São Paulo, eu nunca imaginei 
que eu iria ouvir isso dele. Eu não estava preparada para ouvir aquilo. 
(Margarida)

A gestante relatou que a partir desse momento a relação com o 
empregador ficou muito difícil, pois ele não concordou que ela levasse a 
gestação adiante e começou a tratá-la mal. A partir da comunicação da 
gravidez e da atitude do patrão, a entrevistada não ficou bem emocional-
mente, o que impactou no desenvolvimento do seu trabalho. As diversas 
pressões que a trabalhadora sofreu se transformou num ciclo no qual por 
sentir-se mal com dores e desgaste emocional a gestante teve sua produ-
tividade alterada, o que fez seu empregador exigir mais produtividade. 
A situação relatada pode ser classificada como assédio moral. O assédio 
moral é considerado uma violência no trabalho e está relacionado à abu-
sos de poder. Muitas vezes, essa violência pode ser invisível ou de difícil 
conceituação, devido à sua complexidade, mas interfere na saúde dos tra-
balhadores, nas suas atividades de trabalho e na sua vida familiar (ASSIS; 
ANDRADE, 2018).  No caso das trabalhadoras mulheres, o assédio mo-
ral pode estar relacionado a discriminações relativas ao gênero feminino 
e nos casos de trabalhadoras gestantes os direitos sexuais e reprodutivos 
podem ser o principal objeto de violação. 
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Mesmo com uma proteção garantida pelas leis trabalhistas, nas 
situações que ocorrem abusos de poder, muitas trabalhadoras se sentem 
coagidas, tendo em vista a própria estrutura hierárquica presente nas re-
lações de trabalho, mas principalmente pela necessidade de manter o em-
prego. As trabalhadoras gestantes têm uma maior possibilidade de abalos 
emocionais devido a todo processo gestacional que envolve transforma-
ções biológicas e sociais e a iniciativa de enfrentamento de situações de 
assédio, embora extremamente necessária, pode ser um elemento ain-
da mais estressante. As dificuldades podem estar relacionadas ainda ao 
medo de perderem o emprego, pois a garantia da estabilidade no trabalho 
é de até cinco meses após o parto e no retorno o medo da dispensa do 
emprego é sempre presente, pois nesse período em que a trabalhadora 
está fora os empregadores se reorganizam e muitas vezes contratam ou-
tros trabalhadores para substituir a gestante em seu período de licença. 
Sendo assim, o enfrentamento das questões de assédio, de descumpri-
mento da legislação trabalhista ou de qualquer situação que prejudique 
a trabalhadora pode não ser considerado uma opção pela trabalhadora, 
principalmente na conjuntura atual, na qual o desemprego é crescente e 
dita as regras de subordinação do trabalhador.  

A maioria das gestantes respondeu que teve necessidade de afas-
tamento do trabalho. Três gestantes estavam em auxílio-doença, o que 
caracteriza a necessidade de afastamento por longo período. Duas gestan-
tes estavam internadas no momento da entrevista e outras três já haviam 
internado durante a gestação. Além disso, ausências do trabalho pela pre-
sença de dores, falta de ar, entre outros desconfortos, foram recorrentes. 
É importante destacar que além da atividade do trabalho em si, o acesso 
ao local de trabalho foi outro fator dificultador. São gestantes de baixa 
renda e que moram em lugares periféricos, nos quais o acesso é difícil pela 
presença de rampas íngremes e escadas. Além disso, o transporte público 
é um complicador, tanto para as consultas, quanto para o acesso ao traba-
lho. Sendo assim, as dificuldades de trabalhar envolvem também o des-
locamento casa-trabalho. A necessidade de afastamentos do trabalho foi 
considerada pela maioria das gestantes como um fator de impacto nega-
tivo para a relação de trabalho. Apontaram que o pré-natal e a realização 
de várias consultas e exames foram os principais fatores de conflito. Essa 
situação exemplifica o conflito permanente vivenciado por essas gestantes 
entre o trabalho, os direitos trabalhistas e os direitos reprodutivos. 
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No pré-natal é prevista a realização de no mínimo seis consultas, 
mas num pré-natal de alto risco pode ocorrer mais consultas e exames e o 
direito a esse acompanhamento de saúde é garantido legalmente. As ges-
tantes podem inclusive ter a necessidade de acompanhamento por outras 
especialidades médicas. Ademais, têm atendimento com outros profissio-
nais de saúde como, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assistentes 
sociais, o que normalmente acontece no mesmo dia da consulta médica, 
mas exige mais tempo gasto na unidade de saúde. Diante disso, cabe afir-
mar que uma gestante de alto risco pode ficar ainda mais vulnerável em 
sua relação de trabalho e em determinadas situações pode ter que esco-
lher entre realizar o seu tratamento de forma correta ou preservar seu 
vínculo empregatício. 

Quando perguntadas se tiveram a necessidade de mudar de fun-
ção durante a gestação das sete gestantes que trabalhavam formalmente e 
tinham essa previsão legal, apenas duas relataram que tiveram essa neces-
sidade, mas nenhuma das duas conseguiu, sendo quando entraram em au-
xílio-doença posteriormente depois de muitas pressões dos patrões. Nos 
casos de empregados domésticos, assim como empregados de pequenos 
estabelecimentos, existe uma resistência muito grande por parte dos em-
pregadores de mudar a funcionária grávida de função. Isso se deve pelo 
fato dessas trabalhadoras normalmente já acumularem diversas funções e 
não existir um grande número de funcionários em cada local de trabalho. 
No caso das empregadas domésticas, por exemplo, acabam trabalhando 
frequentemente sozinhas e não raro, fazem a função de babá, cuidadora 
de idosos e faxineiras, acumulando funções.    

Diante do conjunto das respostas apresentadas pelas mulheres 
podemos observar que, na sua maioria, elas estão sobrecarregadas, com 
dificuldades nas relações de trabalho com dificuldades de realização do 
trabalho doméstico e de cuidados e tendo que pensar na sua saúde e na do 
bebê que está a caminho. Entretanto, com tantas tensões que permeiam 
o cotidiano dessas mulheres a priorização da sua saúde não se apresenta 
como uma opção possível para a maioria delas e constatamos que nor-
malmente negligenciam seu autocuidado para manterem o sustento e o 
bem-estar da sua família até o limite de sua condição de saúde. Todo esse 
contexto torna-se potencialmente prejudicial para a saúde dessas traba-
lhadoras e deve ser observado enquanto determinante social no processo 
saúde doença. Esse quadro é otimizado pelo fato de estarmos falando de 
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mulheres pobres, em sua maioria pretas, moradoras de comunidades e 
com necessidades especiais de cuidado em saúde por ocasião da materni-
dade. Desta forma, concluímos que uma gravidez de alto risco materno 
vivenciada por essas trabalhadoras, mesmo que tenham garantia de pro-
teção legal trabalhista e previdenciária, traz uma série de repercussões 
para a sua saúde, para as suas relações de trabalho e para a organização 
familiar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constatamos que a experiência de uma gravidez de alto risco na 

relação com o trabalho foi bastante desgastante para as entrevistas. As 
tensões presentes na relação com o trabalho doméstico e de cuidado e no 
trabalho remunerado neste momento da gestação reforçam as fragilida-
des que essas mulheres já viviam em seu cotidiano. Os papéis tradicio-
nais de gênero estavam amplamente demarcados nas relações familiares 
relatadas, com o trabalho reprodutivo sendo de responsabilidade da tra-
balhadora/gestante. Mas a gravidez de alto risco, por trazer necessidades 
de saúde, não só da gestante, mas de uma criança que está a caminho, 
impactou essas relações, na medida em que pressionou o reordenamento 
do trabalho doméstico e de cuidados, mesmo que de forma moderada e 
temporária. Esse reordenamento ou mesmo a sua necessidade, que pode 
não ter possibilidades concretas de ser materializado, trouxe para as mu-
lheres um momento em que o trabalho reprodutivo ficou em evidência 
e as desigualdades nessa divisão foram expostas. Entretanto, as concep-
ções naturalizadas da divisão sexual do trabalho no interior da família, 
com a mulher sendo a responsável pelo trabalho doméstico e de cuida-
dos, levou algumas gestantes à um movimento de culpabilização pela sua 
não realização.

A gravidez de alto risco se apresentou como um elemento com-
plexo para a permanência dessas mulheres no trabalho remunerado, ou 
pelo menos para se manterem realizando as funções que exerciam ante-
riormente. Embora a maioria tivesse um vínculo formal de trabalho, que 
protege em casos de adoecimento e garante uma proteção legal à materni-
dade, as entrevistadas demonstraram estar amplamente expostas a diver-
sos conflitos que foram potencializados pelas demandas que a gravidez 
de alto risco trouxe. As ausências ou dificuldades em realizar as atividades 
no trabalho foram apontadas como motivo potencial para os conflitos 
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nas relações de trabalho e para as dificuldades de se manterem trabalhan-
do. Embora a maioria tenha os direitos trabalhistas e previdenciários, 
a garantia desses direitos mostrou-se dificultada pelas relações com os 
empregadores e pelos obstáculos encontrados no acesso aos benefícios 
previdenciários e direitos trabalhistas garantidos por lei. 

Os dilemas postos para as trabalhadoras gestantes ao vivenciarem 
uma realidade na qual sofrem diversas discriminações e várias formas 
de desigualdade, devem ser pauta constante de discussão das equipes de 
saúde. A atuação multiprofissional e interdisciplinar é necessária e pode 
contribuir para uma maior qualidade do acompanhamento pré e pós-na-
tal. O campo da saúde, enquanto política pública, é mais sensível às de-
mandas das gestantes trabalhadoras do que a área do trabalho, pois no 
trabalho existe a tendência de priorizar a produtividade ao invés da saúde 
da trabalhadora. Desta forma, pensar um atendimento integral à gestante 
é pensar sobre essas tensões que se apresentam no cotidiano familiar e 
profissional. 

Mesmo as mulheres que contam com uma proteção a maternida-
de por estarem no mercado formal de trabalho, podem encontrar muitas 
dificuldades no atendimento de suas demandas de saúde. Sendo assim, 
as mulheres que não contam com uma rede de suporte familiar ou co-
munitária de apoio, não veem muitas possibilidades durante a gestação e 
puerpério de serem assistidas em suas necessidades de reorganização de 
cuidados no âmbito da família e no trabalho remunerado. Todas essas de-
mandas que surgem dessas tensões devem ser consideradas pela política 
de saúde e a incorporação crítica das relações de gênero, de classe e raça 
é condição fundamental para trabalhar com uma concepção ampliada 
de saúde entendendo saúde enquanto processo socialmente condiciona-
do e determinado por essas relações. A falta da garantia dos direitos es-
tabelecidos em lei aponta para uma dominação de gênero no trabalho, 
com relações patriarcais predominantes. Esse fato traz a importância do 
enfrentamento político dessa questão com o protagonismo da luta das 
trabalhadoras visibilizando e denunciando os problemas, pautando essas 
opressões e discriminações no âmbito sindical e na luta feminista. 

Cabe ressaltar ainda, que este estudo foi realizado antes da pande-
mia de COVID-19, mas foi durante o período da pandemia que o acúmu-
lo do trabalho remunerado e não remunerado vivenciado pelas mulheres 
tomou grande visibilidade. A sobrecarga de trabalho esteve retratada por 
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pesquisas e diversos veículos de imprensa e experimentada de forma ex-
tremamente otimizada por mais mulheres. O fechamento das escolas e 
creches e o aumento do trabalho home office impactou as famílias, mas 
sobretudo, desencadeou para as mulheres uma carga de trabalho total 
ainda maior. 

Para as trabalhadoras gestantes, a pandemia trouxe ainda mais 
preocupações, tendo em vista o crescente número de mortes maternas 
por COVID-19 no Brasil8 e o medo da infeção no período da gravidez, 
pois desde o início da pandemia tiveram debates sobre a gestante per-
tencer ou não ao grupo de risco. Muitas gestantes foram afastadas do 
trabalho presencial, mas as trabalhadoras gestantes com empregos mais 
precários e sem a possibilidade de trabalho remoto, precisaram continuar 
trabalhando. Apenas em maio de 2021, com a Lei 14.151, foi reconhecido 
o direito de as trabalhadoras gestantes realizarem o trabalho somente de 
forma remota durante o período pandêmico, sendo este direito um ganho 
importante para a proteção a maternidade. 
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IMIGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA E 
TRABALHO NO BRASIL: SENEGALESES EM 

NITERÓI/RJ1

Áurea Cristina Santos Dias

Ao estudarmos a imigração de senegaleses para o Brasil, particu-
larmente os que se encontram na cidade de Niterói, no Estado do Rio de 
Janeiro, consideramos a presença deste grupo no município como uma 
expressão local de um crescente fenômeno global, a intensificação das 
migrações no mundo, tanto na dimensão nacional com os deslocamentos 
internos, quanto na travessia de fronteiras internacionais. 

O contexto prolongado de crise do capital, a reação norte-ameri-
cana aos atentados em seu território em 2001 se desdobrou no fortaleci-
mento do aparato de segurança nos países centrais e na proliferação de 
manifestações xenófobas e racistas que atribuem aos migrantes respon-
sabilidades pelas regressões econômicas e sociais. Destinos históricos de 
migração foram alterados afetando inclusive aqueles que buscam prote-
ção em razão de fundado temor de morte.

Informes da Agência das Nações Unidas para refugiados – AC-
NUR – apontam que são os países da periferia do capital os que mais 
recebem deslocados forçados e refugiados, o que vem provocando mu-
danças e definindo desafios no que se refere as relações internacionais 
entre os países envolvidos e na organização de mecanismos políticos de 
recepção e integração dos migrantes. Esse movimento tem sido estudado 
por pesquisadores de diferentes áreas (BAENINGER, 2018) e por agên-
cias internacionais, que caracterizam esses deslocamentos como migração 
sul-sul.

A força de trabalho migrante vem crescendo no planeta, chegan-
do a aproximados 164 milhões no mundo (OIT, 2020). Se tomarmos os 
dados de 2019 da Divisão de População do Departamento de Economia 
e Assuntos Sociais – DESA - ONU, a América Latina e Caribe recebem 
o menor número de imigrantes internacionais do mundo.  No Brasil, os 

1DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.101-125



102

registros da Polícia Federal de 2020, divulgados através do Portal de Imi-
gração há cerca de 750 mil imigrantes, incluindo todas as condições mi-
gratórias previstas em lei, e inclusas ainda os imigrantes vindos em perío-
dos anteriores aos anos 2000 (CAVALCANTI; OLIVEIRA; MACEDO, 
2019). Esse número representa menos de 1% da população do país.

Porém trata-se, ainda, que modesta do ponto de vista da análise 
percentual no país, de enorme contingente de trabalhadores fora de seus 
locais de origem e concentrados em pequenos municípios fronteiriços ou 
em grandes centros urbanos com estrutura incipiente para acolhimento e 
acesso a políticas de proteção.

O relatório de 2019 divulgado pelo Ministério da Justiça, referen-
te aos dados de 2010 a 2018 indica 

[...] significativa a chegada de imigrantes no país, especialmente 
composta por novos fluxos migratórios, caracterizados por pessoas 
originárias do hemisfério sul. Diferentemente das imigrações do final 
do século XIX e princípios do XX, em que os fluxos migratórios 
para o Brasil eram protagonizados por pessoas do Norte Global, 
basicamente por europeus, na atualidade são imigrantes do Sul 
Global que ocupam o ranking das primeiras nacionalidades no país. 
Destacam-se os haitianos, principal nacionalidade no mercado de 
trabalho, os venezuelanos, fluxo migratório que cresceu de forma 
significativa a partir de 2016, além de outras nacionalidades tais como 
os senegaleses, bolivianos, colombianos e bengalis. (CAVALCANTI; 
OLIVEIRA; MACEDO, 2019, p. 05)

A chegada de imigrantes do Haiti, de países da África e vizinhos 
latinos, na primeira década dos anos 2000 provocaram reações políticas 
de xenofobia, racismo e criminalização, potencializados pelo avanço da 
extrema-direita no mundo e suas repercussões no contexto sociopolítico 
brasileiro especialmente a partir de 2016. No mesmo contexto de apro-
vação da nova legislação migratória no Brasil, em 2017, fruto de debates 
que envolveram diversos segmentos da sociedade e substitutiva a uma 
legislação elaborada no período ditatorial, cresceram manifestações an-
ti-imigração, ataques a espaços de ativismos pela causa de refugiados e 
migrantes, ações militarizadas nas fronteiras e assassinatos de imigrantes 
(DIAS, 2020).
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Especialmente os fluxos advindos de países também periféricos 
em busca de proteção emergencial e trabalho se deparam com uma rea-
lidade de um mercado de trabalho restrito e uma ofensiva ininterrupta 
de contrarreforma neoliberal aos direitos de proteção social, além dos 
componentes históricos do racismo e sexismo que conformam de ma-
neira estrutural e estruturante a questão social no Brasil. Villen (2018) 
define essa complexidade que caracteriza a condição migrante de muitos 
trabalhadores que se encontram nesse fluxo contemporâneo no Brasil em 
busca de trabalho, como condição emergencial de sobrevivência como 
“periféricos na periferia” que acabam submetidos a condições de traba-
lhos semelhantes às do país de origem.

O imperialismo, como forma de expansão e aprofundamento do 
capitalismo, se mantém como uma questão fundamental para o entendi-
mento das contradições do sistema, porém as respostas organizadas para 
o enfrentamento da queda tendencial das taxas de lucro engendraram 
transformações impactantes na economia, nos Estados e demais esferas 
da vida social fazendo com que as crises se tornem cada vez mais recor-
rentes e perenes.

São aspectos determinantes no capitalismo sob a hegemonia fi-
nanceira, o aprofundamento sucessivo de dinâmicas de expropriação, a 
reestruturação produtiva e sofisticação do aparato de dominação políti-
co-militar que tem como expoente o poderio norte americano envolvido 
nos principais conflitos bélicos e bloqueios econômicos produtores de 
volumosos contingentes de refugiados e deslocados forçados.

O capitalismo em sua fase contemporânea sob a hegemonia do 
capital financeiro expande e intensifica as formas monetárias e fictícias 
de valorização do capital articuladas a sua condição social de existência, 
a extração de mais-valor através do trabalho livre. A busca frenética por 
valorização impõe taxas cada vez mais elevadas de exploração da força de 
trabalho exigindo a disponibilidade de trabalhadores dispostos a vender 
sua força de trabalho sob quaisquer condições tornando mais evidentes 
formas históricas de expropriações associadas a mecanismos mais recen-
tes de expropriação (FONTES, 2010). 

Ao discutir a mobilidade do trabalho, Gaudemar (1977) considera 
necessário desmistificar o caráter de livre escolha racional dos trabalha-
dores, ressaltando que a exploração do trabalho requereu na sociedade 
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capitalista a produção da força de trabalho, sua reprodução e o controle, 
tanto da sua circulação, quanto de sua qualidade. A mobilidade da força 
de trabalho é uma característica histórica no capitalismo e ao mesmo tem-
po condição de sua existência e permanência.

A importância da força de trabalho imigrante para a economia 
mundial, assim como a condição de vendedores da respectiva força de 
trabalho, é determinante para sobrevivência e para os projetos de vida dos 
imigrantes sendo, portanto, um elemento central na mobilidade. Desse 
modo, tomamos como referência para compreensão da migração inter-
nacional, a relação entre as classes e a dinâmica internacional da acu-
mulação capitalista como força motriz das migrações, reconhecendo que 
aspectos do debate contemporâneo como redes migratórias e migrações 
transnacionais são elementos importantes para a descrição do fenômeno 
migratório atual.

Na perspectiva recomendada por Sayad (1998) de analisar a mi-
gração em sua totalidade, buscamos aproximação com as particularidades 
dos processos econômicos, políticos, sociais e culturais, que caracterizam 
a história da África e do Senegal, cientes de que o processo de dominação 
imperialista impõe variações na organização da exploração e opressão, 
estabelecendo desigualdades entre as periferias, produzindo diferencia-
ções relacionadas não só com os interesses econômicos em jogo, como 
também com as formas de resistência construídas em cada região. Nessa 
perspectiva, procuramos nos aproximar da identificação das condições 
geradoras de emigração no Senegal. 

DINÂMICAS MIGRATÓRIAS EM ÁFRICA E A DIÁSPORA SE-
NEGALESA

As migrações internacionais africanas têm sido evidenciadas por organiza-
ções internacionais e especialmente por registros midiáticos de cenas em 
que homens, mulheres e crianças se arriscam em perigosas tentativas de 
travessia de fronteiras por terra, céu e mar. Além dos recorrentes barcos e 
botes lotados no Mar Mediterrâneo, cuja estimativa de mortos e desapare-
cidos é de 18.000 entre 2014 e 20182, há relatos de migrantes em jornadas 

2 Segundo estimativa da OIM, em 2017, pelo menos 6.163 pessoas desapareceram durante 
a migração e, de acordo com o ACNUR, mais de 1,5 mil migrantes morreram durante os 
primeiros sete meses de 2018 ao tentar atravessar o Mar Mediterrâneo em direção à Europa.
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não menos arriscadas em travessias terrestres, em baús de caminhões, em 
compartimento da âncora ou contêineres em embarcações em águas in-
ternacionais e até nos espaços reservados para as rodas de pouso de avião.

Para além da aparência suicida e desesperada que denotam tais 
acontecimentos, nos parecem pertinentes as observações de Bond (2007) 
e de Lumembu (2000) sobre a necessidade de buscar as causas de fundo 
da imigração africana. Para Bond (2007), o legado histórico colonial do 
continente forjou uma narrativa dominante em que corrupção e pobreza 
são consideradas elementos natos de sua população. A esse estereótipo é 
acrescentado uma animalização da África e de quem lá vive. Neste senti-
do, o continente seria uma grande selva em que o elemento humano é um 
detalhe quase inexistente ou, como ressaltou Fanon (2011), representa o 
animalesco, o não humano, o incivilizado, tanto que a linguagem domi-
nante opressora aciona uma linguagem zoológica de tratamento ao negro 
africano. Essa lógica racista e antropomórfica persiste como mediação 
nas relações globais econômicas, políticas e culturais com os países afri-
canos. Os imigrantes negros são considerados no Brasil com a mesma 
lógica em que seus países de origem.  Nesse caso, o continente todo se 
insere na divisão internacional do trabalho de forma subalternizada e ra-
cista (VILLEN, 2018).

Resume Bond (2007, p. 15): “Como o ‘continente negro’, a África 
tem sido tipicamente pintada em largas pinceladas, como um lugar de 
pessoas pagãs e incivilizadas, como selvagem e supersticiosa, como tribal 
e nepotista”. Esta percepção desconsidera o saque realizado no continen-
te desde os primórdios do capitalismo assim como as lutas e resistência 
que foram desde aquela época constituídas. 

Da mesma forma em que são naturalizados a pilhagem das ri-
quezas da África e o passado de escravização, a situação dos imigrantes 
africanos também é banalizada. As recorrentes causalidades atribuídas à 
imigração no continente, a falta de condições básicas de desenvolvimento 
e a pobreza, consideradas como uma fatalidade desconectadas das deter-
minações estruturais.

As migrações africanas são múltiplas, tanto em relação à histó-
ria quanto às modalidades e direções. Segundo Badi (2015), a migração 
africana é predominantemente interafricana e transfronteiriça. Os des-
locamentos internos chegam a representar 75% dos deslocamentos no 
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continente e têm dinamizado as relações entre o rural e o urbano. A 
busca por condições de trabalho é o motor dos movimentos que fazem 
trabalhadores e trabalhadoras rurais mudarem em princípio para as zonas 
urbanas de seu próprio país ou para zonas rurais que ainda ofereçam 
possibilidades nas monoculturas. Os migrantes urbanos costumam partir 
para zonas urbanas do próprio continente da África e de outros continen-
tes (FAO/ONU; CIRAD, 2017).

As transformações na dinâmica migratória rural na África têm 
ainda outras questões que se relacionam com a economia global. Regiões 
da África são ricas em minerais e reservas hidrocarboríferas, de platina, 
cromita, cobalto, bauxita, coltan, diamantes, além do petróleo. Por es-
tes atrativos, desde 2001, registram-se investimentos crescentes de países 
considerados de economias emergentes no estreitamento das relações no 
continente. Um exemplo disso foi a instalação em 2009, em Moçambique, 
da 2ª maior mina de carvão a céu aberto do mundo sob responsabilidade 
de uma empresa transnacional sediada no Brasil, que para tal feito remo-
veu centenas de famílias. 

A expropriação da terra e a pilhagem têm produzido contingentes 
migrantes e permanecem como processos que separam os trabalhadores 
dos seus meios de vida, de direitos, de crédito, de água, da terra e produz 
trabalhadores em busca de condições de venda de sua força de trabalho. 
Para Fontes (2010) as expropriações são processos fundantes e contínuos 
no capitalismo compondo as estratégias de recomposição das taxas de 
lucro e de ampliação de formas de valorização do capital. Sassen (2016) 
destaca como expressão contemporânea desses processos o mercado glo-
bal de terras.

A aquisição de terras de um país por governos de outros países 
e pelo capital privado estrangeiro não é novidade. Porém, desde 2006, 
houve importantes mudanças na diversidade de compradores, que são de 
diferentes países de origem e empresas de ramos diversos, e houve avanço 
na quantidade e alcance geográfico das aquisições. Um aspecto deter-
minante do mercado global de terras é que as transações nem sempre 
decorrem de compra e outros contratos. As aquisições podem ser decor-
rentes de apropriações de terras, seja por processos violentos do passado 
ou açambarcamento de terras recentes por desapropriações, coerções e 
outros métodos espoliativos e militares.
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A expansão dessas aquisições tem fundamento no interesse em 
cultivos industriais para biocombustíveis e alimentos, e para fins de es-
peculação. As transações do mercado global de terras envolvem a ven-
da, arrendamento ou concessão; convertem o uso da terra por pequenos 
proprietários para uso comercial em grande escala; aumentam o volume 
quando o preço dos alimentos sobe no mercado mundial; concentram-se 
maciçamente na África, embora ocorram com intensidade na Ásia e Amé-
rica Latina (SASSEN, 2016).

Para a efetividade desse mercado de terras são necessárias ações 
do Estado de modo a regulamentar e criar infraestrutura para seu de-
senvolvimento, especialmente porque as monoculturas e atividades de 
mineração podem ter grande impacto ambiental, atingindo fontes de 
água potável, florestas, fauna, exaurindo a terra. As consequências vão 
da expulsão dos pequenos agricultores que têm suas terras absorvidas nas 
grandes plantações à fome, visto que deixam de plantar seu próprio ali-
mento. Diante destas questões, do crescimento populacional, da degrada-
ção das condições ambientais, e dos conflitos fomentados pela industris 
bélica,  migração interna e internacional é um recurso para a sobrevivên-
cia de famílias trabalhadoras. 

A China tem se destacado na aquisição de terras e nos investimen-
tos externos diretos na África, desde a década de 1960, período de gran-
des mobilizações de descolonização no continente africano. Essa relação 
comercial e de investimentos diretos produziu uma imigração econômica 
chinesa para a África que se concentra nos países petrolíferos e um fluxo 
oposto em menor escala. Desde 2005, o Senegal restabeleceu relações 
diplomáticas com a China e os países firmaram a partir daí acordos bi-
laterais, que garantem a exportação por parte do Senegal de produtos 
agrícolas.

O Senegal tem uma população de aproximadamente 16 milhões 
de pessoas, com significativo contingente jovem, na faixa etária de 0 a 14 
anos, correspondente a 41,15% da população. As mulheres são aproxima-
damente 50% da população, a população rural é de aproximadamente 8 
milhões e a urbana 6 milhões. A colonização do Senegal foi um elemento 
estratégico para o tráfico de escravizados no Oceano Atlântico, da Ilha de 
Gorée. Seu território foi um dos principais centros comerciais de escravi-
zados do século XV ao XIX.
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O movimento de emancipação jurídico-formal do Senegal em re-
lação a França data de 1960 e teve como representante do movimento de 
independência Léopold Sédar Senghor3. Atualmente o país não passa 
por contextos bélicos, sendo considerado um país com regime democrá-
tico e, portanto, não se encaixa nos parâmetros jurídicos internacionais 
reconhecidos na legislação brasileira do refúgio. É um país de maioria 
islâmica, aproximadamente 94% da população tem essa referência reli-
giosa. No caso dos senegaleses o fator religião é um elemento diaspórico 
importante tanto na mobilização para a migração quanto na produção 
de condições de permanência no lugar de destino. O culto religioso é 
organizado em grupos de confraria que cumprem um importante papel 
desde a saída para a empreitada migratória e em ações de solidariedade 
entre os membros.

Tedesco (2017) destaca como determinantes para a compreensão 
da dinâmica migratória senegalesa, a organização da economia colonial 
especialmente no Pós 1ª Guerra Mundial e o período de modificações e 
desenvolvimento na produção agrícola iniciado nos anos de 1960 e inten-
sificados na década de 1970. 

O alinhamento imperialista da economia da colônia era pautado 
na produção agrícola segundo as necessidades da metrópole num ciclo 
de dependência que implicava escoar a maior parte da produção para a 
metrópole e importar de lá bens de consumo. Essa heteronomia adquire 
um sentido ainda mais dramático para a colônia no Pós Segunda Guerra 
Mundial quando há redução da importação por parte da França. O esfor-
ço durante a guerra impôs um ritmo maior de produtividade sob preços 
mais baixos das mercadorias, “[...] a rentabilidade da agricultura teve uma 

3 A atuação política institucional de Léopold Sédar Senghor teve início como representante 
parlamentar do Senegal ainda colônia francesa, mas já era conhecido junto com Aimé 
Césaire como um dos principais expoentes do movimento político cultural Negritude. 
Esse movimento que teve na França, na década de 1930, seu local de organização e difu-
são surge da experiência do racismo que estudantes e intelectuais oriundos das colônias 
sofreram na França. As propostas do movimento giraram em torno da ressignificação 
do sentido de ser negro e da valorização de suas experiências e referências culturais, daí 
cunharem o conceito de negritude. Com o avanço do movimento, especialmente no Pós 
2ª Guerra, alguns de seus participantes incorporaram a libertação política como elemento 
importante questionando, portanto, o colonialismo e imperialismo. O movimento recebeu 
críticas sobre seu perfil “pequeno burguês” visto ter sido criado por estudantes oriundos 
das elites locais das colônias, assim como Senghor também foi criticado por um suposto 
posicionamento colaborativo com a França (DOMINGUES, 2005).
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queda vertiginosa, além do que provocou alterações no sistema tradi-
cional de produzir das unidades familiares no meio rural” (TEDESCO, 
2017, p. 240). Com o abastecimento interno prejudicado e o esgotamento 
das condições de produção no campo, o país vivenciou uma grande crise 
em que a falta de alimentos se tornou a expressão mais severa.   

Nas décadas seguintes, as migrações internas e externas se inten-
sificaram, tanto para países fronteiriços, para outras colônias francesas e 
para a França, onde muitos senegaleses foram absorvidos em serviços de 
reconstrução do país. Esse período histórico coincidiu com a organiza-
ção de lutas anti-imperialistas e anticoloniais. O clima político em várias 
partes do mundo captava movimentos de questionamentos à submissão 
do continente africano (e da Ásia e América Latina chamados Terceiro 
Mundo) e de seu povo autóctone. Pesquisadores e a organização das lutas 
por independência passam a reconhecer e denunciar como elemento de 
dominação a desculturação, o assalto e a escravização econômica e mes-
mo biológica da África (FANON, 1968).

Em alguns países a descolonização seguiu uma política “profi-
lática” com a concessão da independência pela metrópole mantendo a 
dependência econômica e cultural e prevenindo um possível alinhamento 
com o socialismo. Noutros casos a luta foi sangrenta, disseminando e 
institucionalizando a tortura e a brutalidade pelas forças de segurança 
(HOBSBAWN, 2008). Não por acaso em 1979 a Organização da Unidade 
Africana lança as bases da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos, instrumento que amplia a definição de refugiado da Convenção de 
Genebra de 1951 evidenciando perseguições e torturas políticas.

Após a independência, o Senegal importa tecnologia da França 
e EUA para investimento na modernização da agricultura mantendo a 
cultura do amendoim introduzida na colonização e adere às ações de es-
tabilização financeira sob orientação do Fundo Monetário Internacional 
e Banco Mundial que previa as soluções técnicas de redução de despesas 
públicas, liberalização da economia, política fiscal rígida.

Unidades familiares de produção foram pressionadas a abandonar 
outras culturas e se dedicar à monocultura do amendoim. Sob a orienta-
ção de agências de fomento da França, aliadas aos bancos internacionais, 
bem como às agroindústrias, algumas regiões do Senegal foram pressio-
nadas à especialização produtiva (TEDESCO, 2017).
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Esse projeto de modernização acabou mantendo camponeses em 
condição de pobreza e por causa da especialização na monocultura do 
amendoim os recursos gerados precisavam ser usados para compra de 
outros cereais para a alimentação. Essa realidade no campo fomenta a 
migração e uma tendência de proporções globais de diminuição progres-
siva de trabalhadores dedicados às atividades agrícolas, desde a Segunda 
Guerra Mundial. O aumento da produção agrícola no mundo foi acompa-
nhado de um declínio do número de agricultores em função da mecaniza-
ção e largo uso tecnológico inclusive nos insumos. Apesar desta redução 
o Senegal se mantém como um país predominantemente rural (OUMAR 
BA; BOURGOIN; DIOP, 2017). 

O desenvolvimento do capitalismo global explicita nos momentos 
de crise as desigualdades constitutivas de seu funcionamento. A mudança 
na política monetária no final dos anos de 1970 e o aumento das taxas de 
juros levaram os países africanos a uma dramática intensificação de trans-
ferência de capitais para pagamento das dívidas à custa do agravamento 
das condições de vida da população, da corrosão dos setores produtivos 
e do recuo das ações do Estado em serviços sociais. O endividamento 
extremo serviu de mecanismo disciplinar para os ajustes preparando o 
terreno para o novo ciclo de expansão do capitalismo financeiro e de 
expropriações (SASSEN, 2016; BOND, 2007). 

Outro elemento histórico destacado por Rodney (1975) são as 
“correntes de transmissão” entre “metrópoles” capitalistas e as econo-
mias africanas, acomodando as elites locais no papel de intermediário de 
negócios do capital imperialista, definindo uma cumplicidade que garante 
a exportação dos recursos adquiridos na exploração e apropriação do tra-
balho e riqueza no continente para instituições financeiras e investimen-
tos nos países centrais, mantendo uma forte conexão com os mecanismos 
coloniais de expropriação, preservando, dessa forma, as relações interna-
cionais desiguais e hierárquicas.

Cabral (1976) reforça o argumento de que os elementos explica-
tivos para a desigualdade social entre as elites e as massas populares na 
África tiveram como base o colonialismo imperialista. Para o autor, a luta 
de classes, na África, é fruto de um processo histórico de desenvolvimen-
to das forças produtivas de intensa e violenta usurpação, caracterizado 
por uma complexidade particular que envolve as relações das aldeias e 
cidades, de diferentes grupos étnicos, do camponês e do operário. A es-
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tratégia dominadora se utilizou e aprofundou destas divisões através da 
dura repressão, mas também da cooptação assimiladora das lideranças 
étnicas, o que incluiu o financiamento dos estudos de seus herdeiros e o 
apoio através de ganhos materiais e políticos da pequena burguesia rural 
e urbana.

A experiência do domínio colonial demonstra que, na tentativa 
de perpetuar a exploração, o colonizador não só cria um perfeito sistema 
de repressão da vida cultural do povo colonizado, como ainda provoca 
e desenvolve a alienação cultural por parte da população, quer por meio 
da pretensa assimilação dos indígenas, quer pela criação de um abismo 
social entre as elites autóctones e as massas populares. Como resultado 
desse processo de divisão ou aprofundamento das divisões no seio da 
sociedade, sucede que parte considerável da população, especialmente 
a “pequena burguesia” urbana e campesina, assimila a mentalidade do 
colonizador e considera-se como culturalmente superior ao povo a que 
pertence e cujos valores culturais ignora ou despreza (CABRAL, 1976).

Essa configuração política local contribuiu para a preservação das 
disparidades internas nos países, mas também regionais. Essas questões 
interferem tanto na organização econômica de cada país quanto na inte-
gração do continente fomentando conflitos e disputas.

O reconhecimento da corrupção, opressão, indiferença e violên-
cia nos Estados africanos devem, portanto, ser inseridos numa rede de 
relações no sistema capitalista constituído desde a pilhagem colonial e 
transmutados numa governança internacional diversa que se beneficiam 
do subdesenvolvimento e da fragilidade democrática na África. 

Com o avanço da financeirização, empresas e instituições finan-
ceiras africanas migraram suas sedes para países no Norte Global. A fuga 
de capitais, endividamento externo, recuo do Estado, associados a menor 
demanda de exportações dos produtos agrícolas e minérios africanos, le-
varam ao aprofundamento das desigualdades nos anos de 1980.

No final da década de 1990, a África enfrenta as consequências 
de séculos de exploração e opressão. No Senegal, as políticas protecio-
nistas americanas ao óleo do girassol e da canola, contribuíram para a 
crise do amendoim. Sobre o desgaste e escassez dos recursos naturais 
Ndiaye (2008) destaca, além das mudanças climáticas que causaram seca, 
as consequências da exploração predatória das terras e florestas, a des-
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consideração dos conhecimentos e práticas locais por parte dos projetos 
modernizadores imperialistas. 

A desvalorização monetária foi outro agravante para a economia 
e condições sociais no país. Desse modo, a intensificação da emigração 
para a Europa e os EUA foi consequência desses processos e fez com 
que a remessa dos imigrantes adquirisse uma importância significativa no 
PIB do país chegando a 17%. Estima-se que, em 2016, eram 3 milhões 
de senegaleses emigrados principalmente para França, Itália, Espanha e 
Inglaterra.  A saída intensa pelo mar nos anos de 2000, para a Espanha, 
cunhou a expressão em wolof4 “Barça ou Barsak” que equivale a “Bar-
celona ou a Morte” numa referência as perigosas condições das viagens 
(FONSECA, 2019). É comum, portanto, a referência a uma diáspora se-
negalesa (NADIYE, 2020; TEDESCO, 2017) ou a uma globalização da 
migração senegalesa (CASTLES; MILLER, 2004; JUNG, 2019).

As ações das instituições financeiras transnacionais sobre a África 
se mantêm, no século XXI, exigindo o pagamento de dívidas, e através 
do neoliberalismo disciplinar, expresso em planos e recomendações para 
o desenvolvimento da África, implicam em expropriações e agravamento 
das desigualdades sociais, que dentre outras consequências intensificam 
as imigrações e consolidam a fuga de cérebros que fazem  com que 15% 
dos profissionais mais bem instruídos do continente vivam agora fora do 
dele (BOND, 2007).

Segundo o Observatório das Migrações que reúne representantes 
de Estados da África, Caribe e do Pacífico, Observatório ACP5, desde os 
anos 1990 os registros de imigração de africanos para a América Latina 
vêm aumentando. Nos anos 2000, esta tendência adquiriu maior expres-
são. Os fatores associados ao incremento deste fluxo são: o crescente con-
trole das fronteiras nos Estados Unidos e na Europa, principalmente após 
os eventos de 11 de setembro de 2001, as restrições nas solicitações de 
refúgio no Canadá; o legado colonial que determinou a histórica conexão 
marítima no Atlântico e a diáspora negra nas Américas; políticas migra-
tórias consideradas mais complacentes e uma suposta capacidade limitada 
dos Estados no controle e monitoramento dos casos indocumentados; 
registro de impulsos de desenvolvimento econômico de alguns países na 

4 Língua local mais comum no Senegal.
5 Iniciativa financiada pela OIM e pela União Europeia.
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América Latina (ACP, 2012).

Na América do Sul, Brasil e Argentina são os destinos mais bus-
cados, inclusive pelos senegaleses que estabeleceram certa circulação en-
tre os países (TEDESCO, 2017). Durante muito tempo a rota mais usual 
de chegada ao continente foi pelo Equador. No entanto, esse fluxo vem 
sendo afetado por fatores, como: o endurecimento das legislações tan-
to na Argentina como no Equador; a crise econômica e a constatação 
de que, embora países latinos tenham construído respostas migratórias 
próximas à perspectiva de direitos humanos, acumulam-se denúncias de 
racismo e exclusão.

Podemos considerar que os imigrantes africanos têm sofrido pres-
sões de expulsão e precariedade tanto nos países de origem com a sangria 
da pilhagem permanente, quanto nos países de destino em que muitas 
vezes permanecem em condição indocumentada e acessam empregos in-
formais mal remunerados, o que os colocam segundo Lumembu (2000) 
numa condição de “periferia da periferia migratória”.

Essa condição associada a realidade dos senegaleses no Brasil re-
mete não só às condições de expulsão no país de origem, mas ao acesso a 
trabalhos mais precarizados e a exposição a uma legislação social em pro-
cesso regressivo e excludente. Desta forma o Brasil se constitui um país 
possível para migrar, mas o contato com a realidade política, econômica 
e social acaba por definir o país também como trânsito para destinos 
mais desejados no centro do capitalismo. Determina ainda uma intensa 
circulação regional dos senegaleses no Brasil em busca de melhores opor-
tunidades de trabalho.

A MIGRAÇÃO SENEGALESA NO BRASIL E A INCLUSÃO DE 
NITERÓI COMO DESTINO POSSÍVEL6

A formação econômica e social do Brasil, assim como dos de-
mais países da América Latina tem a migração, já sob os sentidos do 
capitalismo, como um dos elementos fundamentais. A expansão colonial 
europeia que determinou o genocídio e escravização de muitos povos 

6 Nesse item serão utilizadas parte das informações coletadas no trabalho de campo rea-
lizado no ano de 2019 com observação de atividades religiosas, culturais e de trabalho, 
entrevistas a imigrantes senegaleses, ambulantes brasileiros e profissionais das áreas de 
assistência social e saúde, totalizando 25 entrevistas.
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definiu um fluxo internacional de populações e influenciou na identidade 
e constituição de muitas nações. No século XIX a expansão imperialista 
significou um fluxo tão intenso de trabalhadores emigrando principal-
mente da Europa para as Américas, que demarcou o período da Grande 
Migração que durou até o início do século XX.

Este foi um período determinante para a consolidação de um 
mercado mundial capitalista e de globalização desse modo de produção 
e de articulação de um padrão relacional de dependência entre as econo-
mias periféricas e centrais. Além de exportar matérias-primas, as rela-
ções de trabalho e consumo passam a ser reproduzidas na periferia numa 
relação assimétrica, contraditória e dependente das economias centrais 
(FERNANDES, 2009). 

No Brasil um dos aspectos relevantes desse momento foi a de-
composição do escravismo sob a orientação dos interesses dominantes, 
ou seja, de forma que preservasse a desigualdade e mantivesse o racismo 
e sua funcionalidade para o capitalismo. Nesse sentido a elaboração das 
políticas migratórias subsidiadas e financiadas pelo governo no brasileiro 
compôs essa articulação que caracterizou a constituição da classe traba-
lhadora no país com permanências e continuidades no tocante ao traba-
lho escravizado e ao trabalho assalariado. A aproximação com perspecti-
vas eugenistas que forneceram argumentos e práticas para hierarquização 
étnico-racial dos trabalhadores (MOURA, 2014).

A política migratória permaneceu como um dos instrumentos de 
controle e seletividade da força de trabalho acionando dispositivos políti-
cos e econômicos de acordo com os períodos históricos7. Nosso interesse 
na migração internacional tem lugar na formação do capitalismo depen-
dente do Brasil como destino migratório logo algumas considerações são 
relevantes para nossa aproximação as condições de chegada e inserção 
laboral dos imigrantes senegaleses. 

Desde os anos de 1990, os impactos das transformações socie-
tárias, no mundo, tomam maior corpo no Brasil, impulsionados pela in-
tensa financeirização das transações comerciais, pela reestruturação na 

7 Não poderemos aqui desenvolver essa questão, mas recomendamos o trabalho de Villen 
(2018) que ao estudar imigração e trabalho no Brasil apresenta uma análise importante da 
função da política migratória na constituição e controle de fluxos migratórios como tam-
bém na fragmentação e hierarquização dos trabalhadores nacionais e imigrantes. 
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produção e pelas contínuas contrarreformas neoliberais. Uma das conse-
quências desses processos foi o aprofundamento das desigualdades entre 
os países de capitalismo central e os periféricos, assim como das desi-
gualdades internas em cada país. Segundo Fontes (2010), o capitalismo 
contemporâneo inova e recria as contradições fundamentais deste mode-
lo societário. Deste modo, as disparidades e desigualdades econômicas, 
políticas, sociais e culturais se aprofundam, sejam internamente em cada 
país como entre os países centrais e periféricos. 

Nas últimas décadas, portanto sob a hegemonia da valorização 
financeirizada do capital aprofundaram-se o endividamento do Estado 
cada vez mais comprometido com a transferência de valor para as econo-
mias centrais e seus sócios minoritários nacionais, a posição desfavorável 
e subordinada nas relações comerciais vem determinando desregulamen-
tações que afetam a produção e as relações de trabalho. 

Para a classe trabalhadora, tais mudanças significaram desempre-
go, fragilização e perda de direitos e a disseminação de formas preca-
rizadas de trabalho, tais como redução dos salários reais e eliminação 
de direitos trabalhistas e sociais através da reforma trabalhista criando 
dispositivos de flexibilização dos direitos constitucionais. A produção 
de um excedente de trabalhadores é inerente a acumulação capitalista e 
acaba por atuar como elemento de determinação das condições salariais 
dos trabalhadores empregados e como mecanismo de constrangimento 
e submissão a aceitação de relações trabalhistas precarizadas. Ao carac-
terizar este contingente como superpopulação relativa, Marx (2015 ex-
plicita o processo contínuo de liberação de parte da força de trabalho na 
produção capitalista impulsionado pela incorporação de tecnologias, pela 
redução dos custos e busca de ampliação de lucro. Trata-se, na análise de 
Gaudemar (1977), da força de trabalho mais móvel e ao mesmo tempo a 
que sofre mais intensamente os efeitos da mobilidade forçada do capital.

Os desafios estão postos à classe trabalhadora e atravessam fron-
teiras nacionais. Nessa direção os imigrantes que chegam ao Brasil em 
busca de condições de trabalho enfrentam tal realidade. O marco de con-
solidação do fluxo de senegaleses para o Brasil foi o período entre 2013 
e 2015, embora já houvesse estruturas migratórias e redes de informação 
anteriormente identificadas (TEDESCO, 2017; JUNG, 2019). O Brasil 
investiu em relações diplomáticas com o continente africano, desde a dé-
cada de 1960, tendo como estratégia o fomento a cooperação técnica e 
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oportunidades de negócios para empresários e investidores inclusive da 
indústria cultural. O acordo para recepção de estudantes de graduação de 
diferentes países africanos e participação militar do Brasil em território 
de África são decorrentes desse investimento.

Nos anos 2000, particularmente a partir de 2003, no Governo 
de Luís Inácio da Silva, o investimento nas relações internacionais e em 
aberturas de investimentos de empresas brasileiras, em países da África, 
ganharam um novo fôlego e fomentaram uma imagem exitosa da econo-
mia do Brasil, que vivenciava impulsos desenvolvimentistas que sabemos 
não se sustentaram. Um novo capítulo foi aberto nas relações do Brasil 
com a África que possibilitou viagens e abertura de novas embaixadas no 
continente, um aumento significativo do comércio bilateral e o fortale-
cimento de empresas brasileiras, especialmente do ramo de mineração, 
segurança e construção civil. Uma estratégia internacional de diplomacia 
de negócios cuidadosamente planejada para ocupar os espaços possíveis, 
não interferindo na atuação das principais potencias economicas já atu-
antes em África (VISENTINI, 2010). Senegal foi dos países alvo desse 
investimento de cooperação sul-sul, o que em nossa análise funcionou 
como um elemento de atração deste fluxo migratório.

Os senegaleses estão mais presentes no sul do Brasil, o que mo-
bilizou grupos de pesquisas específicos sobre este fluxo imigratório. Es-
timava-se, em 2015, que no Rio Grande do Sul havia 2 mil senegaleses. 
Apontamentos do pesquisador Tedesco (2017) identificam que senegale-
ses têm entrado no Brasil pela fronteira do Acre com o Peru, depois se 
deslocam para São Paulo e outros de lá se deslocam para o sul, atraídos 
pela possibilidade de trabalho em frigoríficos8 e da certificação halal9. 
Um aspecto que parece caracterizar este grupo, e talvez outros grupos 
8 A procuradora do trabalho Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes ao elencar as principais 
ocorrências no Ministério Público do Trabalho envolvendo o trabalho de estrangeiros, 
aponta o trabalho em frigoríficos como um dos mais degradantes em uso no Brasil e que 
tem utilizado largamente a força de trabalho imigrante, caracterizam este “[...] trabalho jor-
nadas abusivas, excesso de frio, esforços repetitivos, cenário deprimente” (LOPES, 2015, 
p. 228).
9 “Forma de abate de animais com destino a exportação para países de costume muçulma-
no, que supostamente exige que os trabalhadores que realizam a matança sejam mulçuma-
nos e realizem o ato manualmente, em constrição, pronunciando determinadas palavras. 
Esta suposta exigência tem justificado a preferência de contratação de trabalhadores prove-
nientes de países com mais presença mulçumana, como Bangladesh, Senegal, Iraque, entre 
outros” (LOPES, 2015, p. 229).
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migrantes, é essa trajetória que perpassa diferentes cidades do Brasil em 
busca de melhores condições de permanência, sendo possível falar na 
migração de senegaleses para o Brasil e no Brasil ( JUNG, 2019). 

Desse modo, alguns senegaleses que se encontram em Niterói já 
estiveram em outras regiões do país, a vinda para o estado do Rio de 
Janeiro se relaciona com a atuação das redes sociais migratórias que fun-
cionam como disseminadoras de informações e referencias para que o 
migrante seja recebido e integrado a atividades laborais. Em Niterói, essa 
rede migratória se organiza em torno de dispositivos religiosos consti-
tuídos pelos próprios migrantes, associação de migrantes senegaleses e 
nas atividades de venda ambulante. Essa rede se fortaleceu no período 
de realização de grandes eventos internacionais como a Copa do Mundo 
de Futebol em 2014 e as Olimpíadas de 2016, que funcionaram como 
importantes atrativos mobilizando muitos senegaleses para as vendas am-
bulantes no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados10(BRA-
SIL, 2019), de 2002 a 2019, existiam cerca de 8.000 pedidos de nacionais 
oriundos do Senegal interessados em ser reconhecidos como refugiados. 
Em 17 anos, apenas 15 solicitações foram deferidas, pois os senegaleses 
são considerados imigrantes econômicos. Eles acionam a estratégia de so-
licitação de refúgio ao chegarem ao Brasil, pois assim podem ter acesso a 
documentos provisórios que ajudam na instalação no país e na busca por 
trabalho. Refugiado e imigrante econômico são classificações migratórias 
que garantem inclusão ou exclusão a um conjunto de direitos e proteção 
social e são, ao mesmo tempo, condutos para o reconhecimento e inter-
pretação da migração.

Reconhecendo a presença destes trabalhadores no Brasil e a cres-
cente inserção dos mesmos em atividades do agronegócio, no final de 
2019, a portaria conjunta dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP) e das Relações Exteriores (MRE), de n. 10 de 05/12, abriu possi-
bilidade de senegaleses no Brasil que aguardavam resposta de pedido de 
refúgio solicitarem autorização de residência por dois anos.  

A trajetória do imigrante senegalês no Brasil é marcada pelo ca-
ráter da provisoriedade, uma vez que, ao solicitar o refúgio sabe que as 
possibilidades de ter seu pedido deferido são mínimas, pois o Estado 

10 Disponíveis em: www.justiça.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2019. 

http://www.justiça.gov.br
http://www.justica.gov.br/
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brasileiro não reconhece nesta nacionalidade as exigências que definem 
a condição de refugiado. Não obstante, órgãos governamentais atuam, 
desde 2012, em conjunto com empresários para agilizar a captação des-
sa força de trabalho na fronteira (FONSECA, 2019). Segundo dados do 
Relatório Anual Obmigra (CAVALCANTI; OLIVEIRA; MACEDO, 
2019), os senegaleses têm ampliado sua participação nas autorizações para 
o trabalho formal, concedidas pelo Conselho Nacional de Imigração, o 
que aponta para o interesse nessa força de trabalho particularmente no 
agronegócio no abate de aves. De acordo com o referido relatório, os se-
negaleses são, desde 2017, a principal nacionalidade em autorizações para 
o trabalho formal.

A excepcionalidade é a outra característica das ações regulatórias 
para os considerados imigrantes econômicos. Os senegaleses têm se vali-
do do dispositivo das anistias migratórias através de portarias ministeriais 
que possibilitam uma regularização migratória, ainda que provisória.

Os dados do CONARE referentes às decisões do órgão em rela-
ção aos senegaleses solicitantes de refúgio, no período janeiro de 2017 a 
junho de 2020, apresentam uma maioria de homens em idade produtiva. 
Em Niterói, o perfil em geral se define por: homem, jovem e solteiro; 
projeto migratório de inserção laboral; compromisso de enviar remessas 
de dinheiro aos familiares que permaneceram no Senegal; experiência 
mais recorrente de trabalho é no comércio ambulante. Os senegaleses 
têm crescido e se organizado11 na cidade de Niterói12. No ano de 2016, 
a então presidenta13 da Associação de Senegaleses Residentes no Rio de 
Janeiro14 estimava a presença de cerca de 200 senegaleses em Niterói. Em 
2019, a instituição registrou aproximadamente 300 senegaleses.

Sobre o trabalho informal ambulante que praticamente atribui 

11 A exemplo de outras cidades no sul e sudeste do Brasil onde criaram associações regio-
nais de senegaleses.
12 Em 2018, a comunidade senegalesa em Niterói organizou em espaços públicos muni-
cipais a “Jornada Cultural Khassida” ou “Journée Khassida” evento cultural-religioso que 
teve visibilidade na cidade.
13 Interessante o fato de a representação naquele momento ser exercida por uma mulher. A 
imigração senegalesa no Brasil é majoritariamente masculina, em Niterói não essa realidade 
não é diferente.
14 Conforme entrevista concedida e disponível em: https://odia.ig.com.br/_conteudo/
rio-de-janeiro/niteroi/2016-04-09/e-a-vez-da-africa.html. Acesso em: dezembro de 2016 .

https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/niteroi/2016-04-09/e-a-vez-da-africa.html
https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/niteroi/2016-04-09/e-a-vez-da-africa.html
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identidade migratória aos senegaleses, podemos considerar que essa ativi-
dade compõe o quadro da informalidade e de mecanismos específicos de 
exploração, traços constitutivos do capitalismo brasileiro (TRINDADE, 
2020). A informalidade se caracteriza pela ausência de formas contratuais 
regulares e fixas, por formas de autorreprodução variadas e pela redução 
dos custos de circulação, formalidade e informalidade que cada vez se 
tornam mais complementares no Brasil, inclusive o caráter da desprote-
ção social mais atribuído à informalidade tem se generalizado nos contra-
tos formais de trabalho.

Sobre as remessas, elas explicitam o vínculo e manutenção das re-
lações familiares e acabam por condicionar a busca urgente e a dedicação 
ao trabalho. A necessidade de guardar uma parte da remuneração, que 
como vimos tem impacto não só nas famílias dos emigrantes quanto na 
economia do Senegal, movimenta instituições financeiras especializadas 
nessa atividade. A obrigação de poupar para as remessas mais os gastos 
com a reprodução social têm colocado o Brasil como um país de trânsito 
para os EUA e Canadá, visto que nos países centrais a remuneração pode 
ser maior, garantindo melhores remessas aos familiares e condições me-
lhores de consumo.   

Os senegaleses se instalam no espaço central de Niterói para mo-
radia em habitações antigas e com infraestrutura precária, onde dividem 
espaços densamente ocupados, e para o trabalho ambulante. O trabalho 
nas ruas e as relações com os trabalhadores brasileiros, nesse espaço, tam-
bém expressam aspectos estruturais da formação do mercado de trabalho 
no Brasil, que manteve simultaneamente diferentes formas de trabalho, 
de modo que a informalidade sempre foi uma realidade de muitos traba-
lhadores e tem crescido desde que a crise mundial afetou com potência o 
país, fomentada pelas contrarreformas dos direitos trabalhistas. Há uma 
relação tensionada entre os ambulantes brasileiros e os imigrantes que se 
intensifica com a repressão do aparato governamental municipal que tem 
nos trabalhadores ambulantes imigrantes um alvo preferencial de ações 
truculentas. O uso desproporcional de violência e a apreensão de merca-
dorias têm sido noticiadas na mídia local15. A condição de irregularidade 
da atividade de trabalho e a condição de imigrante com possibilidade de 
condição indocumentada potencializam as chances de repressão.

15 Disponível em: https://anovademocracia.com.br/noticias/13736-rj-homem-senegales-
-e-espancado-por-guarda-municipal-em-niteroi. Acesso em: 29 jul. 2020.

https://anovademocracia.com.br/noticias/13736-rj-homem-senegales-e-espancado-por-guarda-municipal-em-niteroi
https://anovademocracia.com.br/noticias/13736-rj-homem-senegales-e-espancado-por-guarda-municipal-em-niteroi
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As demais experiências laborais relatadas se deram no campo de 
atividades da construção civil onde os senegaleses realizavam as tarefas 
mais desgastantes fisicamente e recebiam remuneração e tratamento infe-
rior aos trabalhadores brasileiros, tendo relados inclusive de ausência de 
pagamento dos salários por parte dos empregadores.

Grande parte é muçulmano vinculados à grupos e associações 
que tem a religião islâmica como estruturante na experiência migratória, 
funcionando como uma rede de apoio, de acolhida e integração e para a 
organização de representação política através de associações de senega-
leses. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fluxo de imigrantes senegaleses em Niterói oscila conforme a 

dinâmica de deslocamento dos senegaleses pelo Brasil e pela chegada de 
novos trabalhadores. Quantitativamente pode não parecer expressivo, 
mas este fluxo indica estruturas consolidadas de redes de solidariedade 
para recepção e permanência tendo, portanto, uma importância qualita-
tiva no conhecimento e estudos da imigração contemporânea no Brasil. 

O Brasil tem um histórico de políticas de atração de imigrantes, 
europeus e brancos, porém, a partir dos anos de 1990, a vinda de refu-
giados de diferentes países e a intensificação da imigração fronteiriça têm 
complexificado e atribuído maior heterogeneidade ao perfil migratório. 
A aproximação às experiencias concretas e as especificidades destes flu-
xos contribui para o estabelecimento das conexões com o fenômeno das 
migrações e, consequentemente, com as questões de fundo relacionadas 
à dinâmica do capitalismo contemporâneo e às particularidades que apro-
fundam as desigualdades entre os países, especialmente na periferia do 
capital. 

As migrações internas, fronteiriças e transnacionais têm adqui-
rido uma nova intensidade tanto na qualidade quanto na quantidade em 
diferentes direções no mundo. As migrações de países da África para o 
Brasil, a partir especialmente dos anos 2000, tem relação com esse con-
texto de atravessamento de capitais na periferia do capital, sob a forma 
de investimentos diretos, sujeição à dívida pública, canalizando de forma 
cada vez mais dramática os recursos naturais e o sobretrabalho produzido 
na direção periferia-centro.
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Nossa abordagem entendeu que os imigrantes, ao se deslocarem 
em busca de produção de vida, constroem, ainda que não seja por escolha, 
uma resistência ao contexto de expropriação crescente do trabalho, o que, 
nas análises de Gaudemar (1977), seriam as estratégias de imobilidade dos 
trabalhadores frente à intensificação da mobilização para o trabalho que 
o capital determina, e que avançam cada vez mais sobre as dimensões da 
vida social. A mobilidade da força de trabalho como um elemento chave 
da constituição e desenvolvimento do capitalismo toma formas cada vez 
mais complexas exigindo dos trabalhadores crescente submissão, adapta-
bilidade e deslocamentos internos e internacionais.

Para Antunes (2018, p. 84) a situação dos imigrantes é “[...] a pon-
ta mais visível do iceberg no que concerne à precarização das condições 
de trabalho no capitalismo atual”. A reprodução ampliada do capital exi-
ge cada vez mais a submissão da força de trabalho a condições brutais 
de expropriação. As condições de flexibilização das condições, relações 
e remunerações do trabalho a que estão submetidos os trabalhadores, 
a diversidade de gênero, orientação sexual, raça/etnia, geração, região, 
nacionalidade e/ou qualificação é capturada e estimulada como desigual-
dade, possibilitando ao capital a sujeição e mecanismos de exploração que 
tornam mais vulneráveis determinados trabalhadores.

Nesse sentido, a articulação dos coletivos de imigrantes com as 
lutas dos trabalhadores brasileiros e perspectiva de internacionalização 
pode fortalecer a articulação e a construção de dos caminhos de resistên-
cia, pois, como alerta Basso (2018), as condições a que estão submetidos 
os trabalhadores imigrantes se misturam ou prenunciam a dos demais 
trabalhadores.
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UM BALANÇO PRELIMINAR DO 
ORÇAMENTO PÚBLICO NO GOVERNO 

BOLSONARO (2019 – 2021)1
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O texto que segue, redigido por docentes e pesquisadores(as) do 
Grupo de Estudos e Pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade So-
cial (GOPSS/UERJ), analisa de forma preliminar as principais tendências 
do orçamento público no Governo Bolsonaro nos anos de 2019, 2020 e 
os recursos autorizados para 2021, com base em um amplo levantamento 
de dados na Plataforma Siga Brasil, do Senado Federal2. O objetivo é 
caracterizar a gestão ultraneoliberal – caracterização que temos da política 
econômica brasileira a partir de 2016, com a EC 95 e outras medidas iné-
ditas - da parcela expressiva do fundo público3 que se organiza pelo me-
canismo orçamentário, e as inflexões advindas da pandemia de Covid-19, 
neste caso a partir de 2020. Em foco estão o gasto público nas funções 
que envolvem a segurança pública e as forças armadas; aquelas funções do 
orçamento público que se relacionam mais diretamente com a garantia das 
condições gerais de produção (Mandel, 1982), envolvendo infraestrutura e 
as relações com os diversos setores produtivos; e as funções do orçamento 

1 DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.127-150
2 O GOPSS/UERJ faz parte do Centro de Estudos Octavio Ianni/UERJ e é registrado 
na Plataforma Grupos do CNPq. O referido levantamento está sendo realizado a partir 
de seis subgrupos que vêm monitorando o Orçamento Geral da União por grupos de 
funções, mas buscando níveis menores de agregação de recursos, a partir do cruzamento 
da linguagem funcional-programática, de grupos de natureza de despesa e também insti-
tucional. Ele envolve docentes (da UERJ, da UNIRIO e da UFF), discentes – alguns deles 
bolsistas - de graduação, mestrado e doutorado, e pesquisadores de pós-doutorado (UFRB 
e Universidade de Angola). Neste texto avançamos análises de três desses subgrupos, res-
saltando que se trata de um esforço coletivo de pesquisa que vai além dos autores aqui reu-
nidos. Os dados foram levantados entre maio e junho de 2021 com base nas informações 
disponíveis no site SIGA Brasil e deflacionados pelo IPCA de junho de 2021.
3 A concepção de fundo público aqui adotada está sistematizada em Behring (2021).
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da seguridade social. A análise busca estabelecer as relações de continui-
dade da política econômica e social do atual governo com a dinâmica de 
ajuste fiscal que marca a redemocratização no país, bem como seus deslo-
camentos e inflexões, para além dos impactos da pandemia, dada a excep-
cionalidade (esperamos) de um governo de extrema-direita, neofascista e 
ultraneoliberal.

1. SOBRE NEOFASCISMO E ULTRANEOLIBERALISMO: UM 
ENCONTRO TÓXICO 

Apesar das polêmicas em torno da caracterização do bolsona-
rismo como movimento neofascista, há um amplo consenso entre os 
segmentos críticos que seu projeto de governo está assentado sobre um 
programa econômico de radicalização do neoliberalismo – que designa-
remos aqui como ultraneoliberalismo - e no combate reacionário a ideais 
democráticos. O neofascismo que representa um profundo ataque às li-
berdades democráticas e às perspectivas emancipatórias, no entanto, não 
deve ser confundido com o fascismo histórico, transformado em regime 
na Alemanha nazista e na Itália de Mussolini. Afirma-se, portanto, a ne-
cessidade de situar as mudanças em relação ao “fascismo histórico” como 
um fenômeno novo no contexto do atual estágio da crise do capital, em 
que ocorre o crescimento da extrema direita. Contudo, concordando com 
Mattos (2020), acreditamos que empreender “analogias” com o “fascismo 
histórico” pode ser muito relevante para compreender o fenômeno atual.

 Há uma série distinções do neofascismo em relação ao fascismo 
histórico, e um elemento central é a posição de seus agentes em relação 
ao liberalismo. Se as liberdades democráticas e as "liberdades individuais" 
são atacadas a partir do reforço do racismo, das opressões de gênero, aos 
LGBTQIA+, aos povos indígenas, entre outros tantos exemplos; a “liber-
dade de mercado” é uma premissa inquestionável pelo neofascismo bra-
sileiro. Demier (2020, p. 30) em suas Crônicas dos dias desleais, ressalta que:

[...] não se trata de mera coincidência o fato do ultraneoliberalismo 
bolsonarista encerrar um conteúdo ideológico abertamente 
conservador e mesmo reacionário, sobretudo no papel destinado 
aos negros, nordestinos e mulheres na sociedade. Todos devem ser 
colocados nos seus devidos lugares para que possam ser explorados.
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Não há, como no fascismo histórico, uma hostilidade do bolsona-
rismo em relação ao liberalismo – que se traduziu entre os anos 20 e 40 do 
século XX num forte intervencionismo estatal, inclusive belicista e que 
favoreceu em outros termos o grande capital monopolista (MANDEL, 
1976). Ao contrário, há total associação entre neofascismo e ultraneolibe-
ralismo, mantendo-se a tônica de favorecer o grande capital monopolis-
ta-financeiro, tendo em vista o aprofundamento das condições de explo-
ração da força de trabalho, o que envolve a contrarreforma trabalhista, 
previdenciária e o generalizado ataque aos direitos sociais e humanos. 
A figura do ministro Paulo Guedes, um “Chicago Boy” forjado para a 
aplicação do receituário neoliberal sem reservas, e que tem na bagagem a 
experiência na sanguinária ditadura de Pinochet instaurada no Chile em 
1973, é emblemática desse tipo de articulação tóxica para os trabalhado-
res (Cf. BEHRING, 2021, Capítulo 8).

Entre os elementos que nos ajudam a caracterizar o projeto bol-
sonarista como neofascista ressaltamos alguns, os quais desdobraremos 
na análise do Orçamento Geral da União: as distinções do tipo “Nós” e 
“Eles”, que marcam as ideologias fascistas como bem descrito por Stanley 
(2020); a liberdade de expressar opiniões racistas, machistas e LGBTQI+-
fóbicas, aparece também como apelo à “lei e ordem” e reforço da política 
de “Segurança Pública”; e o “combate ao crime e à corrupção” que, na 
verdade, endossa a feição do neofascismo como ideologia de combate que 
prega a aniquilação de seus oponentes. Outra importante característica é 
uma referência constante ao passado mítico, portador da ordem e harmo-
nia, que deve ser restabelecida - no caso do bolsonarismo, esse passado 
refere-se ao período da Ditadura Empresarial Militar pós-1964 e no papel 
saneador exercido pelas forças armadas.

2. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA NO ORÇAMENTO GE-
RAL DA UNIÃO

A programática do neofascismo brasileiro propõe de forma con-
tundente incidir na direção das políticas públicas de segurança pública e 
no papel das forças armadas. A seguir analisamos, como no contexto do 
ultraneoliberalismo, as visões de mundo neofascistas materializaram-se 
na destinação do fundo público, através da análise do Orçamento Geral 
da União, nas funções “Segurança Pública” e “Defesa Nacional”. 
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No aspecto ideológico do “Nós x Eles”, a propaganda neofascista 
apela constantemente ao “combate à criminalidade” e se forja na farsesca 
dicotomia “Segurança Pública” versus “Direitos Humanos”, tornados os 
inimigos públicos da Nação: os criminosos e seus defensores, identifica-
dos como os defensores de Direitos Humanos. A utilização da “Seguran-
ça Pública” como bandeira que legitima o genocídio da população negra 
e favelada é recorrente e organiza importantes bases de apoio ao bolsona-
rismo nas polícias, particularmente, nas polícias militares estaduais, mas 
também, em outros níveis. Ao avaliar o Orçamento Geral da União, não 
será possível captar as tendências na política de segurança nos Estados, 
contudo acreditamos ter importantes sinalizações para o nível federal.

O discurso do “combate à corrupção” também não é novidade 
em relação ao fascismo histórico, e no Brasil recente tem servido para 
organizar o sentimento antipetista como outra forma de “Nós X Eles”. 
No ano de 2020, já sob o Plano Plurianual (PPA 2020 - 2024) e na pro-
posta orçamentária anual do governo Bolsonaro é possível identificar um 
aumento de 18,35% do total do orçamento autorizado para a função Se-
gurança pública, o que poderia sinalizar uma mudança na prioridade dada 
ao setor, coerentemente com a propaganda neofascista de “combate ao 
crime” e à corrupção. Contudo, é possível notar que o valor autorizado 
em 2020 (15,9 bi), era significativamente inferior ao orçamento da área 
em 2010 (20,4 bi), sob o governo do PT, com valores corrigidos pelo 
IPCA de 05/2021. Além disso, houve de 2019 para 2020 uma redução de 
86,49% na subfunção “Policiamento”, o que não seria esperado (SIGA 
BRASIL, 2021).

Ademais da propaganda em torno da Segurança Pública, o que 
podemos observar é a manutenção e até regressão na média do orçamen-
to autorizado sob o governo Bolsonaro, de 2019 a 2021 para a função 
Segurança Pública. Quando comparada ao período de 2010 a 2016, sob 
os governos do PT, há uma redução de 17,38% do orçamento autorizado 
para a função Segurança Pública no atual governo (Tabela 1).  Outro 
dado que chama a atenção é que mesmo em 2020, ano em que o orçamen-
to da Segurança Pública sofreu um aumento, é possível inferir que a ação 
“Prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas e a crimes praticados 
contra bens, serviços e interesses da União” apresentou uma redução de 
25,45% (SIGA BRASIL, 2021).



131

Tabela 1 - Média dos valores no orçamento autorizado para a fun-
ção Segurança Pública para os períodos de 2010-2016 e 2019-2021 

corrigido pelo IPCA de 05/2021. Brasil, 2021.

Orçamento autorizado para função Segurança Pública
Média 2010-2016 R$ 16.990.142.570
Média 2019-2021 R$ 14.037.655.478
Variação percentual -17,38%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA Brasil consulta-
dos em junho de 2021.

Ao examinar os valores pagos no período de 2010 a 2020, repe-
tindo a mesma comparação, entre os anos de 2010-2016 e de 2019-2020, 
observa-se também uma redução de 5,39 % em relação à média dos valo-
res pagos (Tabela 2).

Tabela 2 - Média dos valores no orçamento pago para a função “Se-
gurança Pública” para os períodos de 2010-2016 e 2019-2021 corri-

gido pelo IPCA de 05/2021. Brasil, 2021.

Orçamento pago para função Segurança Pública
Média 2010-2016 R$ 11.257.082.666
Média 2019-2020 R$ 10.649.781.375
Diferença R$ 607.301.291
Variação percentual -5,39%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA Brasil consulta-
dos em junho de 2021.

Apesar de não ser identificável um aumento nos recursos da fun-
ção Segurança Pública no governo Bolsonaro, o exame da execução das 
ações nesta função demonstra claramente suas prioridades na Política de 
Segurança Pública. Tomando por base o ano de 2020, foram executados, 
apenas 30,12% dos recursos previstos para a ação de “Prevenção e repres-
são ao tráfico ilícito de drogas e a crimes praticado contra bens, serviços e 
interesses da união”, enquanto em 2010 foram utilizados 70,66% dos re-
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cursos autorizados para este tipo de ação preventiva. Em contraposição, 
em 2020, foram utilizados 97,39% dos recursos destinados às ações de 
“aparelhamento e aprimoramento de instituições de segurança pública” 
(Siga Brasil, 2021). É patente o esvaziamento de ações de prevenção em 
função da mera penalização, coerentemente com a ideologia neofascista.  

Como apresentado anteriormente, o culto ao passado mítico, pre-
sente no fascismo histórico, é equiparado à defesa do papel progressivo 
das forças armadas na ditadura militar pelo neofascismo brasileiro. Dis-
to decorre que a importância das forças armadas é superdimensionada. 
Tanto o alto número de ministros e cargos comissionados ocupados por 
militares quanto a ampliação do orçamento para as forças armadas, sob 
a recorrente ameaça de fechamento do regime político através de uma 
“intervenção militar”, são desdobramentos importantes disso.

Como não ocorreu no Brasil uma transição democrática, que 
conseguisse desmontar o papel antidemocrático cumprido pelas forças 
armadas, mesmo nos governos do PT, mantiveram-se internamente as 
leituras conservadoras nas forças armadas sob o manto do combate aos 
“revanchismos” (SILVA, 2019). Houve uma importante inflexão no sen-
tido oposto com a instauração das Comissões da Verdade nos governos 
petistas. No entanto, os rebatimentos da “transição pelo alto” permitiram 
o ressurgimento com força mobilizadora do culto à ditadura militar, ex-
presso no bolsonarismo.

Ao examinarmos a função “Defesa Nacional”, diferentemente do 
que ocorre na função “Segurança Pública”, verificamos um aumento real 
na porção do fundo público destinada às forças armadas brasileiras. Abai-
xo demonstraremos como, do ponto de vista da análise do Orçamento, o 
incremento às forças armadas foi significativamente ampliado, mesmo no 
contexto de cortes orçamentários previstos pela política ultraneoliberal 
em voga desde a aprovação da Emenda Constitucional 95 que impôs o 
teto de gastos a partir de 20174.

4 A EC 95, também conhecida sob a alcunha de “Fim do Mundo” ou “da Morte” represen-
tou uma inflexão draconiana no ajuste fiscal brasileiro, e sem similar no plano internacio-
nal. Com a dificuldade de produzir o malfadado superávit primário a partir de 2014, e após 
o golpe de novo tipo de 2016, foi criado esse expediente que atinge os gastos primários 
do governo federal, mas protege os gastos financeiros, para os quais não há teto. Ou seja, 
foi reconstituída uma maneira de continuar remunerando regiamente os credores da dívida 
pública brasileira, nunca auditada (Cf. Behring 2021, Capítulos 6 e 7)
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Pela análise do orçamento autorizado para a função Defesa Na-
cional identifica-se que sua ampliação já estava em curso desde 2016, ano 
do golpe parlamentar que retirou o Partido dos Trabalhadores da Presi-
dência da República. Contudo, seu ápice ocorreu no ano de 2020 (88,8 
bi), com leve redução em 2021 (81,4 bi) conforme revelado pela Tabela 
3. Ressalte-se que, no período de 2010 a 2016, o valor mais alto que esta 
função do Orçamento alcançou foi 69,6 bi, em 2014, ano da Copa do 
Mundo no Brasil e da Conferência da ONU Rio+20, onde foram execu-
tadas Operações GLO (Garantia da Lei e da Ordem), em que as forças 
militares são requisitadas para atuação nas ruas, por solicitação da Presi-
dência da República, para evitar “desordens” em momentos específicos. 
O expediente a esse tipo de operação tornou-se recorrente, repetindo-se 
“[...] na Copa das Confederações da FIFA e na visita do Papa Francisco à 
Aparecida (SP) e ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventu-
de, em 2013; na Copa do Mundo 2014 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016.” 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2021).

Tabela 3 - Média dos valores no Orçamento autorizado para a fun-
ção “Defesa Nacional” para os períodos de 2010-2016, de 2017-2018 

e de 2019-2021 corrigido pelo IPCA de 05/2021. Brasil, 2021.

Médias do orçamento autorizado na função Defesa Nacional
Média 2010-2016 R$ 66.342.220.399
Média 2017-2018 R$ 81.488.492.955
Média 2019-2021 R$ 88.469.219.724

Ampliação 2010-2016 x 2019-2021 R$ 22.126.999.325
Variação percentual 
2010-2016 x 2019-2021 33,35%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA Brasil consultados em 
junho de 2021.

Em relação aos valores efetivamente pagos na função Defesa Na-
cional (Tabela 4), repetem-se as tendências de aumento dos recursos no 
governo Bolsonaro observadas nos valores autorizados. Entretanto, ao 
compararmos o valor médio dos períodos Bolsonaro com os anos de 
2010-2016, período majoritariamente governado pelo Partido dos Traba-
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lhadores (até o golpe parlamentar em maio de 2016) podemos verificar 
que esse incremento no Orçamento pago da função Defesa Nacional foi 
ainda maior, chegando a uma ampliação de mais de 50% dos valores pa-
gos. Um caso raro no ambiente do teto de gastos e do ajuste fiscal.

Tabela 4 - Média dos valores no orçamento pago para a função De-
fesa Nacional para os períodos de 2010-2016, de 2017-2018 e de 2019-

2021 corrigido pelo IPCA de 05/2021. Brasil, 2021.

Variação de valores pagos na função Defesa Nacional
Média 2010-2016 R$ 51.162.770.927
Média 2017-2018 R$ 75.755.911.243
Média 2019-2020 R$ 80.162.975.664
Variação período 
2010-16 x2019-2020 R$ 29.000.204.738

Variação percentual 56,68%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA Brasil con-
sultados em junho de 2021.

Essa ampliação foi distribuída desigualmente entre os tipos de 
ações, respondendo também às hierarquias de interesse do Governo Fe-
deral. Em 2020, por exemplo, ao verificarmos a execução dos valores 
autorizados é possível identificar para a ação “Proteção, fiscalização e 
combate a ilícitos na Amazônia Legal” apenas 51,68% do orçamento 
autorizado. Percentual este que se diferencia da lógica geral da função 
Defesa Nacional, que executou 91,78% do orçamento autorizado (SIGA 
BRASIL, 2021). A maior parte das ações tiveram alta execução e as mais 
executadas, com percentuais acima de 80% foram aquelas relacionadas à 
infraestrutura, como construção de embarcações, estaleiros, aeronaves, 
mísseis e “aprestamento”, ou seja, preparação das forças armadas.

O que podemos depreender no exame em curso das contas da 
Defesa Nacional e da Segurança Pública no Governo Bolsonaro, diz res-
peito à tendência ao aumento da destinação do fundo público para ações 
das forças armadas, enquanto no que diz respeito à segurança pública, a 
retórica não se materializa como incremento das ações, principalmente 
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das ações preventivas. Acreditamos que estas observações revelam carac-
terísticas importantes do neofascismo como diretriz governamental e de-
marcam sobretudo a centralidade do papel ocupado pelas forças armadas 
para as políticas do governo federal. 

3. A GARANTIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRODUÇÃO: 
UMA ANÁLISE PRELIMINAR DAS FUNÇÕES MAIS DIRE-
TAMENTE ECONÔMICAS DO ORÇAMENTO PÚBLICO

Uma mirada rápida pelas funções do Orçamento Público é o bas-
tante para localizar as funções que se ligam mais diretamente aos setores 
de nossa economia e lhes garantem condições gerais para produzir e se 
reproduzir. São estas as funções: 20 – AGRICULTURA, 21 – ORGANI-
ZAÇÃO AGRÁRIA, 22 – INDÚSTRIA, 23 – COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS, 25 – ENERGIA e 26 – TRANSPORTE. No entanto, a verdade é 
que toda função orçamentária tem um papel econômico. A função Saúde, 
para citar apenas um exemplo, ao centrar recursos no funcionamento (ou 
não) do Sistema Único de Saúde, cumpre também a tarefa de fomentar 
(ou não) todo um complexo industrial privado e/ou estatal ligado à área.

Isto posto, o fundo público está longe de ser repartido de manei-
ra igualitária pelo orçamento. Pelo contrário, ao observarmos as cifras 
destinadas às funções econômicas, a primeira conclusão é o desequilíbrio 
existente entre os setores econômicos brasileiros neste âmbito. O gráfico 
a seguir ilustra o tema ao mostrar o orçamento pago para cada função 
em 2019 e 2020 – ainda não temos o dado completo para 2021, já que o 
orçamento ainda está sendo executado.
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Gráfico 1 - Orçamento pago das Funções econômicas entre 2019-
2020 (em %)

Fonte: SIGA Brasil, Elaboração própria.

 A predominância da função Agricultura é óbvia e só confirma o 
peso dos setores agropecuários no direcionamento do fundo público bra-
sileiro, já que a maior parte dos recursos desta função não são destinados 
à agricultura familiar. Aliás, um movimento importante explicita esta ten-
dência. Com efeito, na passagem do orçamento do governo Dilma para o 
orçamento do governo Bolsonaro entre 2019-2020, todos os Programas 
cujo objeto eram a agricultura familiar foram eliminados da função Agri-
cultura. Em 2019 ainda constavam Programas como o Agricultura fami-
liar (R$7.528.516.636,00) ou o Fortalecimento e dinamização da agricul-
tura familiar (R$ 10.716.465.976,00) – para citar apenas os dois maiores. 
E não obstante seus recursos pagos neste ano (R$18.244.982.612,00) mal 
chegaram a um quinto do principal programa da função (Agropecuária 
sustentável – R$ 88.723.910.566,00). Assim como todos os Programas 
que guardavam relação com a agricultura familiar e a reforma agrária, 
desapareceram dos Programas contemplados com recursos da função 
Agricultura em 2020. 

Uma explicação possível seria que tais Programas poderiam ter 
sido transferidos para a função Organização agrária, aumentando seus 
fundos. Esta é tradicionalmente a função que abarca os recursos dos Pro-
gramas e das Ações da reforma agrária e guarda mesmo relação com a 
agricultura familiar. No entanto, isto não aconteceu. Na realidade, o or-
çamento destinado à função Organização agrária diminuiu sensivelmente 
entre 2019-2021, enquanto o orçamento da Agricultura se manteve estável. 
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No fundo, a disparidade entre os recursos destas funções é um retrato 
límpido do projeto vigente para o campo brasileiro. 

Gráfico 2 - Orçamento autorizado das funções Agricultura e Orga-
nização Agrária entre 2019-2021 (em R$ milhões)

Fonte: SIGA Brasil, Elaboração própria.

O avanço da função Agricultura, na realidade, ainda vai mais lon-
ge. Ao analisar os subconjuntos que compõem as despesas da função 
Organização agrária aparecem diversas subfunções ligadas à Agricultura 
ganhando terreno neste âmbito. No Gráfico 3 abaixo, mostramos a com-
posição entre 2019-2021 da função Organização agrária por subfunções 
e o que observamos é uma mudança na direção geral do gasto da função 
Organização agrária em 2021. 
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Gráfico 3 - Composição por grupo de subfunções do orçamento au-
torizado da Função Organização agrária entre 2019-2021 (em %)

Fonte: SIGA Brasil, Elaboração própria.

Com efeito, as subfunções da Agricultura crescem em detrimento 
das subfunções da Organização agrária. Ou seja, passam a ser destinados 
recursos que eram para a reforma agrária e a agricultura familiar para a 
produção agropecuária. E isto se observa também no nível dos Progra-
mas. Em 2019, além do Programa de gestão e manutenção do ministério 
da agricultura, pecuária e abastecimento, os Programas que reuniam os 
maiores recursos eram os de Reforma agrária e governança fundiária e de 
Fortalecimento e dinamização da agricultura familiar. Em 2020, o termo 
Reforma Agrária é eliminado do título do primeiro e o segundo deixa 
de existir. A função Organização agrária conta então com apenas três 
Programas. O Programa de gestão e manutenção do poder executivo, o 
de Governança Fundiária e aparece agora o maior Programa da função 
Agricultura em terceiro – Agropecuária sustentável. Ou seja, em 2020, não 
há qualquer Programa relacionado à agricultura familiar ou à reforma 
agrária precisamente na função que deveria se ocupar da agricultura fa-
miliar e da reforma agrária. 

O contrassenso é formalmente corrigido em 2021. Os Programas 
são reorganizados e, ao lado dos Programas de 2020 – todos mantidos, 
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retornam diversos Programas tradicionais da Função, como é o caso do 
Programa de Educação no Campo (PRONERA) ou de Agricultura fa-
miliar (PRONAF). Seus recursos, no entanto, foram drasticamente di-
minuídos. Para se ter ideia, os Programas diretamente relacionados com 
a agricultura familiar e a reforma agrária somam apenas 36% dos recur-
sos autorizados – na Função Agricultura a ordem é de 92%. O maior 
Programa, no entanto, ficou de fora desta contabilização. Com efeito, a 
direção do governo Bolsonaro no que tange a destinação de terra para 
assentamentos da reforma agrária e para a agricultura familiar não nos 
permite afirmar que o Gerenciamento da estrutura fundiária e destinação 
de terras públicas – Programa cujo recurso autorizado é duas vezes e meio 
maior que o segundo colocado – possa beneficiar estes sujeitos.

Outra comparação inevitável de ser feita pela importância que tem 
sobre os rumos da economia de um país é a confrontação das Funções 
Agricultura e Indústria. Ao que tudo indica, o peso da Função Agricul-
tura entre as Funções econômicas denota uma tendencia estrutural mais 
profunda. Com efeito, a especialização produtiva em curso na América 
Latina pode estar reforçando no Brasil exatamente estes setores agrope-
cuários. Por outro lado, o pequeno orçamento da Função Industria pode 
também indicar um reordenamento mais geral em que os setores indus-
triais brasileiros têm perdido ascendência diante das reconfigurações do 
sistema capitalista mundial em crise. A diminuição progressiva de seu or-
çamento autorizado – R$ 2.240.727.325,00 em 2019, R$ 2.147.917.941,00 
em 2020 e R$ 1.805.941.876,00 em 2021 – e a natureza de suas despesas 
corroboram esta hipótese. Vejamos.

Gráfico 4 - Composição da Função Indústria por grupos de nature-
za de despesas (em %)

Fonte: Painel do Orçamento Federal.
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No gráfico acima vemos o gasto da Indústria separado pelos di-
ferentes grupos de natureza de despesas. No geral, são dois grandes gru-
pos. As despesas correntes são aquelas utilizadas para a manutenção e 
funcionamento da estrutura e do pessoal existentes e, no gráfico, estão 
identificadas com os números 1, 2 e 3. Por outro lado, as despesas de ca-
pital contribuem para a geração de novas estruturas e denotam, portanto, 
novos investimentos para obras e aquisições. 

A tendência no gráfico explicita desde 2004 uma diminuição ex-
pressiva das despesas de capital. Com efeito, as despesas de investimento 
e as inversões financeiras vão minguando e entre 2019-2021, não há qual-
quer inversão financeira nas despesas da Indústria e o investimento chega 
a ínfimos 2,16% em 2020 – em 2006, no auge das despesas de capital, as 
mesmas atingiram 60,66%. Em contrapartida, o peso das despesas cor-
rentes aumenta muito. No entanto, ao contrário do que se poderia pensar, 
não se trata de aumento do valor absoluto da despesa, mas um aumento 
relativo. O mesmo valor diante da diminuição dos recursos totais que 
vimos destinados à Indústria aumenta seu peso relativo.

Dentro das despesas, há ainda um outro movimento relevante: 
o aumento das outras despesas correntes em detrimento das despesas de 
custeio com pessoal e encargos sociais. Há duas hipóteses possíveis aqui. 
A primeira explicita simplesmente uma diminuição do número de servi-
dores públicos empregados na área e a diminuição dos concursos públi-
cos do período corrobora essa explicação. Enquanto a segunda poderia 
estar demonstrando uma diminuição da importância dos salários reais do 
funcionalismo público e a priorização da remuneração baseada em bene-
fícios e auxílios que são contabilizados como outras despesas correntes 
no Orçamento Público.

Uma apreciação detida da Função Indústria confirma o compro-
metimento de grande parte de suas subfunções com a Função Adminis-
tração, responsável pela maioria das despesas correntes. Mas se focarmos 
nossa apreciação nas subfunções especificamente da Função Indústria 
aparece um novo dado relevante. 
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Gráfico 5 - Orçamento autorizado para as subfunções ligadas à Função 
Indústria entre 2019-2021 (em R$ milhões)

Fonte: SIGA Brasil, Elaboração própria. 

O gráfico acima nos mostra o orçamento autorizado das subfun-
ções e explicita a importância dos recursos destinados à mineração pela 
Função Indústria. Além de haver uma subfunção própria para a mesma, 
esta é a maior entre 2019-2020 e fica em segundo por muito pouco em 
2021. Isto nos permite compreender o peso do setor extrativista mineral 
na economia brasileira e seu reforço através do direcionamento do fundo 
público. Permite também vislumbrar a orientação do projeto industrial 
em curso em nossa sociedade e de certa forma contribui para a confirma-
ção da hipótese que a especialização produtiva brasileira aponta para uma 
reprimarização da economia de nosso país.

Além disso, a importância da Função Transporte entre as Fun-
ções econômicas – 28,7% em 2019 e 26,6% em 2020 – denota o papel 
que o Estado cumpre para a garantia das condições de reprodução do 
ciclo da acumulação capitalista. Com efeito, os recursos desta Função são 
basicamente empregados para a construção, o funcionamento e a manu-
tenção da infraestrutura de escoamento da produção dos setores econô-
micos brasileiros. Seu direcionamento para a garantia de longas ligações 
rodoviárias orientadas para grandes portos também explicita certo caráter 
exportador de nossa economia e uma priorização do modal de transporte 
rodoviário – este representa 90,8% do orçamento pago da Função entre 
2019-2020.
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Por fim, não poderíamos finalizar esta análise sem sinalizar o au-
mento da Função Comercio e Serviços. Esta Função é, no geral, destina-
da para as condições necessárias ao comércio exterior do país, reforçando 
a tese sobre o caráter exportador da economia brasileira. Seu aumento, 
no entanto, não guarda qualquer relação com esta tarefa, mas se assenta 
no aumento significativo, em 2020 e em 2021, dos recursos destinados ao 
turismo no Brasil. Contemplamos assim, em plena pandemia, o absurdo 
da destinação de vultosos recursos estatais brasileiros pelo governo Bol-
sonaro para a Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional 
– principal Programa alavancado pelo aumento orçamentário. Esta é ape-
nas mais uma ilustração eloquente do projeto genocida bolsonarista na 
gestão da crise sanitária em curso no Brasil.

4. TENDÊNCIAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE  
SOCIAL

O orçamento da Seguridade Social brasileira, sob a égide do 
Governo Bolsonaro (2019-2020), revela a continuidade do processo de 
desmonte e obstaculização (BEHRING, 2021) desse recém construído 
e ainda inconcluso sistema de proteção social, estabelecido no artigo 194 
da Constituição Federal de 19885. A fragilidade do sistema não consiste 
na sua criação, mas, dialogando com os estudos de Vianna (1999), Mota 
(2000) e Behring (2003), a Seguridade Social já nasce ameaçada pela vul-
nerabilidade administrativa das políticas que a compõem, pela cultura da 
crise e responsabilização da Seguridade Social e pela contrarreforma do 
Estado Brasileiro.

Análises realizadas com base nos dados disponíveis no sistema 
SIGA Brasil (alimentado com dados do SIAFI) revelam o acelerado des-
financiamento e descaracterização das ações que, historicamente, viabi-
lizaram o acesso, mesmo que parcial e focalizado aos direitos à saúde, 
previdência e assistência social no Brasil.

5 Para compreender a imbricada relação entre orçamento público e direitos sociais sugeri-
mos a leitura da importante obra intitulada Fundo Público e Seguridade Social no Brasil, de 
autoria de Evilásio Salvador (2010). Esse livro revela a importância do orçamento público 
para a materialização do acesso aos direitos sociais estabelecidos na Constituição Brasileira 
de 1988, e reforça a hipótese de uma longa e permanente continuidade do ajuste fiscal 
neoliberal no país.
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Ao verificarmos os recursos autorizados e pagos dos orçamentos 
2019 e 2020 das três políticas sociais aqui em destaque – Saúde, Previdên-
cia e Assistência Social -, percebemos mudanças significativas na definição 
e destinação dos recursos. Parte dessas alterações podem ser atribuídas à 
crise e à emergência sanitária provocadas pela pandemia da COVID-19 
em 2020. No entanto, não podemos ignorar que, desde os anos noventa, 
no contexto do permanente ajuste fiscal brasileiro, o desfinanciamento 
dos direitos sociais no Brasil se tornou uma realidade e, em 20166, o Novo 
Regime Fiscal expresso na Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016 
foi a principal medida adotada para acelerar esse processo.  

Análises comparativas dos recursos previstos e pagos nos orça-
mentos de 2019 e 2020, das três políticas da seguridade social brasileira, 
revelam, dentre outras coisas, um quadro de desfinanciamento, privati-
zação, focalização e regressão de direitos sociais como tendência e ma-
triz norteadora do governo ultraneoliberal brasileiro, mesmo diante do 
trágico cenário7 social e sanitário que assola a população de forma geral 
e provoca agudização do processo de pauperização de segmentos histo-
ricamente identificados em situação de pobreza como mulheres, negros e 
pessoas com baixa escolaridade, localizadas, principalmente, nas regiões 
norte e nordeste do Brasil.

Durante o processo de investigação e análise dos dados do orça-
mento da seguridade social na plataforma SIGA Brasil identificamos a 
dificuldade8 do mapeamento das informações de forma comparativa pois 

6 Acrescido do desfinanciamento provocado por medidas como: Prorrogação da DRU 
(EC 93\2016), que desvincula 30% das receitas da seguridade social; e escandalosas isen-
ções fiscais que retiram recursos da seguridade social brasileira. 
7 Segundo dados do IBGE no primeiro trimestre de 2021 o Brasil tinha 14.805 milhões 
de desempregados, cerca de 14,3% da população (Disponível em: https://agenciadenoti-
cias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30391-p-
nad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-14-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-29-0-no-
-trimestre-encerrado-em-janeiro-de-2021. Acesso em: 6 de maio de 2021.
8 Em 2019, a previdência social possuía 79 ações, caindo para 73 ações em 2020, uma redu-
ção de 6 ações. Das 79 ações de 2019, apenas 33 ações tiveram valores autorizados e pagos, 
outras 45 ações não possuíram valores autorizados e, portanto, nem pagos em 2019. Por 
fim, no ano de 2019, 01 ação teve valor autorizado, porém, não foi pago. Das 73 ações de 
2020, apenas 27 ações tiveram valores autorizados e pagos, outras 43 ações não possuíam 
valores autorizados e, portanto, não pagos em 2020. Por fim, no ano de 2020, 3 ações tive-
ram valores autorizados, porém, não pagos. Na política de saúde, as ações dos programas 
existentes em 2019 foram redistribuídas em novos programas da seguinte forma: 1) as 
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ao usarmos como referência a linha do tempo de orçamentos anteriores 
(2016 em diante), percebemos significativas mudanças na disposição or-
çamentária das principais subfunções, programas e ações das três políti-
cas sociais. A seguir vamos apresentar alguns destaques do levantamento 
realizado.  

Em relação à política de assistência social9, principal porta de 
acesso dos direitos socioassistenciais 10e de programas de transferência 
monetária11  para o segmento pauperizado da classe trabalhadora, per-
cebemos uma considerável elevação dos valores da Assistência Social 
de 2019 para 2020. Aumentaram em 329% os valores pagos, em função 
do auxílio emergencial12. Os gastos com a Assistência passam de 100 bi-
lhões para 432 bilhões, dos quais, 309,5 bilhões correspondem ao Auxílio 

ações do programa fortalecimento do sistema único de saúde (SUS) passaram para os pro-
gramas assistência farmacêutica no SUS, atenção especializada a saúde, atenção primaria 
a saúde, desenvolvimento científico, tecnológico e produtivo em saúde, fortalecimento do 
sistema único de saúde (SUS), gestão e organização do SUS e vigilância em saúde. As ações 
do programa de gestão e manutenção do ministério da saúde passaram para os programas 
gestão e organização do SUS, programa de gestão e manutenção do poder executivo e 
saneamento básico. As ações do programa proteção e promoção dos direitos dos povos 
indígenas passaram para o programa proteção, promoção e recuperação da saúde indígena. 
A ação do programa qualidade ambiental passou para o programa saneamento básico.
9 O Decreto Federal n°. 10.282, de 20/03/2020, reconheceu como essenciais as políticas 
sociais integrantes da seguridade social brasileira (Saúde, Previdência e Assistência Social) 
no enfrentamento ao quadro de vulnerabilidade e pobreza. Segundo dados divulgados pelo 
IBGE, quase 13,5 milhões de brasileiros tinham renda mensal per capita inferior a R$ 145,00 
(cento e quarenta e cinco reais).
10 Segundo estabelecido na PNAS, são consideradas direitos socioassistenciais e ou 
seguranças afiançadas por essa política de assistência social: segurança de sobrevivência 
(renda e autonomia), segurança de acolhida, segurança de convívio (ou vivência familiar e 
comunitário). (PNAS, 2004).
11 Lógica da cidadania pelo consumo (MOTA, 2000; DEMIER, 2017, BEHRING; BOS-
CHETTI, 2021).
12 O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal, des-
tinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos 
e desempregados, com o objetivo de fornecer proteção emergencial no período de enfren-
tamento à crise sanitária causada pela Covid-19. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/
auxilio/Paginas/default2.aspx. Acesso em 6 de maio de 2021: Até dezembro de 2020 foi 
instituído pela Lei nº. 13.982/2020. Em 2021, foi criado o novo auxilio emergencial. Se 
a família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês; se a 
família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês; se a fa-
mília for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa 
menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx
http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx
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Emergencial, ou seja, 71%.

Nessa análise identificamos que as ações relacionadas ao Auxílio 
Emergencial foram as que receberam maiores recursos. No entanto, cabe 
registrar que todas as discussões acerca da criação desse auxílio, regras de 
funcionamento, perfil do público-alvo etc. não foram realizadas no âmbi-
to das instâncias de controle social13 (conselhos de assistência social), e ou 
de pactuação14 (CIT e CIBs) dessa política social.  O marco legal em vigor 
reconhece esses lócus de articulação como responsáveis pelas diretrizes 
e regras para a oferta de serviços, programas e benefícios da assistência 
social nos três níveis de gestão da política. Porém, o atual (des)governo 
ignorou e centralizou essa decisão no INSS e no governo federal, mesmo 
que no seu caput a Lei 13.982/2020 reconheça que altera a LOAS/1993.  

Posteriormente temos as ações do BPC e aquelas vinculadas aos 
programas de transferência monetária (Bolsa Família). Quando compa-
ramos as ações de Proteção Social Básica e Especial com as outras prin-
cipais ações de 2020, identificamos (como em 2019) essas ações voltadas 
para os serviços de ação continuada e ofertas viabilizadas pelos equipa-
mentos públicos de imensa capilaridade15 da assistência social, presentes 
em quase 99% dos municípios brasileiros, ou seja, os CRASs e CREAs 
permanecem com menos recursos que as demais.  Além disso, os recur-
sos autorizados e pagos para ações de proteção social básica e especial 
diminuíram consideravelmente, de 2019 para 2020.

Cerca de 44% do orçamento de 2019 foi destinado para programas 
de transferência monetária direta individual (BPC), e 34% para o progra-
ma de renda direta às famílias em condição de pobreza (Bolsa família). 
Essa direção dos recursos da política de assistência social materializa o 
que algumas autoras (MOTA, 2008; BOSCHETTI, 2016) já indicavam, 
acerca da tendência de desmonte e precarização dos serviços de ações 
13 A Lei 8.742/1993 estabelece no seu artigo 16 que os conselhos de assistência social são 
instancias deliberativas da política de assistência social nos três níveis de gestão. 
14 A CIT foi instituída em 1999, por meio da Portaria no 131, de 28 de abril de 199 e sobre 
as CIBs, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic/2012), 
vinte e três também foram criadas em 1999 e as demais, entre 2002 e 2003. JACCOUD, L. 
(org.). Coordenação e relações intergovernamentais nas políticas sociais brasileiras. Brasí-
lia: IPEA, 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
livros/livros/200821_coordenacao_book.pdf. Acesso em: 27 jul. 2021. 
15 Todos os municípios brasileiros possuem pelo menos um CRAS em funcionamento 
segundo dados do CNAS/2021. 
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continuadas, ofertados pela rede de proteção básica e proteção especial 
da política de assistência social, cujo montante de recursos em 2019 foi 
de apenas 3%. Em 2019, muitas ações que, historicamente, financiavam 
o processo de descentralização e aprimoramento da gestão da política de 
assistência social estão zeradas no OGU. 

Em 2020, foi criada uma nova ação, denominada Auxilio Emer-
gencial e proteção a pessoas, que  absorveu cerca de 55% do orçamento 
da assistência social. Ademais, cerca de 14% desse orçamento foi usado 
para pagamento de Auxilio Emergencial residual e, acrescido a isso, cerca 
de 11% do orçamento foi utilizado para pagamento do Benefício emer-
gencial de manutenção do emprego, ou seja, cerca de 80 % do orçamento 
da Assistência Social em 2020 foi utilizado para financiar ações de en-
frentamento às condições de pobreza e ausência de renda acirradas pela 
pandemia da COVID-19.

Ao compararmos os recursos pagos (deflacionados pelo IPCA) 
de 2019 (R$ 100.931.789.895) e de 2020 (R$ 432.952.300.343), percebe-
mos um aumento de cerca de 328% de recursos para o financiamento 
dessa política social. No entanto, os dados revelam que esse aumento16 de 
recursos, não repercutiu na ampliação da  oferta de rede de serviços de 
proteção social básica e especial da assistência social, tampouco significou 
melhores condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras de 
SUAS, desde março de 2020. Pelo exposto há denúncias em vários espa-
ços17 de controle social e instancias organizativas da categoria de assisten-
tes sociais sobre a não garantia, pelos empregadores, dos equipamentos 
de proteção individual aos profissionais (EPIs), contrariando as medidas 
de prevenção determinadas pela Organização Mundial de Saúde e autori-
dades sanitárias nacionais, ocasionado a exposição dos/as trabalhadores/
as à COVID-19 no campo da assistência social.

Em relação à previdência social, os dados revelam que a diferença 
entre os valores autorizados e valores pagos, nos anos analisados, cor-
respondente à subfunção “Previdência Básica”, é considerável: em torno 
de menos 8%, em um montante vultoso.  Trata-se de pagamentos de 

16 O aumento de recursos na Assistência Social (função 08) para financiamento do Auxílio 
Emergencial materializa a lógica ultraneoliberal de transferência de renda e focalização de 
medidas de proteção social, ou seja, a lógica do cidadão consumidor. 
17 Conselhos de assistência social, fóruns dos trabalhadores, Ministério Público do Traba-
lho, etc. Conselhos regionais de serviço social e psicologia, etc. 
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benefícios de aposentadorias e pensões de trabalhadores e dependentes 
do Regime Geral de Previdência Social, o que pressupõe uma demanda 
contínua. Seria em função de entraves burocráticos na operacionalização 
do reconhecimento desses direitos? Seria em função de mudanças restri-
tivas no acesso aos direitos previdenciários com a contrarreforma da pre-
vidência social, promulgada em novembro de 2019, pela EC 103/2019? As 
despesas pagas com benefícios, incluindo a previdência básica (RGPS) e 
a previdência do regime estatutário, correspondentes às duas subfunções 
com maiores valores, representaram 98,97 % em 2019 e 99,12% em 2020 
no orçamento público federal. 

Ademais, são consideráveis as despesas autorizadas e pagas na 
subfunção “Previdência Social-Previdência do Regime Estatutário’’. Os 
valores pagos correspondem a mais de 14% dos valores totais. A diferença 
entre as despesas autorizadas e pagas dos Programas nos anos analisados 
foi inferior a 10%. Os Programas “Previdência Social/Nova Previdência” 
e o “Inativos e Pensionistas da União” concentram o maior volume de 
recursos, com mais de 98% dos valores pagos nos anos analisados. Houve 
uma redefinição de alguns programas a partir de 2020. Portanto, o que 
até 2019 era classificado como “Previdência de Inativos e Pensionistas 
da União”, que concentrava o segundo maior volume de recursos, foi 
desmembrado em cinco novos programas: Programas de Gestão e Ma-
nutenção do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Apenas cinco 
programas tiveram valores autorizados e pagos nos anos analisados e, 
embora conste uma nova distribuição no ano de 2020 que duplica a quan-
tidade dos programas, provavelmente em virtude da Nova Previdência, 
para estes não houve despesas autorizadas e pagas. Essas mudanças de 
nomenclatura e a existência de rubricas zeradas revelam, dentre outras 
coisas, o constante e silencioso processo de contrarreforma, desmonte, 
privatização e descaraterização da previdência social brasileira, conforme 
já denunciavam Behring (2003), Silva (2012) e Graneman (2006). Acresci-
do a isso, temos no Brasil um crescente quadro de desemprego estrutural, 
desaparecimento de postos de trabalho que viabilizavam vínculos for-
mais de emprego, e um cenário desolador de baixa cobertura e proteção 
previdenciária da população economicamente ativa. 

Em relação à política de saúde, houve uma reorganização interna 
dos programas da função Saúde entre os anos 2019 e 2020, e a principal 
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mudança, em 2020, foi a inclusão de uma nova ação denominada Enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus18. Nos demais programas, ou todas as ações fo-
ram extintas ou não houve redistribuição. Foram excluídos os programas 
que, em ambos os anos de 2019 e 2020, não apresentaram dotação orça-
mentária autorizada. Essas informações revelam, dentre outras coisas, um 
aumento de recursos na política de saúde como forma de enfrentamento à 
emergência sanitária, onde foram investidos cerca de 13,8 bilhões a mais 
no contexto do “orçamento de guerra”. No entanto, consideramos que foi 
uma inversão pífia diante das necessidades da pandemia e que isso não 
ampliou a oferta de serviços da saúde, que já existiam historicamente, e 
tampouco contemplou as pautas históricas dos movimentos sociais atu-
antes em defesa da saúde pública no Brasil, desde os anos setenta, con-
forme apontam os estudos feitos por Bravo e Pelaez (2020). A saúde tem 
sido a política mais afetada pelo ultraneoliberalismo, pois teve uma queda 
de recursos de cerca de 7% a partir de 2016, uma breve recuperação em 
2020 que não esteve à altura do desafio pandêmico, e que tende a retomar 
seu calvário em 2021, com as tendências de baixa execução orçamentária.

Em síntese, podemos afirmar que, mesmo tendo em vigor um de-
creto presidencial que reconhece as políticas que compõem a seguridade 
social como essenciais, os dados analisados no orçamento revelam que a 
Previdência Social vive constantes mudanças nas regras de benefícios e 
no fator previdenciário, e excluem a população do acesso a sua cobertura: 
hoje, 27% da População Economicamente Ativa estão sem acesso a al-
gum direito previdenciário. A Saúde, por sua vez, sofre um crescente pro-
cesso de privatização da oferta e focalização do acesso aos serviços. E a 
assistência social, sob constante ameaça, sofre com a redução de cobertu-
ra de benefícios, serviços e programas, e crescente focalização das ações. 
Atualmente 18% da população idosa não tem acesso aos direitos previ-
denciários e assistenciais, BPC e Bolsa Família, sob risco de cobertura e 
ameaça constante de redução dos valores. Ou seja, trata-se de um histó-
rico e ímpar processo de retirada de direitos da seguridade, estabelecidos 
desde 1988 com a Constituição Federal. E, após 2016, mesmo diante de 
uma crise sanitária que ceifou no Brasil cerca de 550 mil vidas, fora a sub-
notificação, ou seja, diante desse genocídio da população, principalmente 
dos segmentos da classe trabalhadora mais pauperizada, essa tendência 

18 Em 2020, foi pago o montante de R$ 41.607.863.274,94 nessa ação. 
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persiste, sob a égide de um governo ultraneoliberal e neofascista.
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POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO 
BRASIL: O OCASO DA “CONSTITUIÇÃO 

CIDADÃ”1

Leonardo Fragoso da Luz 

Silene de Moraes Freire

No ano de 2021, em plena tragédia pandêmica da Covid-19, assis-
timos a uma operação policial no dia 06 de maio, em nome da política de 
Segurança Pública do Rio de Janeiro (RJ), que foi a mais letal da história 
do Estado deixando 28 mortos – entre eles um policial civil e 27 morado-
res locais2. No mesmo dia, o Ministério Público do RJ disse que a polícia 
apresentou alguns argumentos às 9h, três horas após a ação começar. De 
modo totalmente arbitrário, já que os comunicados sobre ações policiais 
no Rio de Janeiro desde junho de 2020 passaram a ser obrigatório a partir 
de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que restringiu as operações 
no contexto da pandemia. O ocorrido demonstrou de forma incontestável os 
rumos perversos da política de segurança pública em nosso país. 

A redemocratização no Brasil, iniciada no final da década de 1980, 
construiu o marco legal de uma nova ordem institucional, estabelecido 
com a elaboração da Constituição Federal de 1988, que ficou conhecida 
como “Constituição Cidadã” por ter incorporado diversos direitos iné-
ditos. O marco jurídico dessa nova ordem, além de instaurar um regime 
democrático no país, após um longo período de regime militar ditatorial, 
também introduziu consideráveis avanços no reconhecimento dos direi-
tos humanos. Uma das maiores inflexões estabelecida pela nova Carta no 
sentido da construção dos rumos democráticos almejados foi no campo 
da segurança pública. 

Segundo Freire (2019) a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 
as normas básicas para a formulação e a implementação de políticas de se-

1 DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.151-172

2 Reportagem online disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/
sobe-para-28-o-numero-de-mortos-na-operacao-policial-do-jacarezinho.shtml. Acesso 
em: 01 ago. 2021.

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/sobe-para-28-o-numero-de-mortos-na-operacao-policial-do-jacarezinho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/sobe-para-28-o-numero-de-mortos-na-operacao-policial-do-jacarezinho.shtml
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gurança pública, sendo que a principal inovação trazida pela mesma -nes-
te tema- foi a diferenciação entre as funções de segurança pública, atribuí-
das prioritariamente as forças policiais e guardas municipais, e as funções 
de defesa nacional, atribuídas de modo primaz às Forças Armadas. Vale 
lembrar que o artigo 144 da Constituição versa sobre o conceito de se-
gurança pública, delimitando também as funções de cada uma das forças 
policiais — polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária 
federal, polícias civis e polícias militares — que integram o sistema de 
segurança pública. No início do processo de redemocratização no Brasil, 
os órgãos de segurança pública, particularmente as polícias, foram con-
siderados importantes instrumentos do Estado Democrático de Direito, 
diante de um contexto de relevante incremento dos índices de violência e 
de criminalidade (que se tornaram mais visíveis com o fim da ditadura) e 
da necessidade de implementação de políticas públicas eficazes. 

Contudo, se a Constituição federal de 1988 afirmou - com a maior 
centralidade de nossa história - a primazia dos Direitos Humanos e sua 
relação não casual com uma Segurança Pública garantidora desses direi-
tos e, portanto, central para a democracia, a realidade a negou. 

A realidade após mais de três décadas da Carta de 1988 nos per-
mite afirmar que estamos diante de uma política de segurança pública 
cada vez mais punitiva e geradora de mais insegurança para as classes su-
balternas. Uma política que não apenas avilta a garantia de direitos, como 
os nega, repudia a democracia e naturaliza a barbárie junto aos territórios 
habitados pelas camadas mais pobres, em nome do Estado. 

O presente estudo apresenta alguns aspectos capazes de contri-
buir para o entendimento dos rumos da Segurança Pública no Brasil, com 
base em reflexões que evidenciam a negação da proposta presente na Car-
ta de 1988. Fruto de estudos desenvolvidos através de pesquisas docente e 
discente busca-se contribuir para um conhecimento mais ampliado deste 
debate e a consequente garantia dos direitos humanos a partir da com-
preensão da barbarização promovida por essas políticas nos territórios 
mais pobres de nossa sociedade. Dividido em duas seções busca-se traçar 
neste texto alguns nexos que permeiam esse verdadeiro massacre promo-
vido contra aqueles que mais sofrem as tensões e mazelas da estrutura de 
classes.
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A EFICÁCIA DOS MITOS DAS “CLASSES PERIGOSAS” E DOS 
“INIMIGOS DA ORDEM” NA LEGITIMAÇÃO DA SOCIABI-
LIDADE VIOLENTA

A violência dirigida às camadas mais pobres da população não é 
um fenômeno recente. Segundo Chalhoub (1996, p. 22-23) em seu livro 
Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial, historicamente as pesso-
as que residiam nas regiões periféricas eram consideradas como “classes 
perigosas” e deveriam ser contidas e controladas, assim como ocorre, por 
exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro e outros ‘territórios da pobreza’ 
não apenas no contexto arbitrário atual como em diferentes momentos 
da história.

[...] Assim é que a noção de que a pobreza de um indivíduo era fato 
suficiente para torná-lo um malfeitor em potencial teve enormes 
consequências para a história subsequente de nosso país. Este é, por 
exemplo, um dos fundamentos teóricos da estratégia de atuação da 
polícia nas grandes cidades brasileiras desde pelo menos as primeiras 
décadas do século XX. A polícia age a partir do pressuposto da 
suspeição generalizada, da premissa de que todo cidadão é suspeito 
de alguma coisa até prova em contrário e, é lógico, alguns cidadãos 
são mais suspeitos do que outros [...]

 Não por acaso, persiste até os dias atuais uma espécie de defesa 
invisível dos interesses dominantes que é muito clara nos aparelhos priva-
dos de hegemonia. Tais aparelhos como os que constituem a rede midiáti-
ca e as igrejas reforçam estigmas e legitimam os discursos de algumas au-
toridades públicas  que criminalizam os pobres como marginais, viciosos, 
malfeitores, vadios que não gostam de trabalhar, ou seja, manufaturam 
consensos que associam à condição de pobreza a produção natural de in-
divíduos malfeitores, que por sua vez são perigosos ao resto da sociedade 
e com isso, entende-se que a “classe pobre” é uma “classe perigosa”, onde 
só o fato do sujeito ser pobre, já é suficiente para ser classificado como um 
malfeitor em potencial. A construção da invisibilidade das estruturas que 
constroem as desigualdades sociais na sociedade erguida sobre a égide do 
capital encobre as relações entre as classes e seus interesses antagônicos. 
Como observou Challoub (1996, p. 24), quando não se tornou mais pos-
sível manter a produção por meio da propriedade da própria pessoa do 
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trabalhador, “a “teoria” da suspeição generalizada passou a fundamentar 
a invenção de uma estratégia de repressão contínua fora dos limites da 
unidade produtiva.”. A partir dessa lógica, a polícia tem como pressupos-
to que todo indivíduo que pertence as “classes perigosas” é suspeito até 
que se prove o contrário, porém essa suspeita é potencializada para deter-
minadas pessoas, no caso os negros. O autor, afirma que o termo “classe 
perigosa” no Brasil começa a ser debatido, inclusive no Congresso, no 
período da abolição da escravatura. Historicamente, tem-se a premissa de 
que os negros são os suspeitos preferenciais das “classes perigosas”.

Coimbra (2001) ao se debruçar sobre a construção do mito das 
“classes perigosas” relata que o termo foi utilizado pela primeira vez em 
1849, por Mary Carpenter ao se referir as pessoas que tiveram alguma 
passagem pela prisão ou aquelas que não possuíam histórico de encarce-
ramento, mas viviam em condições de “pilhagens” ou fora do mercado 
de trabalho criado pelo capitalismo. A condição de miséria é importante 
para analisar a relação entre as “classes perigosas” inseridas na sociedade 
capitalista, produtora da formação de riqueza e da acumulação de capital e 
em contrapartida produz a miséria, que seria advinda dos vícios e da ocio-
sidade inerente aos pobres, ou seja, associada à mendicância e à vagabun-
dagem. A associação da condição de miséria e pobreza ao desempenho/
escolha espontânea do indivíduo, e não às relações estabelecidas pelo pró-
prio capital, pelo qual a sobrevivência dos modelos econômicos vigentes 
depende da expropriação de vastos setores da população é imprescindível 
à lógica de funcionamento do capitalismo e as criminalizações oriundas 
do mesmo. 

Ao analisar a relação entre a cidade e a pobreza Coimbra (2001) 
destaca que o desenvolvimento urbano no Brasil a partir do século XVIII 
e o desenvolvimento industrial no final do século XIX e início do século 
XX possibilitaram o crescimento da industrialização nas grandes cidades, 
o desenvolvimento da urbanização e em contrapartida, fez crescer o nú-
mero de pessoas mais pobres nesses espaços com condições subumanas 
de vida. Nesse aspecto, formou-se os chamados “territórios da pobreza”, 
que são espaços não valorizados pelo mercado imobiliário e que sem-
pre amedrontam os setores “mais ricos” da sociedade. As “periferias po-
bres” são regiões consideradas menos importantes das cidades, marcadas 
por inúmeras “exclusões”3 onde a população sobrevive sem as mínimas 
3 Concordamos com Martins quando menciona que o que se chama de exclusão em reali-



155

condições de saneamento básico, moradias, transportes e que segundo 
o discurso hegemônico são apenas lócus de geração de violência, ban-
ditismo e criminalidade.  Nesse sentido, a cidade é marcada por espaços 
dicotômicos entre si: “zonas nobres” e “territórios da pobreza”, portanto 
ambas fazem parte da mesma cidade e de um conjunto articulado, onde 
um assegura a existência e a reprodução do outro.

Como observou Zaccone (2016) a figura do inimigo está confi-
gurada no aspecto jurídico-político, onde a sua presença legitima o po-
der punitivo do Estado. O “hostis juridicatus” torna-se inimigo de Estado 
quando realiza alguma tipo de conduta que possa ser considerada ofensi-
va ao poder estabelecido. Nessa lógica constrói-se a imagem do inimigo 
estabelecido na sociedade moderna que diante da ideia de pacto social ci-
vilizatório encontra-se no criminoso e que muitas das vezes é conhecido 
como bárbaro ou estranho. “Toda a identificação do inimigo se baseia num mito” 
(ZACCONE, 2016, 32). Por fim, a vida do inimigo pode ser resumida 
como uma vida nua, ou seja, “a vida nua é a vida matável” (ZACCONE, 
idem).

Não por acaso toda a lógica de reordenamento da cidade, de re-
estruturação urbana é marcada por segregações e preconceitos com os 
segmentos da população que são considerados como “classes perigosas”. 
Assim, as estratégias de ordenação dos espaços urbanos têm se caracteri-
zado, portanto, pela segregação, exclusão e isolamento das classes subal-
ternizadas, corroborando a crença de que com elas estão as doenças, os 
perigos, as ameaças, a violência. Isso motiva o ataque diretamente empre-
endido sobre o espaço onde a sociabilidade dessas classes consideradas 
perigosas viceja e se consolida: a rua. Esta “ [...] passa a ser vista como 
ameaça à ordem, local da barbárie, promíscuo, das doenças, do tumulto, 
do perigo, da criminalidade”. (COIMBRA, 2001, p. 100).

dade “[...] constitui o conjunto das dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclu-
são precária e instável, marginal.” (MARTINS, 1997, p. 26).  Trata-se da forma de inclusão 
“[...] daqueles que estão sendo alcançados pela desigualdade social produzida pelas grandes 
transformações econômicas e para os quais não há, senão, na sociedade, lugares residuais.” 
(MARTINS, 1997, p. 26). Para o autor, não existe exclusão, portanto, esse conceito é “‘[...] 
inconceitual’, impróprio, e distorce o próprio problema que pretende explicar.” (MAR-
TINS, 1997, p. 27).  O problema da exclusão nasce com a sociedade capitalista, pois é esta 
que desenraiza e brutaliza a todos, excluí a todos. Para Martins, “[...] é próprio dessa lógica 
de exclusão a inclusão. A sociedade capitalista desenraiza, exclui, para incluir, incluir de 
outro modo, segundo   suas   próprias   regras, segundo   sua própria lógica. O problema 
está justamente nesta inclusão.” (MARTINS, 1997, p. 32, grifo do autor).



156

Os apontamentos de Coimbra (2001) ajudam a compreender a 
instrumentalidade da ideia de “ordem”, que se torna um poderoso ele-
mento usado por aqueles que defendem o discurso conservador e torna-se 
a sustentação das ações policiais violentas contra o “inimigo”, ou melhor, 
contra a “classe perigosa” que insiste em permanecer nos “territórios de 
pobreza”. Na mesma direção Tales Ab’Saber (2015) nos faz pensar como 
a noção de ordem está enraizada na história do Brasil. Ela é “[...] vaga, 
mas ativa; indefinida, mas muito afirmativa.” (AB’SABER, 2015,p. 18). 
Como Observou Leonardo Luz (2020), se pensarmos no lema brasileiro, 
a ordem sempre antecede o progresso com seu peso autoritário e fantas-
magórico. No Brasil não são poucos os casos em que tenha sido consti-
tuída uma estrutura política e psíquica para uma ação pela ordem e que 
na maioria das vezes está numa posição contrária às leis e aos próprios 
direitos universais. Esse tipo de comportamento já era recorrente desde o 
período colonial, quando os senhores aplicavam suas próprias punições 
aos escravizados que desobedecessem às suas ordens, eles agiam como 
verdadeiros donos da mercadoria bem de produção do corpo do escravo. 
Tales Ab’Saber (2015) exemplifica bem esse aspecto quando retoma a lei4 
que proibia o tráfico de escravo desde a metade do século XIX pela In-
glaterra, mas que a elite imperial persistia em infringi-la e continuava com 
o tráfico de pessoas oriundas do continente africano. Porém, a dicotomia 
entre ordem e lei estava presente também no passado mais recente do país 
como nos diversos períodos de exceção ditatoriais, onde os principais su-
jeitos de consolidação da ordem eram os militares. Além desses sujeitos, 
os principais agentes sociais ‘dessa ordem acima da lei’ seriam a polícia, 
ou melhor, às várias polícias, reais e imaginárias que existem no país. Elas 
recebem da ordem seu mandato não escrito e desfrutam do privilégio de 
serem os sujeitos que vão concretizar o desejo social fantasmagórico da 
ordem.

Assim, Ab’Saber afirma que:

De fato, do ponto de vista dessa longa experiência política, estética e 
formal, polícia no Brasil parece sempre ter sido “departamento de ordem política 

4 A lei n. 581, de 4 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queirós estabele-
ceu medidas duras para reprimir o tráfico de africanos no Império. Ela ganha importância 
após às constantes pressões britânicas sobre o governo brasileiro para extinguir com a 
escravidão no Brasil. Site: mapa.an.gov.br. 
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e social”, antes mesmo da existência de qualquer estrutura de ação 
social e de desenvolvimento de um Estado burocrático moderno, 
interessado ou não na integração e no resgate do déficit social 
brasileiro. É aí mesmo que se situa o pacto policial da ordem fixada 
sem desenvolvimento social, marco primeiro da civilização local, própria 
da elite autoritária brasileira, que informa a dimensão não regulada 
por nenhuma lei de nossa polícia. (AB’SABER, 2015, p. 101-grifo 
do autor)

O debate apresentado, até então, tem como pano de fundo os 
diferentes territórios da cidade e a atuação dos distintos sujeitos sociais, 
dentre eles, temos a presença da grande mídia, que no contexto do Rio de 
Janeiro, por exemplo, sempre foi um forte aliado do Estado e das classes 
dominantes para criminalizar aqueles que representam “o atraso” e pode-
riam apresentar algum tipo de ameaça à ordem e ao desenvolvimento da 
cidade. A melhor forma de reprimi-los sempre foi classificá-los como “pe-
rigosos” e os maiores “inimigos da ordem”. Se a política não tem como 
reduzir a violência que o modelo econômico produz, ela precisa mais do 
que de um discurso, precisa de vítimas e criminosos. É “[...] nessa polici-
zação da política que a vítima (preferencialmente a rica e branca) vai para 
o centro do palco, é ela que vai produzir as identificações necessárias para 
a inculcação de uma subjetividade punitiva.” (MALAGUTI BATISTA, 
2011, p. 100). Compreende-se que as atuações das instituições sociais não 
são neutras, mas são marcadas por interesses, negociações, confrontos 
nos aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, entre outros. As 
mais diversas ações realizadas podem influenciar na dinâmica territorial, 
de maneira positiva ou negativa.

O contexto e a historicidade da favela mostram que esse espaço 
sempre foi visto como um lugar inferior diante do restante da cidade e por 
isso deveriam ser retirados das chamadas ‘áreas nobres’ e realocados em 
territórios pauperizados, além de serem submetidas a todo tipo de con-
trole e repressão por parte do Estado. As cidades estão em uma constante 
transformação e disputa, o que demonstra que a favela faz parte destas 
cidades mesmo que alguns setores queiram escondê-la e dizimá-la. No 
entanto, vale ressaltar, que as atuações nos territórios não são fragmenta-
das e desconexas, uma vez que a realização ou a ausência de uma ação do 
poder público em uma determinada área da cidade pode ter respaldo no 
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restante da cidade. As áreas populares não estão isoladas e desconectadas 
das regiões mais ricas da cidade, até porque num mesmo bairro pode ha-
ver residência da classe abastarda e uma favela, por exemplo. A capital do 
Rio de Janeiro é um exemplo nesta direção.

Como demonstrou Amoroso (2012) ao afirmar que a década de 
1950 representava a ânsia de exibir a urbanidade, um “efeito vitrine” da ci-
dade do Rio de Janeiro. A cidade sempre fez uso de “maquiagens” moder-
nas/urbanas para ocultar as mazelas locais. O chamado efeito vitrine da 
urbanidade da cidade sempre esteve relacionado com uma outra questão 
que é a sua relação com as medidas de segurança pública adotadas pelo 
Estado destinadas as chamadas “classes perigosas”. A violência  resul-
tante da não soberania do Estado nas favelas, é ocasionada, por um lado, 
pelos grupos civis armados que controlam e demarcam seus territórios5, 
estabelecem normas e valores próprios e por outro lado, pelo próprio Es-
tado que, mesmo sem sua soberania, adota uma política de segurança pú-
blica repressiva e coercitiva ampliando o medo, a insegurança e cerceando 
os direitos dos moradores locais, como o tão defendido direito de ir e vir 
tão defendido pelas camadas médias e altas da população. Nessa direção, 
podemos comparar a discrepância das ações da política de segurança pú-
blica que são direcionadas aos bairros populares com aquelas executadas 
nos bairros de classe média alta, por exemplo. 

O estereótipo destinado às favelas e seus habitantes baseado na 
cultura da pobreza e na suposta complacência com o tráfico de drogas 
cristaliza a concepção do “mito da cultura da violência”, no qual seria 
natural o ambiente da violência e aprofundaria as desigualdades sociais, 
pois muitas favelas são marcadas pela ausência ou pela precarização dos 
direitos sociais. Esse mito seria um elemento fundamental para a amplia-

5 O contexto atual dos espaços populares do grande Rio de Janeiro é marcado por dis-
putas territoriais entre grupos civis armados, divididos entre facções de traficantes e a 
milícia, que vivem em confrontos armados entre si. A episódios em que a milícia se une a 
esses grupos de criminosos para conquistar espaços dominados por rivais de outra facção. 
No fim de 2020, a polícia civil do Rio de Janeiro encaminhou ao Ministério da Justiça e 
ao Supremo Tribunal Federal um relatório onde aponta que 1413 territórios estão sobre 
domínios de desses grupos. O documento aponta que 81% desses territórios estão sobre 
domínios das diversas facções do tráfico e as milícias controlam 19% desses territórios. 
O mesmo estudo aponta que são quase 57 mil criminosos, enquanto o efetivo da polícia 
militar é de 22 mil homens. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/trafico-milicia-
-dominam-1413-favelas-do-rio-numero-de-bandidos-maior-que-de-pms-nas-ruas-aponta-
-relatorio-24518524. Acesso em: 15 ago. 2020.   

https://oglobo.globo.com/rio/trafico-milicia-dominam-1413-favelas-do-rio-numero-de-bandidos-maior-que-de-pms-nas-ruas-aponta-relatorio-24518524
https://oglobo.globo.com/rio/trafico-milicia-dominam-1413-favelas-do-rio-numero-de-bandidos-maior-que-de-pms-nas-ruas-aponta-relatorio-24518524
https://oglobo.globo.com/rio/trafico-milicia-dominam-1413-favelas-do-rio-numero-de-bandidos-maior-que-de-pms-nas-ruas-aponta-relatorio-24518524
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ção da barreira simbólica entre a favela e o restante da cidade. Silva (2008) 
descontrói a lenda de que a violência é fenômeno oriundo e exclusivo das 
favelas e apresenta as características da “violência urbana” que se consoli-
da na “sociabilidade violenta”. Para o autor, essa violência é um elemento 
chave para compreender as práticas e relações sociais a que ela está inse-
rida e perpassa por diferentes dimensões e regiões da vida urbana. A sua 
representação indica a presença da força física aplicada ilicitamente consi-
derada como crime em que ameaça duas condições básicas do sentimento 
de segurança existencial: a integridade física e o patrimônio. A violência 
urbana não pode ser limitada ao discurso de crime comum ou de violên-
cia geral, pois deve ser considerada como representação simbólica de uma 
ordem social construída coletivamente para a identificação de práticas em 
que a força é um princípio de coordenação. 

Numa visão superficial acredita-se que o principal “portador” da 
violência urbana é o traficante de drogas porque a expansão do tráfico 
resulta em mudanças de rotinas cotidianas em que muitas das vezes re-
sultam em constantes confrontos entre grupos rivais ou traições internas 
nos próprios grupos e as suas atividades de comércio de drogas ilícitas 
são vistas como mais duradouras do que outras modalidades de crime 
(SILVA, 2008).

De maneira lamentável, o que o autor aponta como sendo os 
principais motivos da violência urbana, na perspectiva do pensamento 
construído e impulsionado pelo senso comum6 são os elementos que jus-
tificam o legado de que a favela é a responsável pela violência e o discurso 
de que o traficante de drogas é um grande portador da mesma. Com isso, 
omite-se uma reflexão mais profunda do fenômeno e legitima-se toda e 
qualquer ação repressiva contra a favela como se ela fosse a solução para 
o problema da violência.  

6 O senso comum tem papel fundamental para a consolidação do preconceito junto as 
favelas, pois faz com que a noção de violência urbana se reduza à “criminalidade urbana” e 
não inclui a violência institucional amparada no aparato repressivo, que implica no uso de 
técnicas e maquinários de guerra para conter as classes subalternas. “A filosofia da classe 
dominante atravessa todo um tecido de vulgarizações complexas para aparecer como ‘sen-
so comum’: isto é, a filosofia das massas, que aceitam a moral, os costumes e o comporta-
mento institucionalizado da sociedade em que vivem. Portanto, o problema para Gramsci 
é compreender como a classe dominante procurou conquistar o consentimento das classes 
subalternas desse modo; e assim entender como as últimas procederam para derrubar a 
ordem antiga e produzir uma nova ordem de liberdade universal.” (FIORI, 1970, p. 238).
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Porém, o que Silva (2008) aponta é que não se pode tratar a vio-
lência urbana como algo isolado, intersticial e sem continuidade no tem-
po. Ela está presente em toda sociedade e representa um padrão específi-
co de sociabilidade que o autor denomina de “sociabilidade violenta”, nas 
palavras do próprio autor:

Assim é que, embora a sociabilidade violenta seja uma característica 
geral da configuração social das cidades brasileiras, afeta mais direta 
e profundamente as áreas desfavorecidas, especialmente as favelas. 
Além das clássicas razões de natureza sociopolítica, isto ocorre 
provavelmente devido à forma urbana típica desses locais, em geral 
muito densos e com traçado viário precário, dificultando o acesso 
de quem não está familiarizado com eles e, portanto, favorecendo o 
controle pelos agentes que lograrem lá se estabelecer. Os moradores 
dessas áreas estão mais diretamente submetidos à sociabilidade 
violenta [...] (SILVA, 2008, p. 44).

Silva (2008) afirma que as favelas articulam suas práticas em duas 
ações paradoxais. A primeira está na ordem institucional-legal, embora 
mesmo que esteja numa situação de subalternidade, os moradores das 
favelas se organizam em torno dos seus diversos projetos individuais e 
coletivos e estão engajados em ações coletivas para a obtenção de seus 
interesses. O movimento de organização das favelas não é algo novo e 
inclusive conseguiu resistir em momentos mais autoritários de funciona-
mento do controle do Estado. Porém, essa legitimidade no aspecto polí-
tico foi sendo enfraquecida pelas constantes situações de estereótipo, que 
de maneira indevida e preconceituosa, generaliza e criminaliza todas as 
reivindicações da favela e considera a sua população um perigo potencial. 
Ou melhor, legítimos representantes das “classes perigosas”.

A segunda ação está diretamente ligada à aproximação desses ter-
ritórios à sociabilidade violenta como ordem impositiva, que por sua vez, 
concretiza um conjunto de ameaças à integralidade dessa população, gera 
medo e desenvolve um sentimento de desconfiança generalizada que vai 
resultar na “lei do silêncio”. O silencio não pode ser visto como uma ati-
tude de se esconder dos que são “de fora”, mas diante do esgotamento do 
medo, ele se transforma em uma ação de defesa e de sobrevivência. Por 
fim, diante desse paradoxo os moradores das favelas tentam seguir com 
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a vida “normal” dando continuidade às suas rotinas que são cotidiana-
mente ameaçadas pela ordem estatal de sociabilidade violenta e com isso 
acaba impedindo a sua apropriação aos seus interesses coletivos. 

Como Luz (2020) registra, os apontamentos feitos por Luiz Antô-
nio Machado da Silva (2008) sobre a perspectiva reducionista da violência 
urbana possibilita trazer para o debate a importância de se abordar a ques-
tão do território que sempre sofreu impactos das dimensões políticas, 
sociais, econômicas entre outras e se torna um dos pilares da discussão 
feita nesse estudo, principalmente em relação aos territórios das favelas 
que desde as suas origens sofreram constantes alterações e deslocamen-
tos sempre no sentido de ser um espaço criminalizado, território de nin-
guém, onde os seus moradores não são considerados como indivíduos 
detentores de direitos.

Em consonância com esse debate, a autora Vera Malaguti Batista 
(2015) menciona Milton Santos ao falar da “geografia da desigualdade” 
para lembrar que a definição de território é política, onde a fundamenta-
ção dessa geografia ocorre com a convivência de dois tipos de espaços, os 
espaços que mandam e os espaços que obedecem permeados pelo embate 
do par dialético abundância e escassez. Outro par dialético é formado 
pela densidade-rarefação. A noção de densidade está muito interligada a 
uma ampla ou reduzida concentração de serviços e informações e ao mes-
mo tempo, uma maior ou menor densidade de leis, normas e regras que 
regule a vida coletiva, que estariam “a serviço das forças hegemônicas e 
do Estado”. A autora menciona que no caso do Rio de Janeiro, por exem-
plo, a estratégia de implementar as Unidade de Polícia Pacificadora, as 
UPP’s ocorreram apenas em algumas favelas específicas. Essa finalidade 
do projeto esconde a real intenção de ocupação e militarização das favelas 
que estão localizadas em locais estratégicos ao capitalismo vídeo-finan-
ceiro. Esse é o Estado que “governa mais para o interesse hegemônico do 
que para a sociedade brasileira”. 

Assim, as políticas de segurança pública só passam a ter funciona-
lidade se estiverem aliadas a um conjunto de projetos públicos e coletivos 
que possam fazer com que haja desenvolvimento de serviços, ações e ati-
vidades para romper com a geografia da desigualdade, pois “sem isso, não há 
segurança, mas controle truculento dos pobres e resistentes na cidade” (MALAGUTI 
BATISTA, 2015, p. 32-grifos da autora). 
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De maneira conclusiva a essa discussão sobre território, pontua-se 
outras duas análises da autora, a primeira é sobre a distinção do Estado de 
direito e o Estado de polícia. A autora resgata a reflexão de Eugênio Raúl 
Zaffaroni e Nilo Batista, no livro Direito Penal Brasileiro I, para definir essa 
distinção: “O Estado de direito é concebido como o que submete todos 
os habitantes à lei e opõe-se ao Estado de polícia, onde todos os habitan-
tes estão subordinados ao poder daqueles que mandam.” (MALAGUTI  
BATISTA, 2015, p. 94).

 E a segunda análise é sobre o que ela denomina ser a “gestão po-
licial da vida”. Essa designação está ligada ao Estado de polícia que impõe 
uma atenção social permeada na gestão penal da pobreza ao cotidiano 
dos moradores das favelas. Seria uma forma de controle penal total, tendo 
a tutela direta da polícia para vigiar todos os aspectos da favela.

Confluindo com as análises de Malaguti Batista e até mesmo como 
os apontamentos do professor Luiz Antônio Machado da Silva sobre a 
discussão do território podemos mencionar Milton Santos, no livro O 
espaço do cidadão (2007). Dentre suas avaliações o território está intrínseco 
à lógica do mercado trazendo maior ou menor desenvolvimento de polí-
ticas sociais para determinados territórios. A influência do mercado pode 
sedimentar as desigualdades e injustiças em um determinado território, 
onde este acaba se tornando um espaço sem cidadãos, ou seja, mesmo que 
haja uma grande densidade demográfica, os serviços e bens essenciais são 
escassos. “É como se as pessoas nem lá estivessem”, assim é como se os 
moradores que residem nessas áreas não fossem considerados cidadãos de 
direitos. Pelo contrário, são considerados membros das ‘classes perigosas’ 
que devem ser punidos.

Na relação entre a cidade e a economia, como observou Luz 
(2020) as reflexões de Milton Santos também convergem com as ideias 
de Sánchez (2001) que já foram mencionadas anteriormente, pois para 
ambos a cidade é estrutura para servir aos caprichos da economia e não 
aos interesses da sociedade, é o que esta autora chama de “city marketing”. 
Nesse sentido, Santos (2007) aponta que o direito de morar é confundido 
com o direito à propriedade privada, pois esse segundo direito é remedia-
do pelo predomínio de perspectiva imobiliária para atender as demandas 
da classe média mesmo que para isso seja utilizado dinheiro público, por 
outro lado, aos mais pobres seriam destinadas construções subnormais e 
pequenas que mais condizem com o confinamento e que, portanto, essa 
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situação seria totalmente aceita pela sociedade.

Já o direito de morar estaria alinhado ao direito do entorno, ao 
acesso aos espaços públicos que cada vez mais são privatizados, o direito 
ao lazer que nas cidades torna-se algo pago e inseridos no mundo do 
consumo. E o resultado disso é o empobrecimento do espaço coletivo. 
Assim, a relação entre espaço e mercado proporciona um território que 
divide os homens, mesmo que substancialmente eles apareçam como se 
estivessem juntos. Um exemplo disso é quando o autor menciona que no 
município de São Paulo os equipamentos de lazer (cinemas, museus, res-
taurantes e teatros) estão concentrados maciçamente no centro histórico 
e no centro expandido da cidade. Cabe lembrar que se considerarmos 
outras grandes capitais no Brasil essa situação não será diferente (SAN-
TOS, 2007).

“Será possível interpretar as classes sociais, defini-las, sem consi-
derar a base territorial?”. Esse é um questionamento que Santos (2007) 
faz para problematizar a questão do território no âmbito das classes so-
ciais. Nessa direção, o território não se resume em uma estrutura de acei-
tação ou de enquadramento, mas uma estrutura social e paralelamente 
a isso o valor do homem depende da sua localização no espaço, ou seja, 
cada homem vale pelo lugar onde está e o seu valor enquanto cidadão va-
ria de acordo com a acessibilidade aos direitos. O espaço social é ocupado 
em função das classes em que divide a sociedade urbana. Com isso:

As condições “geográficas” são, indubitavelmente, condições so-
ciais, porém de um tipo particular. O problema da dialética das classes, 
não há dúvida, sempre se acha presente, mas a diversidade (enorme) de 
situações espaciais de classe também constitui um problema. (SANTOS, 
2007).

Assim, segundo Luz (2020), a distribuição da pobreza supõe que 
a comparação entre indivíduos que possuam a mesma virtualidade e mes-
mas capacidades potenciais possa ter valores diferentes de acordo com 
o lugar em que se encontram na sociedade, como por exemplo, o lugar 
de subordinação da classe social a que pertence. Existe uma correlação 
entre a localização dos indivíduos com o pertencimento de classe. Esse 
elemento é fundamental para entendermos os limites da consolidação de-
mocrática, já que a cidadania não é um direito de todos e nos “territórios 
da pobreza”, o Estado de direito não chegou com a Constituição de 1988, 
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e o Estado policial vem se ampliando e se legitimando como herança de 
um passado insepulto, cuja ruptura parece distante quando nos lembra-
mos das operações realizadas em nome da segurança pública nos tempos 
recentes. Tais operações permanecem exemplificando a eficácia dos mitos 
das “Classes Perigosas” e dos “Inimigos da Ordem” na legitimação da 
sociabilidade violenta erguida pelo capital. 

A METÁFORA DA GUERRA E A POLÍTICA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA: IMPUGNAÇÃO DAS CONQUISTAS CONSTITU-
CIONAIS

A atual noção de metáfora da guerra imposta na política de segu-
rança pública é um contraponto à Constituição Federal de 1988. Nesse 
sentido, Sapori et al. (2018) afirma que na CF/1988 a segurança pública 
é compreendida como um bem socialmente valorizado que deve estar 
acessível a todos e deve ser promovida pelo Estado-nação para prevenção 
e repressão de comportamentos qualificados como criminosos e deve se 
diferenciar da lógica de segurança nacional, porém a carta magna não 
apresentou inovações em relação ao sistema policial, pois prevalece o ar-
ranjo institucional do aparato policial presente no período da ditadura 
militar e com isso não conseguiu superar com o “entulho autoritário” e 
manteve o molde de repressão das forças auxiliares daquela época (SA-
PORI et al., 2018). 

Assim, Pedrinha (2018) aponta que a concepção de segurança pú-
blica que ultrapasse as medidas de confronto adotadas pelo Estado e que 
possibilite a participação da sociedade vem sofrendo duros golpes por 
parte dos setores conservadores, que defendem cada vez mais o monopó-
lio das ações via forças repressivas do Estado e validando a discriminação 
a determinados segmentos da população brasileira. A chamada defesa de 
combate à violência e ao tráfico de armas e drogas é mantida a qualquer 
custo, mesmo que para isso seja necessário violar direitos fundamentais 
dos moradores que residem nas favelas e periferias, principais “territórios 
da pobreza” das cidades. A proposta de combater a violência com mais 
violência institucional é legitimada pelo Estado e por parte da sociedade 
cuja subjetividade conta uma série de elementos que criminalizam o po-
bre, conforme apresentados na seção anterior. 
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Para mensurar o regimento institucional da polícia, Pedrinha 
(2018) fala sobre a “gramática da guerra” que consiste na representação 
da violência urbana, que é vista como um fenômeno oriundo das favelas. 
Seus principais termos são: Estado de polícia – onde não se respeitam as 
garantias constitucionais, pois o que se presume é a submissão à lei como 
sinônimo de obediência absoluta ao governo. As ações são de curto prazo 
e imediatistas. Não visa as medidas de médio e longo prazo, de natureza 
preventiva, e que estejam conectadas com as demais políticas públicas.

O segundo termo é a metáfora da guerra e do inimigo. A cidade 
do Rio de Janeiro seria “uma cidade em guerra” e o conjunto de ações 
violentas acaba gerando a sensação de insegurança, fazendo com que a 
grande mídia não apenas legitime como passe a exigir das autoridades pú-
blicas medidas para contornar a situação. Como resposta, o Estado defen-
de o discurso de restabelecer a ordem pública por meio de ações punitivas 
e fortalece a alusão direta à guerra voltada, especificamente, às favelas. 
Na “guerra” contra a criminalidade, o Estado de direito é substituído 
pelo Estado de Polícia. A lógica do inimigo impera sobre a categoria de 
traficante de droga e da favela, como se apenas nesse território é que se 
concentrassem todas as drogas e traficantes do país. 

O terceiro é o incremento do aparato bélico e o aumento do con-
tingente efetivo de policiais. A partir do ano 2000, viu-se o crescimen-
to do aparato bélico, destaca-se: as motocicletas blindadas, helicóptero 
blindado conhecido como “caveirão aéreo”, “caveirão tanque” e do carro 
blindado “caveirão”, que com o decorrer dos anos foi substituído por ou-
tro modelo menor, ágil e mais fácil de adentrar nos territórios pequenos. 
Além da ampliação do quadro de policiais através de concursos públicos 
e da criação da Força Nacional. 

O outro termo utilizado é a militarização da vida social e a res-
trição da ordem normativa.  Acompanhada do convívio com a “guerra”, 
a militarização da vida, onde direitos fundamentais dos moradores são 
negligenciados. Constitui-se em práticas restritivas, como: mandados de 
busca e apreensão genéricos expedidos pelo poder judiciário e com ple-
nos poderes aos policiais para adentrarem em qualquer residência sem 
que haja individualização e especificidade, decretação de prisões provi-
sórias e mudanças no regime de cumprimento da pena para o regime 
diferenciado, além das restrições comportamentais impostas pelos poli-
ciais aos moradores. 
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O último termo é o uso excessivo da força e os autos de resistên-
cia7 que legitima as ações policiais repressivas através de carros blindados, 
o uso de armas de alto potencial letal, aumento de incursões em fave-
las, elevando o número de mortes relacionadas às práticas policiais entre 
outras atividades. As ações adotadas não podem ser consideradas com 
“excessos” eventuais e sim como “força desmedida” de uma espécie de 
padrão de política de segurança pública (PEDRINHA, 2018).

A representação do conflito em favela como uma guerra, segun-
do Márcia Leite (2012), aciona um repertório simbólico em que lados 
são tomados de modo maniqueísta. Logo, o dispositivo discursivo faz 
alusão a duas imagens dicotômicas, em razão da metáfora da guerra. 
Em um bloco, estão inseridos os cidadãos (trabalhadores formais, con-
tribuintes, consumidores e eleitores). Em contraponto, em outro bloco, 
estão inscritos os favelados, cuja representação os têm como criminosos 
(trabalhadores informais, invasores de terreno, não pagadores de impos-
tos, assaltantes e traficantes de drogas). Portanto, os opositores são tidos 
como inimigos, como membros das classes perigosas, eternos inimigos 
da ordem nacional. 

A lógica da metáfora da guerra é algo consolidado não só na ins-
titucionalidade da polícia, como no próprio Estado e por parte da socie-
dade, que historicamente foi envolvida nas criações de mitos que crimi-
nalizam os segmentos mais empobrecidos e seus territórios. Com isso, o 
Estado de direito e a concepção de seguridade pública que vise à partici-
pação da sociedade, que possibilite o planejamento de ações preventivas, 
dialogando com as demais políticas públicas e se distancie das ações re-
pressoras e do seu histórico “entulho autoritário” vem perdendo espaço, 
desde a Constituição Federal de 1988 para a noção do Estado de polícia 
e todo o seu arsenal ultrajante da “gramática da guerra”. No contexto 
ultraneoliberal brasileiro, o neoconservadorismo adquiriu dimensões am-
pliadas que se somaram aos discursos e ações extremamente autoritárias 
com lógicas apologéticas militares. As metáforas de guerra que são visí-
veis, sobretudo a partir de 2000, adquiriram maior destaque na campanha 
eleitoral de Jair Messias Bolsonaro para presidência da República em 2018 
e, sobretudo no Governo do mesmo iniciado em 2019. 

7 Hoje essas mortes são denominadas “mortes por recorrência de ação policial”, e conti-
nuam sendo uma prática comum da polícia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises apresentadas sobre a segurança pública demonstram 

que ela possui forte impacto na sociedade, principalmente nas favelas e 
morros cariocas, que com o tempo foram estigmatizados como “terri-
tórios da pobreza” e por serem os responsáveis pela “violência urbana”, 
já os seus moradores são denominados como “classes perigosas” e “ini-
migos” da ordem e do desenvolvimento. Logo, esse território tido como 
‘hostil’ deve ser controlado ostensivamente pelo Estado de polícia para 
não intervir nos interesses da “city marketing”. 

Portanto, a lógica que impera na segurança pública da “metáfora 
da guerra” não consegue atingir as estruturas dos grupos civis armados e 
muito menos atenuar as modalidades de crimes letais, na verdade, ela tem 
forte contribuição para o aumento dessa letalidade. É nesse sentido que 
Muniz e Almeida (2018) questionam que a ausência de um planejamento 
sobre as ações policiais dá lugar a um modelo de segurança pública marca-
do pelo espetáculo e que comprovadamente não traz resultados positivos 
para a sociedade. As autoras chamam a atenção que na ausência de uma 
visão de segurança pública ampliada, surge a “Esculachocracia” que é regida 
por crenças e vontade de uns impostas aos demais. Essa crença pauta-se 
nas ordens justiceiras e punitivas que promovem a intolerância, ódio e a 
vingança como uma suposta “defesa social” e que vai distinguir os auto-
designados “cidadãos de bem” (proclamadores das ideias moralistas), dos 
“cidadãos do mal”, designados aos integrantes das chamadas “classes pe-
rigosas”. Essa concepção construiu um outro mito presidencial, capaz de 
“salvar e garantir a paz” através da segurança das famílias dos chamados 
“cidadãos do bem”. Propagando o papel dos policiais como verdadeiros 
‘capitães do mato’.

Por outro lado, Muniz e Almeida (2018) apontam que a concep-
ção de segurança pública, onde se insere a polícia deve ser destinada a to-
dos cidadãos e deve ser sustentada nos valores da liberdade e da igualdade 
pautada na vida e está orientada no sentido de autoridade legal e legítima. 
Ao compreender a polícia enquanto instituição fundamental na perspec-
tiva democrática, deve-se apontar para a reforma do sistema policial com 
a implementação de dispositivos de governança, responsabilização e de 
accountability do uso da força para que se possa conter os efeitos negativos 
da ação policial e os impactos na sociedade.
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Para pensar na transformação estrutural da política de segurança 
pública, Soares (2019) deixa claro que é essencial uma vinculação entre 
essa política pública com o Estado de direito, pois não existe direito nem 
legalidade sem a garantia de que as leis sejam aplicadas. Essa política pú-
blica deve pautar-se em um modelo de orientação para decisões articula-
das que possam desenvolver um conjunto de ações que serão realizadas 
pelas polícias e pelas outras agências que compõem o órgão responsável 
pela segurança pública, executado de acordo com os princípios legais para 
a efetivação da garantia constitucional de acesso universal e equitativo 
dos cidadãos aos seus direitos coletivos e individuais. Deve-se priorizar 
a articulação de parcerias e acordos cooperativos com outros órgãos do 
poder público e com a sociedade civil. Resumindo, cabe à segurança pú-
blica zelar pelo respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, como: o 
direito à vida, à liberdade, à segurança física e moral e à dignidade huma-
na. Ao se respaldar no comprometimento com os direitos humanos, suas 
metas tem como finalidade de proteger a vida, garantir as condições dos 
direitos fundamentais e deter os homicídios e crimes letais intencionais, 
de maneira que possa reduzi-los a zero progressivamente. No âmbito da 
preservação da vida devem ser eliminadas todas as ações, métodos ou 
táticas policiais que possam colocá-la em risco em benefício de uma meta 
secundária como prender suspeito, por exemplo. Afirma, ainda que a vida 
de um suspeito só pode ser colocada em risco pelos agentes de segurança 
se houver risco a vida de um policial ou de terceiros, assim esse preceito 
acaba definindo os limites e as condições da própria polícia. Portanto, 
essa proposta defendida pelo autor não é o pensamento que muitas auto-
ridades públicas e boa parte da sociedade acreditam, pois o que é hegemô-
nico é que essa perspectiva e os preceitos dos direitos humanos só servem 
para “defender bandido” e que somente com as ações enérgicas da polícia 
é que a violência pode diminuir (SOARES, 2019).

Por fim, a análise da segurança pública não pode estar desvincu-
lada da questão e das atitudes racistas e preconceituosas realizadas pela 
polícia. Para isso, são de extrema importância as reflexões de Achille 
Mbembe (2018) e Silvio Almeida (2018).

Mbembe (2018) retrata ao abordar o conceito da necropolítica que 
entre seus pilares está no uso da soberania como forma de exercer o con-
trole sobre a mortalidade e ditar quem deve viver e quem deve morrer 
estabelecendo, assim, os limites da soberania e seus atributos fundamen-
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tais, ou seja, é a consolidação da capacidade de definir quem deve ser des-
cartado e quem deve viver. Assim, a necropolítica está baseada no poder 
da morte. O autor utiliza os conceitos de biopoder8, estado de exceção e 
estado de sítio para defender que o estado de exceção e a relação de ini-
mizade formam a base para o direito de matar. De maneira geral, as no-
ções de necropolítica possibilitam a compreensão de que existem várias 
maneiras em que as armas de fogo são dispostas para causar a destruição 
de pessoas e crias os “mundos de morte”.

Outro autor que se torna importante é Almeida (2018) que discute 
sobre o racismo estrutural. O autor compreende que o racismo estrutural 
não é algo anormal, fenômeno restrito ou exceção, mas ele é um processo 
político, histórico e social, que vai produzindo os indivíduos, constituiu 
as relações como um padrão de normalidade, se forma na racionalidade 
da estrutura social e da vida cotidiana e, também, se efetiva na discrimina-
ção racial estruturada em privilégios que se difunde entre grupos sociais 
manifestadas nos espaços econômicos, políticos e institucionais. Para o 
autor, o racismo está classificado em individual, estrutural e institucional. 
A concepção do primeiro está ligada a uma ideia de ‘patologia” individu-
al, mas é algo limitada. O conceito institucional estabelece padrões que 
vão dirigir as práticas dos sujeitos, determinam comportamentos e modos 
de pensar e acabam contribuindo para que determinados grupos sociais 
possam manter a hegemonia sobre interesses sociais, políticos e econômi-
cos, assim ocorre nas instituições do judiciário, do legislativo, diretorias 
de empresas etc. Já o racismo estrutural está interligado ao institucional. 
O racismo é o resultado da estrutura da sociedade que normaliza e cria 
como verdade padrões e regras pautados em princípios discriminatórios 
de raça e se constitui na subjetividade, na ideologia, na ciência, na eco-
nomia (no que diz respeito ao desemprego, diferença salarial e na divisão 
entre o trabalho físico e o intelectual entre negros e brancos), no direito 
(no combate ao racismo através da penalização individual ou com a cria-
ção de políticas de ações afirmativas) e na relação com o Estado. Por fim, 
torna-se importante a ênfase na discussão da ideologia racial, não se pode 
ignorar as categorias de raça e gênero quando se fala de desigualdades. O 
combate ao racismo só é possível com práticas antirracistas com a cons-
trução de políticas internas nas instituições que possam quebrar as suas 

8 Foucault aponta que o biopoder funciona diante da divisão entre as pessoas que devem 
viver e as que devem morrer.
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estruturas e por outro lado, essa compreensão estrutural não exime de 
responsabilidade o indivíduo que prática o racismo (ALMEIDA, 2018).

O reconhecimento de um Estado Policial que desempenha uma 
política de segurança pública absolutamente relacionada a ações de guer-
ra, a necropolitica, ao extermínio cotidiano de jovens membros de ter-
ritórios da pobreza, que historicamente foram definidos como classes 
perigosas, preferencialmente da raça negra, revelam o exaurimento das 
possibilidades democráticas presente na Carta Constitucional de 1988 
e ainda aponta a barbarização em curso, quando mesmo impedidas as 
intervenções, no contexto da maior crise pandêmica do mundo, devido 
ao COVID-19, muitas operações de segurança pública foram realizadas 
aviltando todos as possibilidades de direitos da população que vive  nos 
territórios da pobreza. Vemos assim, que as construções das gramáticas 
da humilhação, do preconceito, do racismo, da opressão, as metáforas 
de guerra sempre serviram para que a elite branca se sentisse superior ao 
pobre que é majoritariamente negro, ou seja, à custa do sofrimento alheio, 
como se existissem pessoas que devessem ser perseguidas e castigadas o 
tempo todo. Ou melhor, como se existisse uma classe/raça a ser persegui-
da. Neste sentido, cumpre ressaltar que as religiões evangélicas também 
auxiliam com valores morais que incutem disciplina, ajuda mútua, mas na 
própria mensagem evangélica se incute também a ideia do ‘pobre hones-
to’, construção artificial que implica outra construção artificial do ‘pobre 
delinquente’. A Igreja salvaria esse delinquente criando a ideia de ‘pobres 
do bem’ e ‘pobres do mal’. Todas as construções criminalizadoras aqui 
apresentadas colaboram para que se legitime uma política de segurança 
pública punitiva, que realiza chacinas e tem um índice imenso de mortes 
a cada ação em ‘territórios da pobreza’. Sem dúvida, a realidade negou 
as possibilidades que poderiam ser engendradas com a Constituição de 
1988. Apesar das resistências existirem, os aviltamentos são persistentes e 
comprovam porque não se define mais a CF como Carta Cidadã.
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A PRISÃO NO CAPITALISMO: HISTÓRIA E 
FUNDAMENTOS1

Fábio do Nascimento Simas

O presente ensaio visa desenvolver reflexões acerca da indisso-
ciabilidade entre o capitalismo e a instituição da pena de prisão através 
de um referencial histórico e conceitual. Dessa feita, parte-se do pressu-
posto que os principais métodos de punição em determinadas sociedades 
possuem correspondência com as formas de organização econômica e 
política. A história tem demonstrado que em sociedades divididas em 
classes sociais, as concepções de crimes e como os mesmos são punidos 
têm relação com sua funcionalidade econômica, tanto que os punidos na 
sociedade moderna são predominantemente aqueles que possuem força 
de trabalho menos qualificada ou que requer maior especialização.    

Tais determinações não supõem desconsiderar a histórica e recor-
rente tentativa de mudanças, lutas e reformas contra o “crime”, mas apon-
tar que a constituição dos sistemas penais e a prisão não são resultado de 
ações evolutivas ou lineares na qual se prevalece a concepção idealista. 
Isto leva a problematizar que a pena de prisão só pode ser explicada a 
partir de sistemas punitivos e práticas penais concretas mediadas pelo 
Estado como expressão de uma relação de classe. 

Ao sinalizar a atual quadrante marcada pela superconcentração 
mundial da riqueza socialmente produzida, assistimos paralelamente 
ao agravamento da repressão e violência estatal- a população carcerária 
mundial experencia um aumento incessante desde a década de 1980 com 
destaque para a América Latina nos últimos vinte anos. Não obstante, a 
discussão sobre formas particulares de como se apresentam os sistemas 
prisionais escapam dos limites deste trabalho. 

Sendo assim, o debate central proposto é uma análise mais gene-
ralista da constituição da pena de prisão e sua relação direta com a socia-
bilidade subordinada à produção e acumulação de mercadorias, estando o 
artigo dividido em duas partes. A primeira apresentará elementos históri-

1DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.173-190
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cos e sociais que contribuíram para emergência e consolidação do sistema 
prisional; e seguidamente será problematizada a conexão entre a pena de 
prisão e alguns elementos centrais de incorporação à sociedade burguesa 
como a economia política, justificativa ideológica e violência de Estado.    

AS ORIGENS DA PENA DE PRISÃO
A prisão é indubitavelmente a forma de punição por excelência da 

sociedade capitalista. Embora esta instituição exista desde os mais remo-
tos tempos onde, em geral, era utilizada para neutralização de indivíduos 
até os mesmos serem julgados, o sistema penitenciário, como conhece-
mos hoje, é fruto das revoluções burguesas. Assim, a partir de um conjun-
to de transformações econômicas, políticas e sociais as penas corporais 
foram sendo substituídas gradativamente pela pena de prisão no ordena-
mento jurídico dos países ocidentais2 ainda que, na prática, as punições 
corporais permanecem ocorrendo com frequência de forma extrajudicial.

No modo de produção feudal, onde operara um sistema agrário 
basicamente de subsistência e pertencimento à terra, as multas e fianças se 
constituíram como penas predominantes ainda mais entre os ricos. En-
tre os mais pobres, aqueles que não conseguiam pagar o tributo sofriam 
punições corporais em casos extremos (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 
2004). 

Rusche e Kirchheimer (2004) observam que após a recomposição 
populacional no século seguinte das perdas humanas ocasionadas pela 
grande peste do século XIV, ocorreu um processo de desenvolvimento 
produtivo do solo e aumento do povoamento nas nascentes cidades urba-
nas. Esse percurso foi acompanhado pela expulsão forçada de campone-
ses expropriados e o aparecimento de uma população supérflua nas urbes. 
É justamente no século XVI na chamada acumulação primitiva do capital 
que as penas corporais de mutilação, de marcas e de morte, antes mais 
raras, se tornaram mais frequentes (MARX, 1982). 

2 Citamos ocidentais uma vez que com exceção dos EUA o instrumento da pena de morte 
para crimes considerados “comuns” praticamente fora extinto nos ordenamentos jurídicos 
destes países, embora ocorressem nos mesmos execuções sumárias extrajudiciais. Por ou-
tro lado, o último relatório da Anistia Internacional (AI, 2020) apontou que ao menos 657 
execuções foram realizadas em 2019 cujo quadro mundial é liderado pela Arábia Saudita, 
China, Irã e Iraque. 
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Ao seguir essa linha de argumentação, o tratamento moral atri-
buído à figura do “vadio” ou “mendigo” adquiriu outra conotação. No 
auge das instituições feudais, os miseráveis foram dotados pelas classes 
dominantes de sentimentos de compaixão, já que aquela privação era uma 
prova de compromisso divino, uma vez que os mesmos seriam recompen-
sados com a prosperidade quando alcançassem a vida eterna no paraíso. 
Ademais, a presença do mendigo também favorecia à classe dominante, 
pois era funcional ao exercício da caridade cristã. Contudo, a partir do de-
senvolvimento das forças produtivas e necessidades de expansão mercan-
til, a vadiagem se tornou um incômodo excedente populacional que não 
servia àquele modelo econômico em ascensão. A ética protestante, em 
especial de cunho calvinista, por sua vez, ofereceu a justificativa divina da 
renúncia e poupança pessoal junto com o impulso da aquisição que aten-
dia diretamente à vontade de Deus. Assim, a prática católica da caridade 
indiscriminada precisou ser combatida, pois se a busca pela prosperidade 
atendeu preceitos divinos, foi preciso fazer a distinção entre os vadios 
aptos e não aptos ao trabalho: para estes as medidas assistenciais e para os 
primeiros a política criminal. 

Rusche e Kirchheimer (2004) observam ainda como o fluxo da 
força de trabalho disponível pôde contribuir com o equilíbrio do sistema 
penal citando um episódio na Inglaterra no final do século XVI onde 
uma curta conjuntura de escassez de mão de obra fez com que a Rainha 
Elizabeth I concedesse um número considerável de perdões a condena-
dos à pena de morte. 

Outro fator relevante desse período é traduzido no crime contra 
a propriedade e sua seletividade muito maior ao autor do delito quanto 
ao valor subtraído. Se para aos segmentos médios e ricos predominavam 
a indenização, para os pobres, que eram a maior parcela da população, 
os acusados de crimes de roubo recebiam as mais duras penas corporais. 

No contexto de contenção do excedente populacional em situação 
de pobreza extrema foi criada a Casa de Correção, ancestral da peniten-
ciária que hoje conhecemos. A primeira experiência deste equipamento 
foi a construção de Bridewell, em Londres, no ano de 1555, mas que 
teve seu exemplo mais notório em terras holandesas disseminada desde 
então por parte do continente. A Casa de Correção se caracterizou por 
uma combinação das casas de assistência aos pobres (poorhouse), oficinas 
de trabalho (workhouse) e as prisões que abrigavam sentenciados antes de 
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seu julgamento. A lógica da casa de correção era que através de execução 
de trabalhos forçados em privação de liberdade, os detentos adquirissem 
compromisso e disciplina para executar trabalhos na manufatura assim 
que obtivessem liberdade (MELOSSI; PAVARINI, 2006). 

O público ocupante nas casas de correção foi inicialmente forma-
do por desempregados, mendigos aptos, vagabundos, prostitutas e peque-
nos ladrões sendo que, após certa expansão destas unidades, passaram a 
admitir sentenciados com pena mais longa ou também crianças. As casas 
de correção foram um dos mais notórios exemplos de sujeição de trabalho 
compulsório por imposição violenta que sustentou as bases políticas do 
capitalismo mercantil. Segundo Rusche e Kirchheimer (2004, p. 70):

A capacidade de trabalho dos internos era utilizada de duas maneiras: 
as próprias autoridades administravam as instituições, ou os reclusos 
eram entregues a um empregador privado. Ocasionalmente, 
toda a instituição era entregue a um contratante. Os internos do 
sexo masculino eram utilizados principalmente no trabalho de 
raspar as madeiras duras, destinadas às tinturas de tecidos, uma 
prática primeiramente introduzida em Amsterdã. Este era um 
trabalho especialmente difícil, que requeria força e resistência física 
consideráveis. Os prisioneiros trabalhavam em pares com uma serra e 
a produção normal de dois homens era de 300 libras de madeira. Cem 
libras deveriam ser despachadas todos os dias. No século XVIII, os 
holandeses consideravam a manufatura da lã mais promissora e a 
introduziram em várias casas de correção. As internas, geralmente 
prostitutas e mendigas eram empregadas nos teares. 

Tendo em vista reações históricas das corporações de ofício, o 
incremento do discurso de elevado custo estatal, mas sobretudo pelo de-
senvolvimento das forças produtivas, especialmente o industrial, ou ainda 
na gradativa disseminação das relações sociais capitalistas, as casas de 
correção sofreram processo de extinção. Ressalta-se que paralelamente a 
esta instituição e às penas corporais públicas, o Ancien Regime também 
se utilizou de outras penas a seus condenados como as galés e a deporta-
ção. O cumprimento de pena de galés, que foi também largamente utili-
zada no Brasil colonial e imperial, consistiu no trabalho forçado de remar 
as embarcações a velas, para o qual se necessitava de centenas de braços. 
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Além dos escravizados, uma parcela significativa de condenados à mor-
te dotados de forte compleição física teve suas penas modificadas para 
essa modalidade. Cabe destacar que o tratamento nestas embarcações foi 
marcado pela tortura e proliferação de doenças, tanto que muitos não 
sobreviviam após longas expedições3 cuja utilidade foi decaindo a partir 
do século XVIII vide o desenvolvimento tecnológico dos navios.

A pena de deportação de condenados por crimes foi uma alter-
nativa econômica dos Estados absolutistas de povoar as colônias a um 
custo relativamente pequeno. Diferentemente da escravidão, os condena-
dos deportados cumpriam determinado período de tempo trabalhando 
na colônia e depois estariam livres e também não eram vendidos como 
mercadorias4. A maioria desses condenados permanecia no território co-
lonizado, pois suas condições de vida na metrópole também eram mui-
to precárias. No entanto aqueles poucos que tinham elevada condição 
econômica compravam sua liberdade transformando a pena em simples 
banimento (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004).  

O aparecimento da prisão como última fase da execução penal e 
sua conseguinte capilaridade pode ser datada do último quadrante do sé-
culo XVIII a partir das reformas penais liberais. A prisão esteve inserida 
numa amálgama de instituições que foram criadas nessa época ou sofreu 
profundo redesenho quanto a seus fundamentos como a família, o hospi-
tal, a escola, as forças armadas e a polícia, por exemplo. Anitua (2008), em 
perspicaz levantamento de documentos históricos, desenvolve a tese de 
que a polícia foi uma criação da sociedade burguesa. Essa instituição tão 
naturalizada no senso comum correspondeu à necessidade de controle 

3 A situação de tortura e maus tratos empreendidas na pena das galés era tão vilipendiosa 
que alguns condenados se automutilavam para não serem selecionados para essa pena. 
Rusche e Kirschheimer (2004) citam que o governo francês promulgou uma lei em 1677 
que estabelecia pena de morte para o crime de automutilação. Como se pode observar, 
o direito penal decorre até sua última tessitura para garantir o lucro econômico da classe 
dominante.  
4 Importante mencionar que muitos condenados por deportação junto com os escravos 
atuaram no desenvolvimento das plantations na América do Norte uma das principais ati-
vidades econômicas na colônia. Os deportados também constituíram relevantes contri-
buições no povoamento da colônia britânica da Austrália. A deportação foi também uma 
pena utilizada pelo estalinismo para condenados a povoar a região da Sibéria e, embora 
seja extrajudicial, a expulsão do território é comumente adotada pelo varejo de tráfico de 
drogas nas favelas brasileiras como forma de punição. 
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das chamadas classes perigosas5 que foram se intensificando nas cidades, 
em especial a partir das mudanças produtivas como a invenção da máqui-
na a vapor e carvão para manipular metais, substituindo a manufatura e 
o artesanato. 

Embora já tenha registrado sua presença até antes do Antigo Re-
gime nas funções de delação e controle terrorista, a polícia, enquanto 
instituição burocrática de vigilância, surgiu de acordo com Anitua (2008) 
na França pós-revolucionária em 1789, aproveitando-se do modelo cen-
tralizado absolutista com o escopo da legalidade da dominação estatal. 
Não é demais lembrar que o conceito de direito à segurança surgiu nas 
aspirações burguesas de proteção contra o arbítrio absolutista. Com efei-
to, a experiência francesa deu conta de um processo de racionalização de 
controle e prevenção do delito, muito além e mais eficiente do que as pe-
nas corporais. Desse modo, esta experiência se baseou no processamento 
de dados de diversas naturezas, sua constante vigilância na distribuição 
espacial e organizada de forma hierárquica que contava com um poder 
central, mas que possuía um sem número de ramificações distritais. 

Este modelo se intensificou na primeira metade do século XIX 
no continente europeu também relacionado com as políticas assistenciais 
de amparo aos pobres e organização geográfica de caráter também higie-
nista. Entre suas funções iniciais se destacaram o controle e a vigilância 
contra os roubos aos comerciantes e industriais, garantia à segurança das 
mercadorias que chegavam dos portos tanto contra o contrabando quan-
to a assaltos, repressão à superpopulação relativa que vivia de pequenos 
furtos, motins/greves de insatisfeitos com o modelo econômico, além de 
uma organização de dados de estatística criminal para prevenção ao de-
lito. Em suma, o surgimento da polícia6 está diretamente associado às 
novas funções do Estado sobretudo à proteção da propriedade privada 
industrial e comercial nas cidades. 

Se a prisão como conhecemos surgiu no continente europeu fo-

5 Para fins deste trabalho, considera-se “classes perigosas” a parcela mais criminalizada da 
classe trabalhadora notadamente o pauperismo também marcado pela seletividade étnico/
racial. 
6 Interessante notar que junto com o surgimento da polícia começou a se criar vários “mi-
tos” em torno da figura de seu agente como a popularidade do romance policial e do no-
ticiário policial, carregando em si uma nova configuração de crime e forma de combatê-lo 
(ANITUA, 2008). 
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ram nos Estados Unidos da América onde se construíram os modelos 
penitenciários que mais influenciaram a política penal do mundo ociden-
tal na institucionalização da privação de liberdade como pena. Os EUA 
fizeram sua revolução burguesa sem as amarras das velhas instituições 
feudais e, já na conquista da independência política do trono inglês, sua 
Constituição já proibia expressamente os castigos cruéis e incomuns, em-
bora mantivesse a escravidão por pelo menos 2/3 do século XIX em seus 
estados do sul. Desse modo, se destacariam os modelos penitenciários do 
sistema filadélfico (solitary system) e sistema auburniano (silente system). 

O sistema filadélfico também chamado de sistema pensilvânico 
foi inaugurado em 1790 na prisão de Walnut Street sob a influência direta 
das sociedades Quakers, um segmento do protestantismo cristão adepto 
da “pureza moral”, da vida recolhida e do pacifismo tendo entre seus 
membros Benjamin Franklin, um dos líderes da independência daquele 
país (SOUZA, 2018). O referido modelo sustentava como fundamento o 
isolamento celular absoluto do indivíduo que cometera crime. Com efeito, 
a pessoa detida deveria permanecer a maior parte do tempo sem conta-
to com outros sujeitos, salvo durante caminhadas intermitentes no pátio 
prisional, além da expressa proibição de atividades de trabalho, estudos, 
visita de familiares ou qualquer outro contato com o ambiente externo. 
A lógica desse confinamento está na educação religiosa e prevenção à 
violência através das práticas íntimas de reflexão e contato com o poder 
divino. Tal modelo, sofrendo algumas variações, foi implementado por 
alguns países no continente europeu, em especial no século XIX. Não 
é demais lembrar que a etimologia de penitenciária vem de penitencia, 
pecado e o isolamento total celular já era prática secular utilizada pelos 
monges católicos. 

Por seu turno, o modelo auburniano se originou na inaugura-
ção da penitenciária da cidade de Auburn no estado de Nova Iorque em 
1818. Por ser crítico do modelo da Filadélfia, este outro formato prisional 
permitia atividades laborais no cárcere, primeiramente no espaço celular 
e depois nos espaços coletivos da unidade, embora mantivesse em seus 
primeiros experimentos a lógica do silêncio absoluto, inclusive entre os 
detentos e o isolamento celular noturno (id.). O trabalho prisional visava 
o lucro e a disciplina semelhante à fabril cuja rotina geralmente se baseava 
em dez horas diárias por sete dias da semana e quem violasse a regra de 
silêncio sofria punições corporais. 
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A disputa em torno desses modelos protagonizou o debate eu-
ropeu no primeiro quartel do século XIX, já que no restante do mundo, 
inclusive na América Latina, predominavam as punições corporais. Por 
conseguinte, em meados daquela centúria, emergiu a adoção dos sistemas 
progressivos, ou seja, aqueles modelos baseados na disciplina voltada à 
reabilitação do preso no foco da “ressocialização” do condenado em de-
trimento do gradativo abandono no modelo de isolamento que, além de 
seu custo mais elevado, dificilmente foi colocado mesmo em prática, vide 
o permanente discurso desde suas origens do vácuo entre a retórica penal 
e a sua aplicação prática insolúvel na sociedade do capital. 

Não cabe aqui aprofundar os variados modelos que serviram como 
base do sistema penitenciário tal qual conhecemos hoje, mas na alvorada 
do sistema progressivo concordamos com Souza (2018) quando destaca 
os modelos inglês e irlandês. Tais paradigmas se basearam na avaliação do 
comportamento do preso que a partir de bom desempenho, o mesmo era 
promovido a uma modalidade menos gravosa, podendo chegar ao livra-
mento condicional ou à liberdade dependendo também da avaliação da 
gravidade do crime cometido. Com efeito, este modelo previu diferentes 
regimes de cumprimento de pena de prisão, havia permissão de contato 
com o mundo externo e a proibição de castigos corporais. Ao menos 
no discurso hegemônico da época, a sociedade que o condenou estava 
disposta a recebê-lo se o mesmo estiver disposto a se recuperar em uma 
concepção positivista do indivíduo. São esses sistemas das ilhas do Norte 
que mais influenciaram os modelos penitenciários adotados hoje, embora 
a violência coercitiva sempre permanecera nestes espaços em detrimento 
destes discursos já que esta instituição sempre serviu a função de neutrali-
zar as contradições mais palpáveis da sociedade capitalista, com destaque 
numérico para o pauperismo. 

É inegável a importância que se pode atribuir ao movimento dos 
reformadores penais e seus principais intelectuais no que se tornou o 
sistema penitenciário e a substituição dos suplícios públicos como pena 
predileta aos crimes mais graves. Porém, muito mais do que a ação desses 
agentes, interessa-nos situar que tais mudanças correspondem ao conjun-
to de transformações ocorridas no complexo da realidade social. 

Anitua (2008) disserta que as diferentes fases do movimento pe-
nitenciário do século XIX correspondem aos períodos revolucionários de 
implementação da ordem burguesa. Segundo ele, após 1789 o movimento 
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estaria focado no chamado “filantropismo”, centrado nas condições de 
vida das prisões existentes naquele momento e sugerindo sua melhoria. 
Já no momento em torno de 1830 deu-se destaque aos reformadores que 
propunham repúdio às penas corporais e de morte. Já a política penal do 
pós-1848 não comportou mais a “ilusão reformadora” e a atividade pe-
nitenciária foi marcada pela lógica burocrata que em processos de racio-
nalização encabeçaram o endurecimento no cumprimento dessas penas. 
Frisa-se que este agravamento esteve diretamente relacionado ao alcance 
da burguesia ao patamar de classe conservadora.  

Com efeito, foi a partir da segunda metade do século XIX que a 
pena de prisão se generalizou nos países centrais como principal punição 
atribuída ao direito penal no qual também ocorreu a profissionalização 
do trabalhador carcerário. É importante frisar que, sob o advento desta 
pena na sociedade capitalista, o delito que corresponde à maior parcela de 
detenção e condenações é aquele relacionado a crimes contra a proprieda-
de como roubo e furto.  

Rusche e Kirchheimer (2004) ao analisarem a população prisional 
da Inglaterra, França e Alemanha, países centrais do capitalismo europeu, 
observam que entre 1884 e 1932 houve diminuição do número de conde-
nados ao cárcere. A conclusão dos autores reconhece que a melhoria nas 
condições gerais de vida das classes subalternas promoveu este índice, 
que no campo da política criminal o tempo e a severidade na pena de 
prisão foram diminuídos além da substituição da privação de liberdade 
por outras penas menos graves. Na França da virada do século mais de 
90% das penas de prisão eram cumpridas em tempos igual ou inferior a 
um ano. É mister destacar, contudo que nos EUA pós-abolição da escra-
vatura (1865) como desdobramento da Guerra Civil, foram instituídos 
dispositivos penais para diretamente criminalizar sua população negra 
recém-liberta (ALEXANDER, 2018) o que denota o racismo como sus-
tentáculo da política criminal deste país. Algo semelhante ocorreu no 
Brasil com o Código Penal de 1890, primeiro código republicano que 
criminalizou condutas como capoeira e vadiagem ou ainda a prática de 
espiritismo e “magia”. 

 Rusche e Kirchheimer (2004) ainda analisam que, no contexto 
da 1ª Guerra Mundial, muitos detentos tiveram suas penas suspensas para 
comporem o front do combate e outros trabalharam compulsoriamente 
na indústria, inclusive na produção de artefatos bélicos. No contexto de 
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crise e condições de vida deterioradas no período entre os dois conflitos 
mundiais, os autores apontam relativo aumento na população carcerária, 
em especial em países do Leste Europeu no mesmo contexto que hou-
ve endurecimento das penas, o que mais uma vez demonstra que não 
há relação direta entre severidade da política criminal e diminuição de 
ocorrência de crimes. Outro ponto relevante apontado pelos pensadores 
germânicos é a política de recrudescimento penal instituída pelos regimes 
fascista na Itália e nazista na Alemanha com o retorno da pena de mor-
te outrora abolida e frequentemente adotada contra opositores políticos, 
além do aumento no tempo de pena de prisão e severidade nas senten-
ças7. 

Importante frisar que, ao que pese a possíveis variações na polí-
tica criminal que está relacionada às oscilações do exército industrial de 
reserva e sua função econômica, tema central da obra em apreço (id), o 
tratamento penal e as condições de vida no cárcere sempre permanece-
ram degradantes o que nos dá a dimensão que a tortura esteve sempre 
presente no sistema penitenciário desde sua gênese, apesar deste sistema 
surgir sob a justificativa de substituição e superação das penas corporais 
do antigo regime.

AS FUNÇÕES DA PENA DE PRISÃO NO CAPITALISMO
A pena de prisão entendida como aquela que melhor se adequa 

ao direito burguês atende a um conjunto de determinações políticas e 
socioeconômicas variadas e até conflitantes que inexoravelmente dialoga 
com as concepções que o Estado burguês assume. Com efeito, podemos 
sintetizar sua função nessa forma de sociabilidade sustentada a partir de 
três dimensões que se relacionam dialeticamente: pela economia política, 
justificativa ideológica e violência de Estado. 

Para analisar a função da pena de prisão sob a perspectiva da eco-
nomia política, destacamos que ela atende aos paradigmas da equivalente 
retribuição, do tempo socialmente necessário e trabalho. De acordo com 
nossa caracterização histórica, a ideia da aplicação da pena responde a 

7 Cabe ressaltar que a obra clássica “Punição e estrutura social” que norteou nossa análise 
nos últimos parágrafos foi publicada em 1939 cujo contexto iria se agravar anos seguintes e 
desencadear na 2ª Guerra na qual o maior símbolo institucional foi a reclusão nos campos 
de concentração. 
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algum ato ou conduta reprovável com sua punição correspondente, isto 
é, a retribuição daquele dano causado a outro sujeito ou à coletividade. 
Ocorre que, no modo de produção capitalista, a construção de sua políti-
ca criminal repudiou sobretudo a arbitrariedade e discricionariedade das 
punições do Estado Absolutista, submetidas a poder ilimitado do sobe-
rano. Por seu turno, é nessa perspectiva de superação que se desenvolve 
em patamar mais elevado o princípio da proporcionalidade tão bem sin-
teticamente problematizado nas invocações iluministas, isto é, a sanção 
penal deve ser proporcional ou equivalente ao injusto praticado, o que 
constituiria uma aparente situação de igualdade.

A ideia da proporcionalidade e retribuição por uma medida de 
equivalência dialoga intimamente com os fundamentos da lei do valor na 
crítica da economia política. Senão vejamos, as mercadorias são comer-
cializadas a partir do proporcional quantitativo de trabalho necessário 
empregado nela, o próprio dinheiro é o equivalente universal das merca-
dorias que circulam determinando seu valor em preço. 

Sabemos da especificidade da mercadoria força de trabalho pois 
ela é a única indispensável para aumento de valor na produção capitalista. 
Com efeito, o salário é o valor de troca que o capitalista paga ao trabalha-
dor para extrair do mesmo o valor de uso que deve sempre ser maior do 
que aquele valor, pois se justifica assim a apropriação de mais-valor carac-
terizando desta forma a exploração. Desse modo, se utiliza também aqui 
o princípio da retribuição, isto é, o valor do salário que o trabalhador vai 
receber será proporcional à sua reprodução visando ao atendimento bá-
sico de suas necessidades materiais e espirituais. Evidentemente, tal valor 
equivalente ao atendimento das necessidades sociais dos trabalhadores, 
por sua vez, está sujeita a variações históricas e de formação social sob o 
termômetro da luta de classes. 

Compreendemos ainda que a pena de prisão, diferentemente das 
penas corporais ou de multas que se encerravam em si mesmas, é calcula-
da em tempo de cumprimento da sanção. Assim, o tempo é a retribuição 
quantitativa que também pode ser qualitativa se considerarmos a predo-
minância dos sistemas progressivos. Há, assim, uma sintonia da equiva-
lência entre a pena calculada em anos, meses, dias e o necessário tempo 
como medida para se extrair a produção capitalista.  
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Nesse aspecto, destacamos o fundamento do tempo para reali-
zação da sociedade capitalista já que o tempo de trabalho socialmente 
necessário é que vai determinar a grandeza de valor de uma mercadoria 
(MARX, 2012). Dessa feita, a apropriação do trabalho excedente pelo ca-
pitalista através do tempo é a materialização do mais-valor, o que confere 
a exploração do capital, elemento vital da forma histórica do capitalismo. 
Ademais, é o tempo de circulação das mercadorias no incessante ciclo de 
transformação de D em D’ (id.), cada vez mais acelerada em tempos de 
capital fetiche, que vai solidificar a reprodução material destas relações so-
ciais historicamente determinadas. Assim, o cálculo da pena de prisão em 
anos/dias, medidas pela retribuição, está diretamente integrado ao modo 
de ser sociopolítico do capitalismo. 

No tocante ao trabalho, há um conjunto de variáveis que demons-
tram a relação umbilical entre trabalho e prisão. Desse modo, reitera-
mos que o ancestral das penitenciárias modernas, as casas de correção ou 
workhouses, serviram para cumprimento de pena de trabalho compulsório 
já que havia necessidades sociais para o capital introduzir em suas primei-
ras aparições, vide a imposição da força, a disciplina para o trabalho fabril 
em um excedente de braços. Por conseguinte, a arquitetura das primeiras 
penitenciárias e suas lógicas de produção interna são diretamente inspira-
das nas rotinas das fábricas pós-revolução industrial.

Outro importante aspecto está na relação força de trabalho dis-
ponível e população carcerária. Ainda que ocorram variadas oscilações 
no processo histórico, entendemos, e a rica pesquisa de Rusche e Kir-
chheimer (2004) demonstrou isso, que há uma tendência de diminuição 
e estabilidade na taxa de encarcerados em momentos de crescimento de 
emprego e de condições de vida mais gerais da classe trabalhadora em 
contraposição às fases de crise e aumento do exército de reserva. Isso im-
plica em um maior recrudescimento penal e elevação dos índices prisio-
nais como, por exemplo, no capitalismo atual que conjuga crise estrutural 
e superencarceramento. 

Por fim, a utilização do trabalho prisional no cárcere é algo pre-
sente em todas as latitudes. Esta atividade no sistema penitenciário já 
desenvolvido se baseia em produção para indústria, em sua maior parte, 
como trabalho improdutivo ligado diretamente ao Estado, porém tem se 
intensificado nas últimas décadas, liderado pelos EUA,  serviços ligados 
diretamente a grupos econômicos conceituados por Davis (2018) de com-
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plexo industrial-prisional8. Ainda de acordo com cada sistema progres-
sivo, dias de trabalho podem significar redução de pena, inclusive com 
mudança de regime. 

Sob o ponto de vista da justificativa ideológica, há um conjunto 
de discursos legitimadores da pena de prisão como aquela mais “justa” 
para a sociedade capitalista. No alvorecer da revolução burguesa, a pena 
de encarceramento devia substituir as penas corporais já que a reclusão 
representa uma forma mais racional, branda e humanizada para retribuir 
o injusto infringido. 

Outro ponto está ligado a um importante fundamento da acu-
mulação capitalista que se manifesta no direito à liberdade, expresso na 
premissa liberal do direito de ir e vir (DAVIS, 2018). Como as revoluções 
burguesas consagraram o direito à liberdade, tal prerrogativa se tornou 
bem útil a estas aspirações, já que, no modo de produção feudal, o pro-
dutor ficava preso à terra, enquanto que na sociedade burguesa, a mobili-
dade é algo fundamental, uma vez que as mercadorias devem circular e o 
capital não sobrevive sem se expandir e acumular continuamente. Assim, 
do ponto de vista filosófico, se a liberdade, no seu sentido mais estrito 
ancorado no liberalismo, é seu bem mais precioso, aqueles sujeitos que 
não se “enquadrariam” neste modelo societário deveriam ser privados da 
maior virtude desta sociedade: a liberdade e o direito de ir e vir. Assim, 
aqueles que não se “enquadrariam” ou representam o que há de mais 
repulsivo no sistema e que expõe suas contradições fundamentais são os 
alvos prediletos de neutralização física. 

Além disso, o cometimento de infrações estaria relacionado ao 
exercício equivocado do direito à liberdade. A prática de crimes, assim, 
seria fruto da escolha individual dos sujeitos e estes deviam ser respon-
sabilizados por estas práticas dotadas de escolhas ruins. Desse modo, ao 
neutralizar ou limitar o direito à liberdade, se estaria também prevenindo 
“escolhas” equivocadas dos sujeitos. 

Acompanham esse raciocínio ideológico, as teorias preventivas 
e absolutas das penas (SOUZA, 2018). Com efeito, a pena de prisão e o 
tempo que o indivíduo estiver recluso com a suspensão de seu maior bem, 

8 Davis (2018) observou que o durante o período Pós-Segunda Guerra Mundial, parte da 
população carcerária estadunidense foi utilizada como cobaia de experimentos científicos 
para acelerar o desenvolvimento da indústria farmacêutica.  
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a liberdade, faria com que o delinquente não voltasse a cometer crimes. 
Isto é, a prisão teria o efeito correcionalista do sujeito e que depois de 
cumprir o período encarcerado o mesmo está ressocializado e apto para 
retornar ao convívio social. Ainda mais se o mesmo exerceu atividades 
laborativas na reclusão. Além disso, a pena de privação de liberdade, por 
si só, privando desse direito “sagrado” promove uma lógica inibidora de 
prática de novos delitos. Já do ponto de vista da vertente absoluta das pe-
nas, a retribuição do delito com a pena de prisão calculada em tempo, de 
acordo com a gravidade e reincidência, cumpre a função original da pena, 
isto é, a vingança punitiva da sociedade ao dano cometido, o castigo justo 
e igualitário. 

É importante situar que a justificativa ideológica da aplicação da 
política penitenciária voltada para a defesa da humanização das penas 
e recuperação do indivíduo gozou, mesmo que na prática não pudesse 
evidenciar sua efetividade, de certa hegemonia na etapa das revoluções 
burguesas e predominância do capitalismo concorrencial. Destarte, a par-
tir das décadas que se seguiram à segunda metade do século XIX, ciente 
de que não poderiam oferecer de forma absoluta a emancipação humana, 
mas tão somente, quando possível, a emancipação política pois precisa 
manter seus privilégios de classe dominante é que a burguesia se expan-
diu com mais consistência. A perspectiva da teoria absoluta da pena como 
a neutralização de indivíduos desviantes e perigosos é coroada por um 
avanço na racionalização da política penal, não por acaso a criminologia 
surge nesse contexto. Assim, na atual fase de acumulação capitalista, os 
discursos dominantes acerca da política criminal pressupõem o agrava-
mento da repressão e violência estatal contra as classes perigosas. 

Ademais, no interior da política no bojo do tratamento penitenci-
ário há um princípio histórico que, em que pese a privação de liberdade, 
a vida dentro do cárcere deve ser de qualidade inferior aos piores padrões 
de quem vive externamente sob o pretexto absoluto da vingança e pre-
venção de ocorrência de crimes. Esse fundamento que acompanha toda 
a história do sistema penitenciário permite que se institucionalize um ce-
nário desumano e degradante dentro do cárcere, inclusive favorecendo e 
fomentando as práticas de tortura e maus tratos. 

Outro ponto que se destaca é o recorrente discurso da crise do 
sistema penitenciário que, conforme apontado por Foucault (2009), esta 
retórica é propagada desde o surgimento de tal sistema. A ideia de crise 
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do sistema penitenciário é sempre permanente no capitalismo ainda que 
nenhuma outra opção de punição logrou êxito material extensivo e a nos-
so ver esse debate de crise está relacionado diretamente à ideologia do di-
reito burguês do insolúvel descompasso entre as promessas de igualdade 
e liberdade e a barbárie a que é submetida a grande maioria da população 
destituída de acesso à riqueza social. 

Finalmente, no tocante à violência de Estado, a prisão se encontra 
na condição de pena mais comum e mais gravosa sendo aplicada exclusi-
vamente pelo Estado, respeitando o devido processo legal. Neste sentido, 
só o Estado de Direito como representante do povo pode conduzir todo 
o processo de condenação, desde a aprovação da legislação penal, investi-
gação sobre o ato delituoso, a denúncia, a condenação, o direito à defesa, 
a publicidade no processo judicial, o recurso e a execução da pena. O 
poder punitivo está assim sempre subordinado às leis e ao direito. 

Conforme se observa, a construção da ideia de segurança e limi-
tação do poder punitivo, em especial do Estado, está diretamente vincu-
lado às revoluções burguesas e à construção do Estado de Direito visto 
que ele emerge para impedir e superar o poder autoritário do absolutismo 
onde as punições, as condenações e até os perdões estavam sujeitos a 
decisões monocráticas e discricionárias do soberano. O poder de punir, 
assim, precisa obedecer a um critério objetivo dotado de racionalização 
e, se levarmos ainda em conta o legado hegeliano e sua forte influência, 
o Estado é a razão máxima da sociedade sendo facultado ao mesmo a 
exclusividade de exercer a violência legítima. Destarte, o poder de Estado 
no uso da sua violência legítima e de caráter impessoal tão bem trabalha-
da e justificada pelo pensamento weberiano é resultado da emancipação 
política advinda da luta revolucionária empreendida pela burguesia. 

Outro ponto de inflexão que não é fortuito se estabelece na ideia 
de soberania do “povo” (OLIVEIRA, 2016). Para a ordem legal bur-
guesa não bastava apenas a subordinação do poder do Estado às leis, 
era preciso que tal legalidade fosse dotada de legitimidade política e para 
tanto a positivação da soberania do povo era essencial. Esse conceito de 
“povo” apesar de ser teoricamente inconsistente, mas politicamente viá-
vel, é também fruto de processos seculares de lutas já que o “povo”, em 
seus diferentes fragmentos, participou ativamente senão protagonizou as 
revoluções capitalistas. Com efeito, se no Antigo Regime as clivagens de 
classe eram praticamente intransponíveis, o direito e o Estado burguês 
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se fundamentam na supressão do reconhecimento legal de privilégios 
sociais- se naquela forma política o “povo” era definido negativamente 
como todos aqueles que não pertenciam nem à nobreza nem ao clero, na 
sociedade burguesa o povo será “[...] definido positivamente como a fonte 
do poder político e das instituições” (OLIVEIRA, 2016, p. 117). 

Por conseguinte, as leis se tornam a expressão da “vontade” de 
um conjunto de cidadãos em graus de igualdades jurídicas que criam leis 
para si mesmos e, portanto, são legítimas dada a soberania popular vide a 
abstrata “igualdade” entre os indivíduos. Desse modo, a partir da lógica 
da “livre” venda da força de trabalho no mercado, bem como a liber-
dade ser considerada um alienável direito individual na lógica liberal, o 
cometimento de delito dotado de escolhas individuais se constitui como 
um atentado ao próprio poder do povo, sendo assim necessário privar o 
sujeito do maior bem adquirido a partir da dotação da soberania popular: 
a liberdade. 

A punição aqui, em especial a pena de prisão, deve obedecer aos 
ditames do “contrato social” que nesse caso fora descumprido e é preciso 
aplicar sanção correspondente. Portanto, é o Estado quem pode fazer uso 
legítimo da violência até, inclusive, nas situações não previstas em leis ou 
acima das leis para preservar a ordem jurídica que são as situações de ex-
ceção. Esta justificativa legal, ideológica e política é que vai assegurar que 
se pratiquem as variadas formas de violência pelo Estado. Dotado deste 
pressuposto, a depender da correlação de forças desfavoráveis à classe 
dominante, este mesmo Estado pode suspender o Estado de Direito a 
implementar ditaduras. Não podemos nos furtar de considerar que nos 
países de capitalismo dependente, a democracia liberal burguesa stricto 
sensu sempre fora uma exceção. 

Ao considerar o sagrado direito à propriedade privada e o controle 
dos meios de produção, a burguesia consolida o poder do Estado com o 
poder de classe. Não é possível, portanto, em um patamar de equivalência 
real a igualdade jurídica e a desigualdade real. Em vista disso, o Estado bur-
guês como no limite instrumento de classe e suas clivagens de gênero e raça 
é dotado de legitimidade política e vai praticar habitualmente sua violência 
para garantir a ordem da classe dominante que, em particular o sistema 
criminal e dentro dele, o sistema penitenciário exerce. A política criminal, 
penitenciária e a violência inerente a ela devem ser exercidas exclusivamen-
te sob o Estado ainda que se terceirize alguma de suas parciais funções. 
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É a dominação do Estado burguês, portanto, que vai dar materia-
lidade à prisão como método predominante de punição sob o modo de 
produção capitalista ancorada na aparência da igualdade formal na dis-
tribuição das penas, dos regimes penitenciários e no controle dos corpos 
privados de sua liberdade. No entanto revela, em sua essência, uma das 
formas mais eficazes de dominação de classe construindo consensos e 
neutralizando sujeitos “perigosos” para a sua reprodução social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prisão se encontra como modelo punitivo mais consolidado 

em todo o planeta em função do mesmo atender aspectos fundantes de 
reprodução das relações capitalistas. Isso pressupõe afirmar que a con-
solidação do sistema prisional e punitivo não se restringe ao resultado 
idealizador do direito liberal, mas sobretudo para atender a unidade dialé-
tica de coerção e consenso que a dominação econômica e política que o 
Estado burguês pressupõe. 

A história também demonstra que o sistema penal é um lócus 
privilegiado de aplicação da desigualdade real em detrimento da igualda-
de formal. Além disso, apesar da retórica liberal dotada de racionalismo 
e retribuição, a realidade concreta confirma que a prisão antes de tudo é 
um local de imposição de dor, maus tratos e sofrimento onde a tortura é 
parte indissociável da mesma. 

O debate em relação à violência prisional deve necessariamente 
levar em conta que esta é uma instituição fruto de construção histórica e 
seu enfrentamento efetivo deve considerar a superação dos limites que a 
sociedade burguesa nos impõe.
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A DIMENSÃO JURÍDICA DO PROTAGONISMO 
DO ESTADO NA GARANTIA DE ÁGUA PARA O 

CAPITAL NO CAMPO1

Yanne Angelim Dias

O movimento histórico de acumulação capitalista tem conjugado 
violentos mecanismos de expropriação (MARX, 2013; FONTES, 2010; 
BOSCHETTI, 2018), exploração e apropriação privada (posse), com con-
sequências severas especialmente para trabalhadores e para a natureza. 
No momento presente de enfrentamento à crise que assumiu alcance pla-
netário, o capital não apenas atualiza tais mecanismos, mas cria outros 
sob novas formas e mesma natureza, com vistas a seguir o curso da acu-
mulação para a qual não reconhece limites. Nesse contexto, conforme te-
mos afirmado, o agronegócio, com sua voracidade sobre a natureza (terra 
e água) e o trabalho, comparece como expressão atual do movimento de 
expropriação constitutivo do capitalismo desde sua conformação original 
já analisada por Marx (2013).

No fluxo de aprofundamento do agronegócio como modelo de 
agricultura hegemônico no campo brasileiro nas últimas décadas, o Esta-
do brasileiro em contrarreforma (BEHRING, 2008), atua ativamente as-
segurando “[...] as condições gerais de produção [...]” (MANDEL, 1985, 
p. 333), respondendo a uma demanda mais geral do capital no enfrenta-
mento à sua crise2 atual de caráter estrutural (MÉSZÁROS, 2011). Entre 
as diversas medidas que particularizam a contrarreforma do Estado no 
Brasil, destaco as privatizações e a desregulamentação como expressões 
relevantes para o tratamento crítico acerca da apropriação capitalista da 

1 DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.191-205
2 Sabemos que as chamadas crises cíclicas marcam o desenvolvimento histórico do sistema 
capitalista desde sua gênese, alternadas por fases de expansão, de acordo com o período 
histórico e o grau de desenvolvimento das forças produtivas. As crises expressam o caráter 
contraditório desse sistema e são inerentes à sua natureza, além de funcionais na medida 
em que criam as condições para a emergência de uma nova fase de expansão (BRAZ; 
NETTO, 2011). Tais crises se explicam na relação indissociável entre queda da taxa de 
lucro, superacumulação e superprodução de mercadorias inerente às relações de produção 
capitalista (MANDEL, 1990).
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água no País. Apesar do seu desenvolvimento desde os governos de Collor 
e Itamar Franco, tem assumido contornos relevantes nos governos sub-
sequentes com a privatização de setores produtivos estatais (a exemplo da 
Vale do Rio Doce e empresas de telecomunicação, setor petrolífero e de 
mineração) não por acaso situados estrategicamente como parte da extra-
ção de riquezas naturais, o que denota a relevância da dimensão ambiental 
da atual crise do capital já detidamente analisada por MÉSZÁROS (2011).

Nesse contexto, chama-nos especial atenção as privatizações com 
ênfase nas chamadas “concessões” e “parcerias público-privadas”, qua-
se sempre ancoradas no discurso apologético da “modernização” e do 
“desenvolvimento nacional”, o qual tem sido caracterizado por alguns 
intelectuais como a ideologia do “novo desenvolvimentismo” (MOTA, 
2012; LEHER, 2012) ou “neodesenvolvimentismo” (KATZ, 2016). A 
privatização de serviços essenciais (a exemplo da saúde pública) e de ou-
tros serviços públicos (tais como parques nacionais, aeroportos, rodovias, 
ferrovias e portos) sob a forma de concessões comparece nesse processo 
como elemento constitutivo de políticas do Governo Federal travestido 
de “suporte” ao desenvolvimento do País. 

Nesses movimentos de expansão das possibilidades de privati-
zação que favoreçam a acumulação capitalista, mediante abertura e/ou 
expansão de “nichos de mercado” e com forte interferência do Estado, 
a privatização e a mercantilização da água se inserem como importante 
estratégia que se fortalece por meio de medidas concretas. Um exemplo 
disso é o avanço do capital sobre a água para fins de expandir os lucros 
com hidroelétricas, mineração, agroindústria e agronegócio. Este último 
envolve a apropriação privada da água para fins de alimentar a cadeia 
produtiva de commodities agrícolas no Brasil, numa dinâmica ascendente 
em que o Estado comparece de maneira inconteste para seu franco de-
senvolvimento. 

No presente artigo tomamos como objeto de análise uma dimen-
são desse protagonismo do Estado brasileiro que se explicita pela via jurí-
dica, especialmente por meio de outorga de direito de uso da água (DIAS, 
2019). Para tanto, organizamos a exposição do texto em dois momentos: 
o primeiro que trata da outorga de direito de uso da água como uma face 
legal do processo de expropriação; e o segundo apresenta algumas con-
siderações sobre a relevância do caminho tático das lutas por água como 
um direito universal empreendidas no âmbito da classe trabalhadora, a 
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necessária atenção à finalidade estratégica de romper com a ordem social 
burguesa e o reconhecimento do valor de uso da água como elemento 
natural fundamental à vida e de uso comum.

2. OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA: UMA FACE DA 
LEGALIZAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO 

Ao buscarmos apanhar os principais aspectos do processo de pu-
blicização da água no Brasil e a funcionalidade do Estado na garantia de 
respostas aos interesses do mercado, corroboramos com GOMES (2011) 
ao afirmar que a publicização da água por meio da Constituição Federal 
de 1988 favoreceu a privatização da água e sua conversão em mercadoria, 
uma vez que transferiu sua propriedade para o domínio dos estados da 
federação, “[...] obrigando a aquisição desta unicamente por meio do mer-
cado, pois as águas particulares imediatamente após a promulgação do 
texto constitucional tornaram-se propriedade estatal.” (GOMES, 2011, 
p. 57). 

Nessa direção, na Lei 9.433/97 (que institui a Política Nacional 
de Recursos Hídricos), a água é referida como um “bem de domínio pú-
blico” (não pode ser controlada por particulares) e “recurso natural limi-
tado, dotado de valor econômico”3, cujo uso, em situações de escassez, 
deve responder prioritariamente ao consumo humano e à dessedentação 
de animais. Sua gestão deve proporcionar usos múltiplos e se dar de for-
ma descentralizada, com a participação do Poder Público, dos usuários e 
das comunidades. 

A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos é um dos ins-
trumentos para a implementação dessa política. Segundo a GOMES 
(2011), as águas são inalienáveis e, desse modo, “[...] [a] outorga não im-
plica a alienação parcial das águas [...] mas o simples direito de seu uso.” 
(BRASIL, 1997, Art. 18º). 

Conforme prevê essa Lei, o “[...] regime de outorga de direitos 
de uso de recursos hídricos.” visa ao controle (quantitativo e qualitativo) 
dos usos da água, bem como assegurar que os direitos de acesso à água 
sejam efetivamente exercidos (BRASIL, 1997, Art. 11º). Dos direitos dos 

3 Essa expressão aponta para uma perspectiva de atribuição de valor econômico à água e 
converge com a lógica de sua conversão em mercadoria já anunciada com a CF/1988 nos 
termos apontados por Gomes (2011). 
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usos da água passíveis de outorga previstos nessa legislação, destacam-se  
“derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 
água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de 
processo produtivo”; “[...] extração de água de aqüífero subterrâneo para 
consumo final ou insumo de processo produtivo.” (BRASIL, 1997, Art. 
12º), entre outros4.

A efetivação da outorga é de responsabilidade do Poder Executi-
vo Federal, dos estados ou do Distrito Federal, podendo o Poder Execu-
tivo Federal “[...] delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência 
para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio 
da União” (BRASIL, 1997, Art. 14º § 1º). No âmbito federal, a responsa-
bilidade pela emissão das outorgas de direito de uso de recursos hídricos 
em corpos hídricos de domínio da União é da Agência Nacional de 
Águas (ANA), enquanto nos estados e Distrito Federal fica a cargo dos 
seus respectivos órgãos gestores de recursos hídricos.

Como afirmamos antes, são passíveis de outorga diferentes di-
reitos de usos da água no Brasil, o que envolve irrigação, abastecimento 
humano, indústria, abastecimento rural, mineração, produção de energia, 
entre outros. Faz-se oportuno considerar que, de acordo com a ANA, po-
dem-se classificar as parcelas utilizadas de água em retirada, consumo e 
retorno. A retirada se refere à parcela de água captada para um uso, sendo 
o retorno aquela parte da água retirada para um determinado uso e que 
retorna para os corpos hídricos (um exemplo são os esgotos, que decor-
rem do uso da água para abastecimento urbano). O consumo é a parcela 
de água retirada para um determinado uso e que não retorna diretamente 
aos corpos hídricos.

A esse respeito, mostra-se relevante destacar dados recentes publi-
cados no relatório da ANA “Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 
– 2017b” sobre as demandas de água no Brasil. Segundo esse relatório, 
considerando as demandas de água no Brasil em 2016, a irrigação é o uso 
4 É oportuno destacar que alguns direitos de usos de água não dependem de outorga. Esses 
direitos envolvem o uso de água para satisfação de necessidades consideradas de menor 
proporção (porque envolvem grupos populacionais considerados de pequeno porte) ou 
insignificantes. Nos termos expostos no Art. 12. § 1º da Lei nº 9.433/1997, independem 
de outorga pelo Poder Público: “I- o uso de recursos hídricos para a satisfação das neces-
sidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; II - as derivações, 
captações e lançamentos considerados insignificantes; III - as acumulações de volumes de 
água consideradas insignificantes.”
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responsável pela maior demanda total de retirada (969m³/s) e de consumo 
(745m³/s) de água no País. O documento também aponta a intensificação 
da irrigação em diferentes regiões brasileiras, especialmente no Nordes-
te e Centro-Oeste nas décadas de 1970/1980, acentuando-se nos últimos 
anos em áreas do Cerrado.

Isso nos leva à reflexão sobre quem, de fato, tem se apropriado 
da maior parcela de água – segundo a legislação, um “bem de domínio 
público” – no Brasil, por meio da outorga. Nesses termos, considerando 
a importância particular da região do Cerrado na disponibilidade de água 
para o País, bem como a intensificação da irrigação de que tem sido obje-
to, evidenciar alguns dados sobre outorga de direito de uso de água para 
fins de irrigação em águas de domínio da União se mostrou relevante 
para explicitarmos essa dinâmica de captação de água pela irrigação que, 
ao nosso juízo, termina por beneficiar o agronegócio como modelo de 
agricultura hegemônico e em expansão naquela região, tomada como es-
tratégica pelo capital para obtenção de lucros a qualquer custo.

Ao verificarmos as outorgas emitidas pela ANA, no período de 
2001 a 2014 (ANA, 2018), constatamos a representatividade dos estados5 
que compõem o bioma Cerrado e a finalidade de uso da água requerida 
para irrigação. Chegamos a dados que apresentam uma relação mais geral 
entre outorgas emitidas no referido período e respectivo volume de água, 
cujo direito de uso foi outorgado para fins de irrigação nos estados que 
compõem o Cerrado. 

No período considerado, foi possível verificar o aumento do nú-
mero de outorgas emitidas, bem como o volume significativo de água 
cujo uso é destinado à irrigação. Na comparação entre os períodos de 
2003-2006 e 2007-2010, constatamos um aumento de 39% no núme-
ro de outorgas, acompanhado por um aumento do volume de água de 
167%. Ao compararmos essa dinâmica entre os períodos de 2007-2010 e 
2011-2014, verificamos um aumento de 90% na concessão de outorgas e 
de 178% no volume de água. Os dados nos apontam ainda que, mesmo 
quando o quantitativo de outorgas é menor, isso não vai resultar necessa-

5 Convém lembrar aqui o percentual aproximado de participação de cada unidade da fede-
ração na composição da área do Cerrado, segundo dados do IBGE (2004), a saber: Distrito 
Federal (100%); Goiás (97%), Tocantins (91%); Maranhão (65%), Mato Grosso do Sul 
(61%), Minas Gerais (57%), Mato Grosso (39%), Piauí (37%), São Paulo (32%), Bahia 
(27%), Paraná (2%) e Rondônia (0,2%).
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riamente em um menor volume de água cujo direito de uso é autorizado 
para fins de irrigação. Ademais, chama-nos atenção a relevância do Cer-
rado no conjunto de outorgas emitidas pela ANA no País nesses períodos 
verificados, quando observamos, por exemplo, que, entre 2011 e 2014, 
o número de outorgas (2.706) e o volume anual de água (7.730.304.810 
m3) outorgado (ANA, 2018) correspondente  representam 71,6% e 70,4% 
do número de outorgas e respectivo volume anual de água outorgado no 
Brasil pela ANA no mesmo lapso temporal.

Quando verificamos especialmente as unidades da federação que 
apresentam maior percentual de participação na composição do Cerrado 
– Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul e 
Minas Gerais –, os dados (ANA, 2018) confirmam aumento de 33,33% 
no número de outorgas emitidas entre 2003-2006 (552 outorgas) e 2007-
2010 (736 outorgas). Ao compararmos essa dinâmica entre os períodos 
de 2007-2010 e 2011-2014 (1.496 outorgas), verificamos um aumento de 
103,26%. No que se refere ao volume de água outorgado nesses mesmos 
períodos, também verificamos aumento de 122,78% entre 2003-2006 
(529.983.701 m3) e 2007-2010 (1.180.712.421 m3) e de 150,19% no período 
de 2011-2014 (2.953.967.692 m3).

Ao considerarmos, por exemplo, a dinâmica que contorna três 
commodities agrícolas que se destacam na balança comercial (soja, cana-
-de-açúcar e café), vale observar que, no período de 2003 a 2010, há uma 
média de 24 outorgas emitidas pela ANA envolvendo o conjunto das uni-
dades da federação que compõem a área do Cerrado brasileiro . A partir 
de 2011, identificamos um aumento significativo desse quantitativo. Se 
antes a média era de 24 outorgas por período de governos Lula, no pe-
ríodo de governo Dilma (2011-2014) ocorreram 105 outorgas com vistas 
à irrigação de soja (ANA, 2018), com um volume anual outorgado de 51 
milhões de m3 de água nos governos Lula, o que passou para 113 milhões 
de m3 no governo Dilma. Nesse último período considerado, entre os 
estados que compõem o Cerrado, verificamos que Minas Gerais (com 29 
outorgas) foi aquele com maior volume de água outorgado (37 milhões de 
m3), seguido por São Paulo, com maior número de outorgas (41) e 31 mi-
lhões de m3 e Goiás (com 12 outorgas e 11 milhões de m3). Vale ressaltar 
que, para fins de aproximação a esses dados, cabe considerar o percentual 
de participação de cada estado na composição da referida região, a exem-
plo de Minas Gerais, que comparece com 57%, e São Paulo, com apenas 
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32%, o que pode implicar a redução do número de outorgas nessa região 
no período destacado, no entanto, sem alterar a tendência dessa dinâmica 
se considerada em sua totalidade.

Em relação às outorgas emitidas pela ANA com vistas à irriga-
ção de cana-de-açúcar (ANA, 2018) relacionadas nesses mesmos estados 
considerados na composição do Cerrado, no período de 2003 a 2006, 
período do primeiro governo Lula, verificamos um total de 33 outorgas 
e volume anual de água de 85 milhões de m3. No segundo governo Lula, 
o total foi de 127 outorgas e 338 milhões de m3 de água, e no período do 
governo Dilma (2011-2014) foram registradas 337 outorgas e aproxima-
damente um bilhão e meio de m3 de água para a finalidade de irrigação de 
cana-de-açúcar. Nesse último período, dentre os estados que compõem 
o Cerrado e que obtiveram maior volume anual de água outorgado, des-
tacam-se Piauí, com o significativo volume anual de 647 milhões de m3 
(duas outorgas), seguido por Minas Gerais, com 445 milhões de m3 (141 
outorgas), Tocantins, com 140 milhões de m3 (três outorgas) e Goiás, com 
volume anual de 114 milhões de m3 (122 outorgas). Tais dados também 
evidenciam a importância de se verificar não apenas o quantitativo de 
outorgas, mas sua relação com o volume anual de água outorgado, visto o 
que se expressa nos dados relativos a Piauí com o menor quantitativo de 
outorga e, ao mesmo tempo, com o maior volume de água outorgado no 
período considerado. Cumpre-nos observar que, apesar do significativo 
volume de água outorgado para fins de irrigação dessa commodity no Piauí, 
esse estado participa com apenas 37% na conformação geral do Cerrado. 
No entanto, considerando os três demais estados citados, o volume de 
água outorgado se mostra ilustrativo, tendo em vista que comparecem 
com significativa participação na composição da referida região, com 
57%, 91% e 97% respectivamente, conforme assinalamos antes.

Ao verificar o conjunto de outorgas emitidas pela ANA para irri-
gação de café (ANA, 2018) nos estados que compõem o Cerrado, ao final 
do governo FHC há o registro de emissão de 15 outorgas com volume 
anual de 22 milhões de m3 para os referidos estados, números correspon-
dentes ao total de outorgas e ao volume anual de água no período para o 
Brasil. No período dos governos do PT, é possível verificar um aumento 
do número de outorgas e do volume anual de água outorgado, de modo 
que nos dois governos Lula (2003- 2006 e 2007-2010) foram registradas 
77 e 147 outorgas, bem como 91 milhões de m3 e 151 milhões de m3 res-
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pectivamente. Esse volume anual de água outorgado duplicou no governo 
Dilma para 308 milhões de m3, e o total de outorgas foi de 237 para os 
estados com alguma representação na conformação do Cerrado. No que 
se refere ao volume anual de água outorgado, no conjunto de estados 
aqui considerados, Minas Gerais lidera com o significativo volume anual 
268 milhões de m3 (187 outorgas), seguido por Bahia, com 31 milhões 
de m3 (36 outorgas), e Goiás, com cinco milhões de m3 (oito outorgas). 
Destacamos mais uma vez a importância de levarmos em consideração 
o percentual de participação de cada um desses estados na composição 
da referida região – e aqui vale destacar que, no caso particular da Bahia, 
embora participe com apenas 27% e isso possa implicar alguma alteração 
na exatidão dos dados, não confere mudança substancial na tendência 
verificada no quadro geral do volume de água outorgado para a região.

É oportuno assinalar que nos mesmos relatórios de outorgas emi-
tidas pela ANA (2018), consultados como fontes de pesquisa dos dados 
ora destacados, é possível ter acesso à identificação das regiões hidro-
gráficas às quais as outorgas estão relacionadas, bem como o volume de 
água e respectivos métodos de irrigação. As outorgas de direito de uso 
dos significativos volumes de água para a finalidade de irrigação de soja, 
cana-de-açúcar e café nos referidos estados que compõem o Cerrado es-
tão relacionadas a diferentes regiões hidrográficas brasileiras, quais sejam, 
Paraná, São Francisco, Parnaíba, Tocantins-Araguaia, Atlântico Leste, 
Atlântico Sudoeste e Paraguai.

Como foi possível verificar, no período entre 2011 e 2014 o núme-
ro de outorgas para as três commodities consideradas (soja, cana-de-açúcar 
e café) é maior se comparado aos períodos anteriores. O maior número 
de outorgas para fins de irrigação no período foi destinado ao cultivo de 
cana-de-açúcar, bem como o maior volume de água objeto de outorgas 
nesse mesmo lapso temporal. Destaca-se, inclusive, só na região hidrográ-
fica Paraná, o registro de 252 outorgas para irrigação de cana-de-açúcar, 
com volume anual de 365.574.749 milhões de m3. Um volume de água 
expressivamente superior (660.452.054 milhões de m3), no mesmo perí-
odo, envolvendo a região hidrográfica Parnaíba, também foi destinado à 
irrigação dessa commodity agrícola, sendo objeto de apenas cinco outorgas, 
o que nos lembra da necessidade de observar não apenas o número de 
outorgas emitidas, mas também o volume anual de água cujo direito de 
uso para irrigação foi por elas autorizado. Ainda considerando as três 
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commodities selecionadas, o segundo maior volume de água (308.921.035 
milhões de m3), objeto de 238 outorgas no mesmo período, foi destinado 
à irrigação de café.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) resgatados no “Atlas da Irrigação – 
Uso da Água na Agricultura Irrigada” (2017a), o Brasil compõe o gru-
po dos dez países que possuem a maior área equipada para irrigação do 
mundo. O referido Atlas aponta ainda a intensificação da expansão da 
área irrigada no País com forte expressão especialmente sobre o Cerrado 
e suas reservas de água. Vale destacar que, ao examinarmos os relatórios 
da ANA sobre outorgas emitidas para a finalidade de irrigação, conside-
rando as três commodities selecionadas (soja, cana-de-açúcar e café), cons-
tatamos a centralidade no uso do método de irrigação por aspersão, cujo 
principal sistema utilizado é pivô central. Esse sistema de irrigação, inclu-
sive, foi destacado nas análises de Porto-Gonçalves (2014) como “pivôs 
da discórdia”, uma expressão do avanço do agronegócio sobre o Cerrado 
e os confrontos que deles são decorrentes, tendo em vista seus efeitos 
destrutivos. 

Esses dados aqui apresentados sobre outorgas de direito de uso 
de águas de domínio da União para irrigação no Cerrado sugerem ele-
mentos importantes, portanto, da dinâmica de expansão do agronegócio 
sobre essa região e, particularmente, sobre suas águas. Obviamente que 
esses dados revelam apenas uma parcela do volume de água destinado 
à irrigação naquela região, posto que, conforme sinalizamos, a ANA 
se responsabiliza por outorgas de direito de uso de águas de domínio da 
União, enquanto há situações em que a outorga é emitida pelos respecti-
vos órgãos competentes nos estados e municípios. Contudo, ainda assim, 
reafirmamos que, considerando o modelo de agricultura do agronegócio 
pautado em extensas monoculturas, bem como os significativos volumes 
de água destinados à finalidade de irrigação perceptíveis mesmo consi-
derando apenas as outorgas emitidas pela ANA, os dados apresentados 
fortalecem a perspectiva de análise de que há um segmento que, embora 
não detenha uso exclusivo, tem se beneficiado de modo prioritário de 
expressivos volumes de água, o que nos parece não ser o de trabalhadores 
e trabalhadoras vinculados à agricultura familiar.

Nessa linha, ao que conseguimos apanhar em termos essenciais 
nessa dinâmica aqui ressaltada envolvendo a emissão de outorga de di-
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reito de uso da água para irrigação no Cerrado, o mercado (e seus repre-
sentantes) é o maior beneficiado no acesso/uso da água de domínio da 
União naquela região. E essa prioridade no acesso e uso da água tem sido 
garantida pelo Estado, por meio da outorga que é proposta como  instru-
mento legal de controle dos usos da água e com vistas a assegurar 
o exercício dos direitos de seu uso. Evidencia-se aqui o destaque sobre a 
relação indissociável entre direito (leis), Estado e o mercado/acumulação 
capitalista.

AS LUTAS POR ÁGUA COMO UM DIREITO UNIVERSAL?
A despeito do papel que o direito e as lutas por direitos exercem 

no sentido de figurar como algum nível de resistência de trabalhadores e 
trabalhadoras no capitalismo, é importante lembrar o caráter de classe e a 
natureza do direito e do Estado. Cumpre-nos considerar que, na instância 
estatal, ainda que figure como um espaço onde também se expressa a 
disputa entre as classes sociais fundamentais, nesse confronto a classe tra-
balhadora se encontra em desvantagem, uma vez que nesse espaço quem 
exerce e expressa o poder de domínio é a burguesia. Mesmo na perspecti-
va do acesso à água como direito universal, portanto, esse processo se dá 
em condições absolutamente desiguais.

Tal como se deve observar na disputa por terra, avaliamos que 
assumir a luta por água defendendo seu reconhecimento como direito 
humano se apresenta como relevante componente tático no âmbito da 
luta de classes. No entanto, essa compreensão é diferente de conferir a 
um momento tático o lugar de centralidade na construção de um projeto 
societário anticapitalista em que a água seja reconhecida como elemento 
natural fundamental à humanidade e de uso comum.

A defesa do acesso à água como direito universal é, sem dúvi-
da, um momento tático importante de tensionamentos a ser assumido 
por trabalhadores e trabalhadoras do campo e povos tradicionais diante 
do processo de privatização das águas no País, de níveis alarmantes de 
destrutividade ambiental ocasionados pela produção destrutiva do capital 
com efeitos irreversíveis. E, nesse sentido, consideramos fundamentais 
todas as inferências que a dinâmica da classe trabalhadora possa pôr em 
marcha contra o capital ao se utilizar, inclusive, das próprias contradições 
do capitalismo, que também assumem expressões no interior do Estado 
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e do direito (e na proposição e/ou implementação de leis) para responder 
suas necessidades. 

Ressaltamos que o limite da luta por direitos inscreve-se na pró-
pria natureza do que se constituem os direitos na sociabilidade capitalista, 
bem como do papel ativo desempenhado pelo Estado nesse processo. 
Desse modo, ao considerarmos o acesso universal como o fim último, 
devemos levar em consideração a relação estabelecida de direitos iguais 
para sujeitos tomados desigualmente nas condições de reprodução da so-
ciedade regida pela lógica da mercadoria. Como nos adverte Marx (2013, 
p. 309), “[...] [e]ntre direitos iguais, quem decide é a força.”. Não temos 
dúvidas, pois, de que, nas condições do capitalismo em crise, ocorre justa-
mente o fortalecimento do furor do capital e seus processos de expropria-
ção da natureza, ainda que constrangidos pela dinâmica da luta de classes. 
Ao afirmar isso, não negamos a importância dessa luta, mas alertamos 
para o risco de recairmos na “[...] ilusão jurídica [...]” (MARX, 2013, p. 
692) de creditarmos ao direito – e aí se inclui a regulamentação do direito 
ao acesso universal à água – a alternativa de regulação de controle do 
processo de privatização das águas.

Pelo exposto, estamos considerando, assim, a relevância do ca-
minho tático das lutas por água (por terra, pela preservação ambiental) 
como um direito, sobretudo no contexto geopolítico mundial e, em par-
ticular, na atual conjuntura vivida no Brasil, extremamente repressiva e 
regressiva em termos de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Uma 
luta, tal qual essa, nunca se reduz ao seu campo especificamente jurídico, 
mas é, ao mesmo tempo, expressão da própria luta de classes. O que está 
em jogo, portanto, apesar dos seus limites, é a capacidade de organização 
da classe trabalhadora de impor um projeto autônomo e alternativo ao do 
capital – cuja principal expressão no campo tem sido o avanço do agro-
negócio – de modo que possa incorporar a luta pelo direito à água, mas 
trazendo no seu eixo central a própria luta pela reativação de um metabo-
lismo racional, consciente e humanizante com a natureza, reafirmando o 
trabalho como capacidade criativa, nos marcos da emancipação humana 
(MARX, 2010).

Trata-se de uma dinâmica em que entendemos ser importante 
tomar a defesa da água como direito em termos táticos, sem perder a 
atenção na finalidade estratégica que, na nossa avaliação, é romper com a 
ordem social burguesa, alcançar a emancipação humana, construir uma 
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sociabilidade na qual, portanto, a água seja considerada elemento natural 
fundamental à vida e de uso comum com vistas a garantir respostas às 
necessidades humanas. Estamos aqui destacando, portanto, o valor de 
uso da água!

Conforme apontamos a Lei das Águas prevê a outorga de direito 
de usos da água pelo Estado no sentido de controlar os múltiplos usos da 
água e a efetivação do direito a esses  usos, o que leva ao entendimento de 
que a existência da outorga – cuja avaliação, emissão e acompanhamen-
to são matéria de responsabilidade do Estado determinada legalmente 
– garante água sob controle de qualidade e quantidade para todos. No 
entanto, a despeito do caráter legal da outorga, sua existência não signi-
fica necessariamente democratização do uso da água, nem tampouco sua 
preservação. Tomar isso como verdade absoluta significaria nos deixar 
levar pela ilusão de que a legalidade de algo o torna, necessariamente, 
democrático e legítimo, o que estaria associado a uma outra ilusão, qual 
seja, a de que o Estado é uma instância neutra no contexto das relações 
entre as classes sociais. O direito, expresso no conjunto de legislações, 
constitui-se como a forma jurídica que desempenha função fundamental 
na viabilização do processo de acumulação capitalista. Nesses termos, 
atua como um campo complementar à própria atuação estatal, que passa 
a se apoiar nessas legislações de modo a colocar à disposição todo o seu 
aparato institucional em favor daquela acumulação. 

Nos termos aqui expostos, a expropriação da água aparece como 
uma operação institucional legal, isto é, assume expressão fenomênica 
de legalidade, de democratização do acesso à água operada institucional-
mente no âmbito do Estado e, assim, passa a ser reconhecido socialmente 
como legítimo no processo de desenvolvimento do País. Tem-se aqui, 
uma inegável expressão da “função integrativa” do Estado (MANDEL, 
1985), pois opera como uma ideologia da democratização, quando, em 
verdade, executa o papel de “braço direito” do processo de acumulação 
de capital. Isso também se revela ao observarmos, particularmente, a au-
torização do direito de uso da água para a função de irrigação, principal 
demanda de uso consuntivo de água no Brasil, essencial à agricultura, 
objeto de interesse fundamental ao agronegócio.

Esperamos ter deixado patente que os limites da luta pelo direito 
universal ao acesso à água encerram-se nos limites do que Marx deno-
minou de “emancipação política”, que “representa um grande progres-
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so” – entretanto, “[...] não chega a ser a forma definitiva da emancipação 
humana em geral.” (MARX, 2010, p. 41). A esse respeito, o autor alemão 
não parece deixar dúvidas: “[...] a emancipação política não é por si mesma a 
emancipação humana.” (MARX, 2010, p. 46, grifo nosso).

Nesse sentido, a água não deve ter seu uso mediado pelo limite do 
direito e do Estado, posto que as relações sociais que forjam tais instân-
cias na sociabilidade em curso são centralmente assentadas nos interesses 
de mercado. A água é elemento natural essencial à vida, não é mercadoria! 
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QUESTÃO AGRÁRIA E AGROECOLOGIA: 
CRÍTICA AOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO1

Julio Cesar Pereira Monerat

O presente trabalho objetiva realizar uma análise das correntes da 
questão agrária e das matrizes da agroecologia entendidas como referen-
ciais teóricos para o estabelecimento de políticas públicas voltadas à agri-
cultura camponesa de base ecológica. Entende-se que o estabelecimento 
de políticas públicas seja resultado de múltiplos fatores interatuantes, o 
que inclui certamente a ação dos movimentos sociais, dos setores capi-
talistas vinculados à agricultura, das esferas governamentais, dos con-
sumidores e, principalmente, dos próprios agricultores agroecológicos, 
além, é claro, das formulações teóricas elaboradas por esses sujeitos e seus 
representantes – objeto do estudo aqui apresentado. A análise ora trazida 
ao debate reconhece que os respectivos fatores interatuantes são, por ve-
zes, conflitantes, e estão inseridos em um contexto imediato – mais exa-
tamente uma conjuntura política –, porém, articulado ao contexto mais 
estruturante – o modo de produção capitalista.

O texto inicia-se com um resgate dos debates em torno da questão 
agrária para, em seguida, apresentar a fundamentação teórica que em-
basa a formulação da agroecologia. Tais resgates teóricos justificam-se 
na medida em que a teoria informa as políticas públicas relacionadas a 
ambas as temáticas: questão agrária e agroecologia. A crítica marxiana ao 
valor é o fundamento da crítica direcionada aos limites teóricos e práticos 
dessas duas temáticas quando seus horizontes analíticos são reduzidos 
ao modo de distribuição e não diretamente ao modo de produção capitalista, o 
que é discutido já nos apontamentos finais do texto. Como toda crítica, 
ela não se pretende como mera interpretação da realidade, mas objetiva 
contribuir para a ampliação dos alcances críticos – teóricos e práticos – 
do campesinato agroecológico que tem sua existência confrontada pelo 
capital, seja no sentido de sua eliminação, seja apontado para sua recria-
ção subordinada.

1 DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.207-224
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RELAÇÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE CAPITAL E CAM-
PESINATO: A QUESTÃO AGRÁRIA

De modo combinado e contraditório, o avanço do capitalismo no 
campo, que constitui a chamada questão agrária, não se fez e não se faz 
sob um vazio espacial, mas sim sobre territórios nos quais viviam e ainda 
vivem povos e comunidades que estabeleceram modos de relacionamento 
ricos e diversificados com o ambiente, em especial aqueles que aqui serão 
analisados e que se constituem como campesinato. Com o avanço do ca-
pital, esses povos e comunidades são expropriados de suas condições de 
vida e, para sobreviverem, passam a ter suas vidas determinadas por meio 
da mercadorização imposta pela dinâmica capitalista, seja adaptando-se a 
ela ou resistindo das mais variadas formas.

As possibilidades a respeito dos destinos dos camponeses – objeto 
central no debate sobre a questão agrária –, que decorrem diretamente 
da nova materialidade imposta às suas vidas na dinâmica de avanço do 
capital agrário, serão refletidas no debate teórico, manifestando-se em 
três teses: 1) fim do campesinato, 2) sua metamorfose em agricultor familiar 
modernizado ou 3) sua recriação enquanto camponês num ambiente agora 
capitalista. Essas reflexões teóricas, por seu turno, informarão, em maior 
ou menor grau, o debate sobre as políticas públicas relacionadas ao cam-
pesinato. Vejamos, portanto, alguns elementos que sintetizam esse debate 
sobre a questão agrária.

Expondo sumariamente, o fim do campesinato será identificado por 
Lenin (1982) como resultado do aburguesamento ou da proletarização 
do camponês, e por Kautsky (1986) como decorrência da implantação 
das grandes unidades produtivas cooperativadas, forma da produção agrí-
cola no socialismo. Assim, o camponês estaria diante de dois destinos 
possíveis que selariam o fim: na leitura de Lenin, esse fim decorreria da 
inserção camponesa na sociedade capitalista na condição de agricultor en-
riquecido que se tornaria burguês, ou, em polo oposto, empobrecido que 
engrossaria as fileiras do proletariado. Para Kautsky o fim decorreria da 
coletivização das terras em uma sociedade na qual os meios de produção 
fossem socializados. 

O fim do campesinato sintetizado nas interpretações acima é 
algo que pode ser empiricamente verificado no decorrer do século XX 
e também na atual quadra histórica – especialmente com a formulação 
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lenineana. Entretanto, é preciso apontar criticamente que a tese do fim 
do campesinato, apesar da aparente inexorabilidade a respeito do destino 
camponês que ela carrega, deixa de apreender o caráter tendencial das leis 
sociais. Por isso, a tese do fim do campesinato acaba não captando que a 
processualidade da relação entre capital e campesinato resulta da combi-
nação de tendências e contratendências – ainda que tal combinação não 
suprima em definitivo a contradição que fundamenta tal relação, e que 
coloca o fim do campesinato como a tendência determinante. Certamente 
que o referencial teórico para a apreensão do caráter tendencial das leis 
sociais está em Marx (2017), ao analisar a lei tendencial da queda da taxa 
de lucro e as tendências contra-arrestantes, servindo aqui deliberadamen-
te à compreensão de uma processualidade social diversa, mas passível de 
ser analisada a partir do mencionado referencial.

É esse referencial teórico que nos permite concluir que o avanço 
do capital no campo, especialmente na forma do agronegócio latifundis-
ta, aponta tendencialmente para o fim do campesinato à medida que tal 
avanço se faz à custa da expropriação dos meios de vida campesinos – es-
pecialmente a terra, mas não apenas ela, pois também o camponês se vê 
expropriado do acesso a mercados, financiamentos, tecnologias, políticas 
públicas, dentre outras condições necessárias à sua reprodução. Apesar 
dessa tendência que aponta para a finitude da condição camponesa, veri-
fica-se que, por imposição da própria dinâmica capitalista, ocorrem pro-
cessos que atuam como contratendências a tal destino, fazendo com que 
se efetivem formas de recriação do campesinato – inclusive pelo próprio 
capital. Dentre as dinâmicas contratendenciais destacamos, por exemplo, 
a produção camponesa integrada, na qual os riscos inerentes à produção 
de matérias-primas, por exemplo, são assumidos pelos camponeses inte-
grados e não pelo próprio capital. Segundo Singer (1975, p. 125), na pro-
dução integrada, “[...] o grande capital destina aos camponeses as etapas 
produtivas mais vulneráveis às intempéries, além, é claro, de submetê-los 
aos ditames de um mercado oligopsônio, onde poucos compradores aca-
bam por determinar os preços a serem pagos aos muitos vendedores”.

A forma pela qual o capital avançará no campo será, portanto, 
determinada fundamentalmente pela lógica da acumulação capitalista. 
Em outras palavras, a adoção da forma do agronegócio latifundista ou da 
produção camponesa decorre tão somente da dinâmica da valorização, o 
que, no caso, está relacionado às vantagens e aos riscos da produção, bem 
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como o acesso e o controle de mercados, dentre outros elementos que 
constituem o movimento expansivo do valor. Voltaremos a mencionar a 
dinâmica da valorização mais adiante.

A segunda tese defende que o avanço das relações capitalistas no 
campo acarretaria a metamorfose do camponês em um agricultor familiar mo-
dernizado. Essa modernização, conforme a formulação de Mendras (1969), 
constitui-se no processo de incorporação do campesinato ao mercado 
capitalista como consumidor de produtos manufaturados e industriais, 
bem como fornecedor de matérias-primas. Essas mudanças incluiriam 
desde o crescente uso de tratores e máquinas até a transformação da terra 
em mais um fator de produção, ou seja, um conjunto de transformações 
importantes que acabariam por desencadear o fim do camponês tradicional 
e sua substituição (ou metamorfose) pelo que Mendras designa simples-
mente como agricultor.

No Brasil, a metamorfose do camponês em agricultor familiar2 
será sintetizada por Abramovay (2007, p. 33): “[...] uma agricultura fami-
liar, altamente integrada ao mercado, capaz de incorporar os principais 
avanços técnicos e de responder às políticas governamentais não pode 
ser nem de longe caracterizada como camponesa”. Segundo Abramovay, 
a lógica camponesa, por ser fundamentada eu uma racionalidade econômica 
essencialmente incompleta, seria incompatível com ambientes mercantis. Para 
ele, o campesinato não se constitui como um tipo econômico, mas sim como 
um modo de vida, e, como tal, estará fadado ao desaparecimento, vindo a 
ser substituído pelo agricultor familiar de tipo moderno.

Em um período mais recente, a tese da modernização do cam-
pesinato em agricultor familiar foi inserida no debate sobre o desenvol-
vimento rural e, a partir daí, passou a identificar um segundo momento 

2 A definição legal de agricultura familiar fundamentada considera tanto critérios de área 
quanto de atividade econômica, articulando-se a essa a questão da mão de obra e da ges-
tão: “[...] o termo deve ser entendido pelos critérios que distinguem o produtor por seus 
respectivos direitos, nas condições asseguradas pela legislação específica (decreto nº 1.946, 
de 28 de junho de 1996, lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, especialmente artigo 3º, 
e demais instrumentos que vão adequando os desdobramentos alcançados e incorpora-
dos): agricultor familiar é o que pratica atividades no meio rural, mas se torna sujeito de 
direitos se detiver, a qualquer título, área inferior a quatro módulos fiscais; deve apoiar-se 
predominantemente em mão de obra da própria família e na gestão imediata das atividades 
econômicas do estabelecimento, atividades essas que devem assegurar o maior volume de 
rendimentos do grupo doméstico” (NEVES, 2012, p. 35).
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da modernização da agricultura, o que incluiu novos temas, tais como o 
caráter multifuncional da agricultura familiar, as novas fontes de energia 
e a relação entre cidade e campo, dentre outros. De acordo Veiga (2009), 
estaria em curso uma modernização agroambiental ou ecológica que aca-
baria levando ao surgimento de uma nova ruralidade fundamentada em 
três vetores: “[...] conservação do patrimônio natural, aproveitamento 
econômico das decorrentes amenidades [naturais], e exploração de novas 
fontes de energia” (VEIGA, 2006, p. 335). 

Há que se reconhecer que a tese da transformação do camponês em 
agricultor familiar também aparece imediatamente aos pesquisadores como 
realidade empiricamente observável em diferentes contextos – o que con-
tribuirá, dentre outros fatores político-econômicos, para que ela seja o 
fundamento teórico de diversas políticas públicas para esse setor. Segun-
do essa formulação, o fim do campesinato não será seu destino desde que 
tal camponês se modernize na figura do agricultor familiar.

Mesmo nesta formulação, o destino do campesinato não deixa 
de estar marcado por uma dupla inexorabilidade: adaptar-se ou perecer. 
Cabe ressaltar, contudo, que a análise crítica deve ser capaz de ir além 
da aparência fenomênica para identificar o movimento do capital em suas 
determinações sobre a modernização do campo. Consideramos que, por 
centrarem-se nos processos de integração, os estudos da modernização do 
agricultor familiar deixam de apreender as dinâmicas contraditórias do 
movimento efetivo do capital no campo. 

Essa limitação analítica é superada pela tese da recriação do campesi-
nato que objetiva captar as contradições que caracterizam a relação entre 
o capital e os camponeses. Ao superar uma interpretação linear – a tese 
do fim do campesinato – e outra presa à aparência da processualidade em 
curso – a tese da modernização – a tese da recriação do campesinato é ca-
paz de captar as dinâmicas contraditórias nas quais a expansão do capital 
realiza-se tendencialmente combinando modelos agrícolas industriais e 
modelos camponeses. Enquanto a agricultura industrializada representa 
a expansão direta do capital no campo – o que significa assalariamento 
da força de trabalho e, portanto, extração de mais-valor –, por sua vez, a 
agricultura camponesa insere-se como produção associada ou integrada 
ao capital que atua no campo – seja ele o próprio capital ligado à agricul-
tura industrial para o qual se destina a produção de matérias-primas, ou 
mesmo o capital comercial que adquire a produção camponesa para a re-
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venda e posterior processamento. Sendo assim, o campesinato relaciona-
-se à montante e à jusante com empresas capitalistas, adquirindo insumos, 
vendendo e adquirindo mercadorias.

Eliane Tomiasi Paulino (2007) identifica a processualidade dessa 
relação entre agricultura camponesa e capital industrial e aponta seus pos-
síveis resultados, especialmente aqueles decorrentes do relacionamento 
entre os camponeses produtores de matérias-primas e os capitalistas que 
as compram: os camponeses podem empobrecer, enriquecer-se, e tam-
bém manter-se, ainda que oscilando entre momentos de maior ou menor 
sucesso econômico. Mas o ganho analítico efetivo dessa formulação é o 
entendimento das possibilidades que são colocadas ao campesinato de-
correm diretamente “[...] das formas predatórias de extração de renda, 
perpetradas por diferentes agentes do capital” (PAULINO, 2007, p. 248).

O que Paulino aponta, indo além da aparência, é que a relação 
econômica entre campesinato e capital revela que nem sempre ocorre troca 
de equivalentes, já que o preço pago pelos capitalistas aos camponeses pode 
ser inferior ao valor contido nas matérias-primas por eles vendidas. Assim, 
parcela da riqueza produzida pelos camponeses acaba sendo transferida 
ao capital, caracterizando, segundo ela, uma situação de superexploração 
– mas que acreditamos ser melhor definida como expropriação da renda 
camponesa. É o que acontece quando, diante de determinadas condições, 
os preços baixam a ponto de o camponês, sem poder aguardar por uma 
eventual elevação nesses preços e em decorrência da perecibilidade de sua 
produção ou devido às suas necessidades materiais, acabe sendo levado a 
vendê-la a um preço abaixo do valor nela contido. 

Dessa forma, e buscando superar as visões fatalistas relativas à 
condição camponesa no capitalismo, Paulino identifica os seguintes pos-
síveis e até combináveis destinos para o camponês: 1) tornar-se capitalista: 
a elevação do preço das matérias-primas e seu repasse aos consumidores 
pelos industriais pode fazer com que os camponeses recebam parte da 
riqueza social, o que, em longo prazo poderá levá-los (não todos) à con-
dição de capitalistas; 2) proletarizar-se: o que decorreria do continuado 
empobrecimento a ponto de perda da terra e das condições de produ-
ção; 3) integrar-se ao capital na forma de produção associada e/ou como 
fornecedor de matéria-prima, o que o mantém na condição camponesa 
sujeita a ciclos econômicos em que se sucedam momentos em que o cam-
ponês aufere rendimentos ora acima, ora abaixo daqueles necessários à 
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sua reprodução sem, contudo e necessariamente, direcionar-se a um dos 
binômios representados por (1) e (2).

A efetividade de reprodução teórica da realidade concreta da re-
lação entre campesinato e capital que nos é possibilitada pela tese da re-
criação do campesinato decorre, em parte, de sua capacidade de superar 
os dualismos e as aparências, identificando a contraditória situação do 
campesinato sob o modo de produção capitalista. Mas, acreditamos que 
seja preciso complementá-la com a compreensão mais aprofundada de 
que a recriação do campesinato está inserida na totalidade do movimen-
to do capital. Daí que as tendências e contratendências vigentes – fim 
e recriação camponesa, respectivamente – devam ser apreendidas como 
resultados efetivos da luta de classes que contrapõe, no caso, campesinato 
e capital. É nessa luta que se efetivam a destruição da vida e dos espaços 
de vida campesinos, suas integrações e segregações a mercados e políticas 
e será, enfim, essa a dinâmica que prevalecerá enquanto o valor – medida 
do tempo de trabalho e substância do trabalho social – prevalecer como 
miserável forma de medida da riqueza social (MARX, 2011).  

É preciso não perder de vista que todo esse debate teórico em 
torno da modernização ou da recriação do campesinato é refletido na 
formulação de políticas públicas. Mais exatamente, é preciso reconhecer 
que a expressão agricultura familiar – e a formulação teórica que ela car-
rega – é que prevalece enquanto caracterização do setor nos programas 
governamentais. De uma maneira nem sempre explícita, o campesinato 
vai sendo identificado como aquela porção atrasada da agricultura em 
contraposição à modernidade que é materializada tanto pelo agronegócio 
quanto pela agricultura familiar. Para esses “setores” as políticas públicas 
são formuladas – ainda que com gigantescas (e cada vez mais discrepantes 
nos tempos presentes) diferenças de recursos e apoios a cada um deles. 

As lutas materiais relacionadas à terra – seja à propriedade ou à 
renda, ou mais sinteticamente às contradições de classe – ficam, assim, 
apagadas nas políticas públicas voltadas à modernização do campo.  Afi-
nal, de um lado estariam os agricultores familiares e, do outro, os capita-
listas agrários, sendo que a diferenciação entre ambos estaria tão somente 
relacionada às diferenças entre suas respectivas escalas. Em tal formula-
ção idílica – e ideológica –, todos fariam parte do agronegócio em graus 
diferente – o agricultor familiar seria o empreendedor do agronegocinho. 
Ou seja, a possibilidade de inserção do camponês no mercado capitalista 
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apresentada como modernização na condição de agricultor familiar acaba 
por ocultar a subordinação que a fundamenta. 

O debate conceitual em torno dos termos campesinato e agri-
cultor familiar reflete o conflito material, tendo em vista que o metabolis-
mo social mediado pelo mercado acaba estando implícito – ou melhor, 
ocultado – em uma forma específica de superexploração/expropriação 
do campesinato pelo capital. Como defende Neves (2012, p. 38, grifos 
nossos), “[...] esses termos evocam uma designação social e têm sua eficácia 
política porque criam posições e direitos correspondentes”. O quadro em aná-
lise revela que, além da coerção que impregna o avanço do agronegócio 
latifundista, há também formas de construção da hegemonia do capital 
no campo por meio do consenso em torno da caracterização da moder-
nização do campesinato. Assim é que se elaboram discursos ideológicos 
que, mais que interpretar a realidade, passam a determinar as políticas 
públicas destinadas a esses setores da chamada agricultura familiar.

Em tempos não tão pretéritos, durante os governos petistas, por 
exemplo, foram elaboradas políticas públicas voltadas à agricultura fa-
miliar, o que, ao mesmo tempo que estabeleciam o consenso sobre a 
forma de integração do campesinato ao capital, também obscureciam a 
enorme diferença orçamentária destas políticas em relação àquelas desti-
nadas ao fortalecimento do capital no campo na forma do agronegócio. 
Esse quadro aprofunda-se gravemente nos tempos presentes, quando as 
políticas públicas em favor da agricultura familiar são enfraquecidas ou 
mesmo descontinuadas, acentuando de forma dramática a tendência de 
favorecimento do agronegócio em um contexto de reprimarização da 
economia brasileira.

Assim é que se conjugam os processos de subordinação da agri-
cultura camponesa à lógica do capital e aqueles de fortalecimento do ca-
pitalismo no campo através do agronegócio. A convivência de formas 
diversificadas de extração e transferência da riqueza social – mais-valor e 
renda, respectivamente – apenas reforça que o modo de produção capi-
talista renova permanentemente as formas de expropriação, levando-nos 
a compreender que a chamada acumulação primitiva não se esgotou nos 
primórdios do capitalismo e convive com as formas mais modernas de 
valorização ampliada do capital. A crítica ao avanço do capital no cam-
po deve, portanto, apreender essa dinâmica social que se desenrola por 
meio de processos desiguais e combinados, mas fundamentalmente ten-
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denciais, que se articulam à lógica contraditória do capital em seu movi-
mento global. 

RESISTÊNCIA CAMPONESA AO AVANÇO DO AGRONEGÓ-
CIO: A AGROECOLOGIA

No sentido de apreender as contradições em curso, ressaltamos 
que o modelo produtivo que fundamentou em diferentes graus a mo-
dernização que caracteriza o avanço do capitalismo no campo foi aquele 
representado pela revolução verde3. Apesar de hegemônico, o modelo 
da revolução verde não foi o único a ser implementado mundo afora, 
situação que pode ser verificada pela já mencionada modernização agro-
ambiental ou ecológica (VEIGA, 2009). A contraposição ao modelo da 
revolução verde assumiu características mais orgânicas com a formação 
de correntes que, em seu conjunto, foram denominadas de agriculturas al-
ternativas. Dentre os movimentos pioneiros nesse sentido, podemos des-
tacar: a Agricultura Biológica, na França; a Agricultura Biodinâmica, na 
Alemanha; a Agricultura Orgânica, nos EUA, Inglaterra e países de lín-
gua inglesa e a Agricultura Natural, no Japão (COSTA, 2017).

Notemos que essas correntes da agricultura alternativa se organi-
zaram originalmente em países desenvolvidos, o que acarretava no pre-
domínio de um enfoque ecológico stritu senso em detrimento do debate 
de cunho sociológico (COSTA, 2017). Contudo, ao expandir-se para ou-
tros países, especialmente aqueles do Sul Global, esse grande conjunto 
identificado como agriculturas alternativas foi recebido por movimentos 
sociais, instituições de ensino e pesquisa e, posteriormente, desdobrou-
-se no desenvolvimento da agroecologia, o que levou à incorporação de 
preocupações com os problemas sociais vivenciados pelos agricultores 
desses países àqueles ambientais, chegando inclusive à formulação de po-
líticas públicas relacionadas à defesa de uma agricultura camponesa de 
base agroecológica (BRASIL AGROECOLÓGICO, s/d).

Enquanto modelo produtivo articulado a proposições políticas, 
a agroecologia entenderá a sustentabilidade a partir de suas dimensões 
3 “O paradigma da ‘revolução verde’ e respectiva agricultura industrial se apoia em três 
princípios, todos para criar dependência e, portanto, custos para o produtor: fertilizantes 
de síntese química […], venenos contaminantes da vida e do meio ambiente (agrotóxicos) 
e as monoculturas que destroem a biodiversidade e, consequentemente, os biomas” (MA-
CHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 61).
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ambiental e social articuladas e, nesse sentido, ela acabará constituindo-se 
no referencial adotado – às vezes mais em termos práticos que políticos 
– por setores do campesinato que buscam resistir ao avanço do capital 
no campo por meio da revolução verde. Haveria uma complexificação da 
questão agrária que não se limitava mais ao debate sobre modernização 
do campesinato/agricultor familiar, incorporando também as discussões 
sobre os modelos produtivos: revolução verde e agroecologia.

Focando nossa análise mais diretamente no desenvolvimento da 
agroecologia no Brasil, constatamos que ele ocorreu em diferentes es-
paços – nas esferas públicas, nas instituições de pesquisa, nos mercados 
e nos movimentos sociais –, acarretando uma incorporação desigual da 
agroecologia pelos diferentes sujeitos que a postulam e praticam. Em 
outros termos, a diversidade de abordagens a respeito da agroecologia 
relaciona-se à enorme variedade de grupos sociais que se colocam na 
construção de um diversificado campo agroecológico que inclui desde 
camponeses, até consumidores.

Em que pesem os diferentes contextos em que a agroecologia é 
implementada pelos diversos grupos sociais no Brasil, pode-se constatar 
a influência de duas correntes majoritárias nas definições de agroecolo-
gia. A primeira delas é a corrente estadunidense que chegou ao Brasil com a 
publicação “[...] dos trabalhos de Miguel Altieri e, posteriormente, Ste-
phen Gliessman” (GUHUR; TONÁ, 2012, p. 59). O “[...] viés sociológi-
co, que busca inclusive uma caracterização agroecológica do campesina-
to” (GUHUR; TONÁ, 2012, p. 59) será, por seu turno, característico da 
segunda corrente, conhecida como escola europeia de agroecologia, cujos 
principais expoentes são Eduardo Sevilla-Gúzmán (2010) e Manuel Gon-
zález de Molina (2011). A distinção entre as correntes da agroecologia 
permite-nos identificar aquelas que privilegiam um enfoque mais tecno-
lógico da agroecologia – como é o caso daquelas estadunidenses – daque-
las outras que, por sua vez, enfatizam os aspectos sociológicos e políticos do 
campesinato agroecológico – predominantes na corrente europeia –, o 
que, por sua vez, repercute na implantação da agroecologia por meio das 
políticas públicas e dos movimentos sociais. Por não se constituírem em 
concepções estanques, mas sim mutuamente influentes, cabe identificar 
tais correntes como matrizes da agroecologia brasileira, cujas característi-
cas são apresentadas a seguir a partir de autores selecionados.
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Para Caporal e Costabeber (2004, p. 11; grifo nosso) “[...] a Agro-
ecologia é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a 
transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agriculturas 
convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas sus-
tentáveis”, adotando o agroecossistema como unidade de análise. Caporal, 
em um trabalho de sua autoria, enfatiza a importância da agroecologia 
como um modelo de desenvolvimento, o que o leva a considerá-la no 
contexto da política pública de Segurança Alimentar e Nutricional e não 
como um modelo produtivo limitado “[...] a atender a um nicho de merca-
do ‘ecologizado’ e, por vezes, elitizado” (CAPORAL, 2009, p. 46).

Caporal e Costabeber (2004, p. 9), refletindo conjuntamente, aler-
tam para o risco de determinados modelos de agriculturas ecológicas se-
rem capturadas pelas corporações do agronegócio verde, caracterizando 
aquilo que eles definem como produção de alimentos corporgânicos4: “[...] 
temos hoje, tanto algumas agriculturas familiares ecologizadas, como 
a presença de grandes grupos transnacionais que estão abocanhando o 
mercado orgânico5 em busca de lucro imediato, como vem ocorrendo 
com os chamados ‘alimentos corporgânicos’”. Em contraposição a esse 
risco, Caporal argumenta que o sucesso da agroecologia estaria vinculado 
à realização de outra política pública: a reforma agrária. Para ele “[...] não 
se pode deixar de mencionar a necessidade de mudanças estruturais, entre 
as quais se destaca uma radical, profunda e qualificada reforma agrária e 
um foco expressivo no suporte aos agricultores familiares” (CAPORAL, 
2009, p. 46). 

Ao mencionarmos a articulação entre agroecologia e reforma 
agrária no contexto das políticas públicas há que se considerar a relação 
da produção agroecológica com a economia solidária. Uma relação que, 
segundo algumas interpretações, fica clara quando se verifica que, con-
forme dados de 2007 do Sistema de Informações em Economia Solidária 

4 “Há uma tendência de se reproduzir no ramo da alimentação orgânica a concentração 
de capital que é a tônica nos demais setores capitalistas [...]. O que ocorre no Brasil é a 
reprodução do mesmo processo de fusões e aquisições no setor que vêm ocorrendo mun-
dialmente” (SANTOS, 2018, p. 48).
5 A mais recente face desse mercado do consumo alimentar de elevado padrão tem toma-
do a forma de gourmetização: “[...] aos poucos, comer bem e de forma saudável vêm se 
transformando em uma cultura de luxo, acessível somente para quem pode pagar por ela, 
e, por vezes, o que se consome altamente concentrador de terras e gerador de violência e 
criminalização no campo, só que sem veneno” (SANTOS,  2018, p. 48).
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(SIES), “[...] 10.513 empreendimentos de Economia Solidária mapeados 
pelo sistema, de um universo total de 21.763 empreendimentos, ou seja, 
48,3% do total, declararam ter como espaço de atuação o meio rural” 
(SCHMITT; TYGEL, 2009, p. 113). Conforme Schmitt e Tygel (2009, p. 
114), as práticas de cooperação e autogestão, que embasam tanto a eco-
nomia solidária quanto a agroecologia, são uma clara demonstração do 
potencial de integração entre ambas para o estabelecimento do que eles 
consideram um circuito mercantil alternativo àquele do capital6.

Uma análise da relação entre o campesinato agroecológico e o 
mercado é apresentada por Jalcione Almeida (2003), uma relação que re-
percute na constituição da agroecologia enquanto política pública. Al-
meida chama a atenção para as contradições presentes nas concepções de 
agroecologia que ora a consideram como um movimento social e ora a 
fazem pender para a condição de participante do mercado. Almeida de-
fende que há um vácuo entre as concepções de agroecologia identificadas 
como ideológicas – mais vinculadas às políticas públicas – e aquelas que 
praticam uma agricultura poupadora de insumos.

Buscando superar o referido vácuo na agroecologia como movi-
mento social e como agricultura poupadora de insumos, Almeida (2003, 
p. 517) discute a potencialidade de uma efetiva autonomia dos agriculto-
res, uma autonomia que lhes permitiria tanto livrarem-se da “[...] depen-
dência do Estado, da ‘guetificação’ e do simples enquadramento às regras 
do mercado”. Para isso, Almeida postula que se articulem objetivos táti-
cos no sentido de transição a uma agricultura mais sustentável e objetivos 
estratégicos que se direcionem para a “consolidação de um verdadeiro 
movimento social”. Só assim poderiam ser superados os desafios econô-
mico e social que, segundo ele, são colocados à agroecologia7.
6 “[...] vários dos insumos utilizados pelos grupos de produção poderiam ser produzidos 
e comercializados de forma direta por agricultores(as) familiares, havendo, portanto, um 
potencial muito grande a ser explorado do ponto de vista da integração entre os diferentes 
empreendimentos e, destes, com camponeses e agricultores(as) familiares, organizados (as) 
ou não através de formas associativas” (SCHMITT; TYGEL, 2009, p. 114).
7 Detalhando esses desafios: “Um desafio econômico – considerando que a agricultura é 
uma atividade capaz de gerar, a curto, médio e longo prazos, produtos de valor comercial 
tanto maior quanto maior for o valor agregado, o desafio consiste em adotar sistemas de 
produção e de cultivo que minimizem perdas e desperdícios e que apresentem produtivi-
dade compatível com os investimentos feitos, e em estabelecer mecanismos que assegurem 
a competitividade do produto agrícola no mercado interno e/ou externo, garantindo a 
economicidade da cadeia produtiva e a qualidade do produto. [...] Um desafio social: [...] 
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Relevante contribuição a respeito dos desafios que são colocados 
à consolidação da agroecologia como política pública é trazida por Paulo 
Petersen (2013, p. 69):

Prisioneiras de uma prática operacional e de uma estrutura 
funcional concebidas segundo o paradigma da modernização, as 
instituições públicas encontram dificuldades de escapar de rotinas 
que as mantêm fortemente atreladas ao viés do produtivismo 
economicista, aos postulados epistemológicos positivistas e ao seu 
corolário metodológico, o difusionismo tecnológico. Resulta desses 
obstáculos de natureza paradigmática a forma superficial e por vezes 
contraditórias com que a Agroecologia vem sendo institucionalizada, 
sendo muito frequentemente reduzida a uma proposta de produção 
orientada à exploração do crescente nicho de mercado da agricultura 
orgânica.

 

Petersen contrapõe a insustentabilidade daquilo que ele define 
como paradigma da modernização da agricultura e aquilo que ele considera for-
mas tradicionais de trabalho agrícola. Nem por isso, Petersen é um par-
tidário do mero tradicionalismo, mas sim um defensor da criação de “[...] 
ambientes fecundos para o diálogo entre os saberes científico-acadêmicos 
e as sabedorias populares (nichos de inovação)” (PETERSEN, 2013, p. 
94). É a partir dessa consideração que Petersen defende que a transição 
agroecológica precisa necessariamente desenvolver-se como um processo 
de recampesinização para que não incorra no risco, já destacado por outros 
autores, de ser incorporada pelo capital. Afinal, “[...] tanto as medidas de 
racionalização do uso de insumos quanto a substituição de insumos po-
dem ser informadas por estratégias eminentemente empresariais, ou seja, 
pela busca de melhores resultados econômicos a partir das regras de in-
serção nos mercados” (PETERSEN, 2013, p. 92), o que ele complementa 
salientando que “[...] o crescimento exponencial da agricultura orgânica 
na última década em resposta ao aumento da demanda por seus produtos 
reflete claramente essa tendência à manutenção da lógica empresarial de 
gestão mesmo nos agroecossistemas considerados no segundo nível da 
transição” (PETERSEN, 2013, p. 92).

esse desafio consiste em adotar sistemas de produção que assegurem geração de renda para 
o trabalhador rural e que este disponha de condições dignas de trabalho, com remuneração 
compatível com sua importância no processo de produção” (ALMEIDA, 2004, p. 10-11).
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Por fim, Petersen defende ainda que a agroecologia passe por um 
processo semelhante ao que levou ao nascimento de uma ecologia políti-
ca, para isso ele defende a criação de uma Agroecologia Política, que tem toda 
a característica de uma política pública: 

[...] dos arranjos institucionais moldados a partir da lógica da 
intervenção planejada do Estado e das corporações do agronegócio, 
de forma que sejam criadas as condições para que as famílias e 
organizações da agricultura camponesa assumam o protagonismo 
nas dinâmicas de desenvolvimento rural (PETERSEN, 2013, p. 98).

 

APONTAMENTOS FINAIS: LIMITES DA CRÍTICA E HORI-
ZONTES FUTUROS

Finalizadas as apresentações sobre a questão agrária e a agroe-
cologia, é hora de articulá-las para que possamos chegar a uma síntese 
crítica. O enfoque que apresentamos sobre a questão agrária foi clara-
mente aquele relacionado ao destino dos camponeses e no qual buscamos 
explicitar a dinâmica contraditória da relação entre capital e campesina-
to – o que não significou desconhecer que o avanço do capitalismo no 
campo efetiva-se majoritariamente por meio do agronegócio latifundista. 
A tese de recriação do campesinato revelou-se a mais coerente com a 
realidade dos processos materiais nos quais a relação contraditória entre 
camponeses e capital efetiva-se. Essa relação assume formas variadas que 
vão dos conflitos fundiários até a distribuição da renda da terra, passan-
do pela diversidade dos recursos financeiros e tecnológicos aos quais os 
diferentes sujeitos têm acesso. Para além das dicotomias das teses do fim 
do campesinato ou de sua modernização na figura do agricultor familiar, 
as relações concretas apontam que os destinos dos camponeses incluem 
o empobrecimento e a proletarização, contemplam a possibilidade de 
enriquecimento e aburguesamento e, principalmente, a oscilação entre 
situações que ameaçam ou reafirmam sua condição campesina – o fim 
do campesinato revela-se, enfim, como uma tendência sob a qual atuam 
contratendências que renovam continuadamente o caráter contraditório 
da questão agrária.
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Ao atualizar a questão agrária tendo por referência o processo 
de transição agroecológica que os camponeses passam a protagonizar, a 
questão que precisa ser respondida é: a agroecologia altera substantiva-
mente a relação entre capital e campesinato? E considerando-se as formu-
lações teóricas a respeito da agroecologia – e estando subentendido seu 
rebatimento nas políticas públicas –, a resposta a tal indagação é que ela 
efetivamente atualiza as potencialidades de resistência camponesa frente 
às ameaças representadas pelo capital, contudo, ela não altera de modo 
substantivo as contradições entre campesinato e capital, atualizando para 
um contexto ecologizado a tendência que continua a apontar para o fim 
do campesinato ao mesmo tempo em que se renovam as formas de sua 
subordinação ao capital.

Com isso não estamos negando que ocorra um efetivo fortaleci-
mento da resistência camponesa por meio da agroecologia, mas sim re-
conhecendo que efetivamente a questão agrária – em sua versão clássica 
ou ecologizada – acaba circunscrevendo seu horizonte de transformação 
ao modo de distribuição capitalista e não ao modo de produção capitalista. Ex-
pliquemo-nos: a contradição entre capital e campesinato acaba reduzida 
a um conflito distributivo relacionado à propriedade da terra ou à renda 
fundiária – e isso mesmo quando esse conflito incorpora a agroecologia. 
Escapa, portanto, às formulações da questão agrária uma crítica ao modo 
de se produzir sob o capital, isto é, produção de valor. Essa limitação fica 
clara, por exemplo, nas proposições a respeito do desenvolvimento susten-
tável, uma formulação estabelecida nos fóruns multilaterais que objetiva 
amenizar a dinâmica destrutiva do capital sem abolir o próprio capital – o 
que também inclui as propostas genéricas de sustentabilidade e decresci-
mento. Tal limitação é explicitada de modo mais concreto na defesa que 
os autores apresentados fazem de uma melhor inserção nos campenses 
agroecológicos nos mercados e, consequentemente, na ampliação de seus 
rendimentos, o que certamente desdobra-se em políticas públicas relacio-
nadas – sem desconhecer a relação com a economia solidária. Em todas 
essas situações, é o modo de distribuição que fundamenta as análises.

Enfim, centrada no modo de distribuição, a agroecologia tal como 
formulada pelos autores analisados, limita-se a ser um atenuante da crise 
ambiental e simultaneamente um mecanismo de resistência camponesa. 
Não que desconsideremos a importância dessas determinações, contudo, 
é preciso que elas, para que tenham seus alcances críticos aprofunda-
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dos, sejam reformuladas a partir da fundamentação da crítica ao modo de 
produção capitalista. A agroecologia, entendida dentro deu um conjunto 
de “[...] defesa de direitos e da política social só faz sentido se compu-
ser um programa de transição, num processo de revolução permanente” 
(BEHRING, 2021, p. 267).  A referência à obra de Trotsky (1879-1940) 
trazida por Behring para o debate sobre políticas sociais pode contribuir 
para a análise aqui desenvolvida, levando-nos a concluir que os avanços 
promovidos pela agroecologia, para que sejam efetivamente transforma-
dores, devem ser inseridos em uma processualidade de revolução permanen-
te, na qual as conquistas do presente são necessariamente articuladas ao 
horizonte de superação da lógica de acumulação infinita que caracteriza a 
sociedade capitalista – tendencialmente destrutiva do ambiente, do cam-
pesinato, da vida. Cabe aos teóricos organicamente vinculados à agroeco-
logia a formulação dessa crítica em uma relação dialógica com os campo-
neses, bem como sua articulação ao horizonte da emancipação humana.
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TÃO PERTO (BRASIL E URUGUAI), TÃO 
LONGE (O DIREITO AO ABORTO): 

REFLEXÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO 
DA LEI DE INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA 

GRAVIDEZ1

Maurílio Castro de Matos

O presente artigo pretende investigar a implementação da lei que 
garante o acesso ao aborto no Uruguai por livre escolha da mulher até 
a décima-segunda semana de gestação, para tanto apresenta alguns ele-
mentos da trajetória histórica que possibilitou essa conquista, com vistas 
a analisar como vem se dando a garantia desse direito nos serviços de 
saúde. As reflexões aqui empreendidas partem de atividades de campo 
realizadas no Uruguai, como parte do projeto “Nas trilhas do direito ao 
aborto na América Latina e Caribe”, que investiga como se dá na realida-
de o acesso a interrupção da gestação por livre escolha da mulher onde 
tal direito é garantido.

O debate sobre o aborto é um dos mais interditos na nossa reali-
dade. Muitas das vezes quando se inicia uma reflexão sobre o assunto, a 
conversa logo caminha por entre ser contra ou a favor de sua descrimi-
nalização, não explorando as nuances que envolvem as escolhas que as 
mulheres realizam quando decidem seguir ou não com uma gestação. Na 
verdade, somente quem acompanhou, buscando o exercício ético da alteri-
dade, alguma reflexão dessas mulheres - seja no trabalho ou na convivên-
cia privada - sabe da complexidade de variáveis que as atravessam quando 
decidem por interromper uma gestação. Essas questões, vivenciadas na 
singularidade de cada mulher, não cabem na reduzida polarização entre 
ser favorável ou contrário à legalização do aborto, muito menos na ideia, 
de que essa mulher, que nesse momento opta por um aborto, não seja 
favorável à vida. Aliás, a auto-intitulação pró-vida dos movimentos con-
trários a legalização do aborto é cruel. Pois de que vida estão falando? Das 

1 DOI-10.29388/978-65-81417-31-4-0-f.225-244
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mulheres que morrem em virtude da clandestinidade? Do julgamento mo-
ral que sofrem? Das sequelas em sua saúde que várias arrastam pela vida?

Ademais, enquanto se interdita o debate, ou seja, a necessária con-
versa franca sobre o assunto, contribuindo assim para a manutenção no 
Brasil da legislação repressora, isso não impede a realização dos abortos. 
Por exemplo, é de conhecimento de quem trabalha em emergências hos-
pitalares o quanto é cotidiano o atendimento a mulheres com complica-
ções derivadas de um abortamento incompleto, alguns destes realizados 
no marco da clandestinidade. Afinal, conforme apontam diversas pes-
quisas, não é a existência de uma lei punitiva que interdita a realização 
de abortos. 

 Na perspectiva de uma ampliação da discussão, com direito ao 
debate sobre diferentes posicionamentos, conforme se acredita que seja 
uma atividade própria da democracia, é que esse capítulo se insere. Acre-
ditamos que o contato com realidades onde esse direito é estabelecido 
pode contribuir para que no Brasil avancemos da falsa polarização entre 
ser contra ou favorável à legalização do aborto, a partir de estudos de 
realidades concretas. 

1. NOTAS SOBRE A QUESTÃO DO ABORTO NO URUGUAI
O país possui uma história de lutas pelo domínio do seu território, 

primeiramente durante a colonização, entre Espanha e Portugal. E, pos-
teriormente, entre a Argentina e o Brasil. Em 1828 é fundada a República 
Oriental do Uruguai. Durante a república a disputa se deu entre colorados 
(liberais) e blancos (conservadores). Entre 1973 e 1985 o país sofreu com a 
Ditadura Militar, na mesma direção que os países vizinhos do Cone Sul. 
E entre 2005 e 2020 foi por três vezes governado pela Frente Ampla, uma 
coalizão de esquerda que promoveu um crescimento do país e importan-
tes reformas no avanço dos direitos da classe trabalhadora.

Trata-se de um país do extremo Sul do continente americano, que 
possui fronteira com o Brasil e com a Argentina. Segundo dados de 2020 
possui 3,92 milhões de habitantes, distribuídos em seus 19 estados, mas 
com grande concentração em Montevidéu, a capital, onde vivem aproxi-
madamente 1,8 milhões de pessoas.  O país é conhecido por ter um dos 
maiores PIB per capita na América do Sul e a melhor qualidade de vida 



227

da América Latina.

No que se refere a trajetória da luta pelo direito ao aborto no 
Uruguai, podemos delimitar três momentos históricos que iluminam o 
debate sobre o tema, que desenvolveremos a seguir.

1.1. A LEGALIZAÇÃO DO ABORTO EM 1934
O aborto foi legalizado no Uruguai entre 1934 e 1938 e podia 

ser realizado em qualquer período gestacional, sem alegação de motivos 
por parte da mulher. O país foi o segundo, após a União Soviética, a le-
galizar o aborto, tendo uma legislação mais liberal que o país comunista 
(MATOS, 2018). Tal precedente foi inscrito no Código Penal, aprovado 
em dezembro de 1933, que também legalizou a eutanásia. A aprovação se 
deu em um contexto turbulento, pois em 1933 o presidente da república, 
Gabriel Terra, deu um golpe de Estado, sendo o Código aprovado no 
Congresso de portas fechadas (SAPRIZA, 2011).  

O Código, conhecido como “Irureta Goyena”, vinha sendo ela-
borado antes do golpe de Estado. Sua alcunha provém do sobrenome do 
jurista que o elaborou e que integrava a direção conservadora antibatllista, 
sendo também fundador da Federação rural. 

Desses fatos, podemos perguntar, como foi possível haver esse 
avanço nos direitos humanos em um contexto conservador, levando em 
consideração tanto o golpe como o perfil do jurista que o elaborou? 

Em Sapriza (2011) podemos encontrar alguns indícios. O Código 
demorou aproximadamente três anos para ser elaborado, sendo esse um 
período progressista no Uruguai, a exemplo da conquista do voto femi-
nino em 1932. Era de conhecimento público a realização de abortos no 
país no início do século XX. Há exemplos de anúncios subliminares em 
jornais para a realização de abortos por parteiras e também registros de 
denúncias dessa prática nos congressos de medicina. Portanto, diz a auto-
ra, que o aborto era utilizado como método contraceptivo e as condições 
de sua realização um debate público.

Assim que o código foi aprovado, intensificou-se o debate. Irureta 
Goyena afirmou que moralmente era contra o aborto, mas que juridica-
mente era possível a sua legalização, pois para haver um sujeito de direitos 
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não basta a existência de um ser fisiológico, ainda mais sendo este depen-
dente da estrutura fisiológica de outra pessoa (SAPRIZA, 2011, p. 36-37). 
Em contrapartida, o Ministério da Saúde proibiu a realização de abortos 
em suas instituições, bem como interditou o direito das parteiras o rea-
lizarem. Durante o curto período entre 1934-38, a lei favoreceu apenas 
às mulheres que podiam pagar pelo aborto em clínicas privadas e com 
profissionais da medicina.

Sapriza (2011) entende que a legalização do aborto proposta no 
Código, expressa uma medida eugênica. Afirma que mesmo não tendo 
efeito universalizado, pois a classe trabalhadora pouco pôde usufruir des-
se direito em virtude de sua comercialização, isso não exclui a intenção 
que, segundo a autora, não foi adiante em virtude da mudança de rota da 
política nacional com o golpe de Terra, em 1933. O que se sabe é que na 
época já havia essa acusação, tanto que o Comitê Uruguaio de Eugenia e 
Homicultura, em 1935, negou tal ação.

O fato é que nesse período a lei foi pouco implementada e bastan-
te debatida, inclusive nos jornais da época, com posicionamentos favorá-
veis e contrários a mudança do Código Penal.

Em 1938, foi aprovada a lei 9.763, que permitia o aborto apenas 
em caso de problemas econômicos, saúde da mulher e estupro. Segundo 
Rostagnol (2016), a própria existência dos precedentes na lei, da década 
de 1930, pode ser entendida na história como uma sensibilidade para a 
questão do aborto no país. A lei vigorou até 2012, embora pouco usada, 
tanto na sua aplicação criminalizadora, como na inexistência de serviços 
de aborto legal no Uruguai (ABRACINSKAS; GÓMEZ, 2004).

1.2. A LUTA PELA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO APÓS A RE-
ABERTURA POLÍTICA E O PAPEL ESTRATÉGICO DA POR-
TARIA 369/2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PÚBLICA

Desde a redemocratização política, como fim da ditadura militar 
em 1985, o debate sobre o aborto pode ser retomado no Uruguai como 
expressão da rearticulação do movimento feminista.  A cada legislatura, 
projetos de lei foram apresentados para a sua legalização. Estes eram 
debatidos em comissões, mas avançavam pouco dentro do Congresso 
Nacional. 
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Em 2001, com a divulgação na mídia da morte de mulheres víti-
mas de abortamentos inseguros, o debate sobre a legalização do aborto 
ganhou espaço no debate público e a sua defesa foi ampliada com a par-
ticipação dos/as profissionais de saúde. Nesse contexto, foi aprovado o 
projeto de lei de Defesa da Saúde Reprodutiva na Câmara dos Deputados, 
embora este tenha sido rejeitado pelo Senado no ano eleitoral de 2004 
(ABRACINSKAS; GÓMEZ, 2004; JOHNSON; ROCHA; SCHENK, 
2015; ROSTAGNOL, 2016). 

Em 2008, o Congresso Nacional do Uruguai aprovou o projeto de 
lei Defesa do direito à saúde sexual e reprodutiva. Entretanto, toda a parte 
que se referia à legalização do aborto,2 não foi sancionada pelo presidente 
à época, Tabaré Vásquez. Os motivos indicados para seu veto foram de 
que países que legalizaram o aborto viram os números de abortamento 
triplicados; ainda, que há vida desde a concepção e, portanto, tal decisão 
iria ferir vários pactos e leis de defesa da infância cujo o Uruguai é signa-
tário. Argumentos estes, infelizmente, sem comprovação científica. 

O veto recuperava um argumento conservador e retórico baseado 
na importância de dar melhores condições para a mulher carente e soltei-
ra cuidar do lar e de seus filhos/as. Também afirmava que desrespeitava 
a objeção de consciência de profissionais (ao não permitir mudança de 
opinião destes/as) e das instituições que, historicamente atuando no país, 
teriam de realizar a interrupção da gravidez mesmo que discordassem. 
Sobre esses dois últimos argumentos o veto confunde e não auxilia no 
debate necessário, e que deve ser respeitado, sobre profissionais objeto-
res/as de consciência.

Após o veto, houve a maior manifestação pública contrária ao 
primeiro governo de Tabaré Vasquez, eleito por uma coalizão de esquerda 
denominada Frente Ampla. Essa coalizão governou o Uruguai por mais 
dois mandatos consecutivos.

2 Neste projeto estava previsto o direito da mulher de interromper a gravidez até a décima 
segunda semana de gestação, para tanto precisaria ir a uma consulta médica e apresentar os 
motivos para sua solicitação. Ao médico caberia apoiar e informar sobre o procedimento, 
indicando também outras possibilidades, como a adoção, bem como registrar o atendimen-
to no prontuário da usuária. Fora do prazo de doze semanas o aborto poderia ser realizado 
em casa de risco de saúde ou morte da mulher, estupro ou má formação fetal que invia-
bilizasse a vida extrauterina. Sendo que nesses casos o profissional de medicina também 
teria que solicitar a autorização do Comitê de Ética da Instituição. Mulheres consideradas 
incapazes necessitariam de autorização do poder judiciário.
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Em 2012, o aborto por livre escolha da mulher foi novamente 
aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente José Muji-
ca, segundo governo da Frente Ampla. Mujica cumpriu promessa de cam-
panha de que, caso aprovado no Congresso Nacional, não vetaria a lei.

Durante esse processo histórico aqui sumariado, cabe ressaltar a 
importância da Portaria 369 de 2004, do Ministério da Saúde Pública, que 
trata do assessoramento para a maternidade segura e medidas de proteção 
materna frente ao aborto provocado em condições de risco. Tal portaria 
instituiu a consulta de assessoria pré e pós aborto nos serviços de saúde.

Ainda que a Portaria 369 de 2004 não tenha sido implementada 
em todo o país, a legalidade da orientação sobre aborto – mesmo não 
havendo a disponibilização de medicação e muito menos a realização da 
interrupção da gestação – promoveu a entrada legal do debate sobre o 
aborto nos serviços de saúde, bem como a redução de complicações e 
mortes em decorrência de abortos.

A existência da portaria 369 possibilitou que a assessoria pudesse 
ser implantada num dos maiores hospitais do país, que fica na capital, 
onde vive grande parte da população residente no país, o Hospital Pereira 
Rossell, que integra o Centro Hospitalar Pereira Rossell, composto tam-
bém pelo Hospital da Mulher. 

No Hospital da Mulher, sob a coordenação do médico e professor 
Leonel Briozzo, que era vice-ministro da Saúde quando da aprovação 
da lei em 2012, foi garantida a assessoria prevista na portaria e criado 
em 2007 o primeiro “Serviço de Saúde Sexual e Reprodutiva” do país. 
Também foram formados/as vários/as profissionais que hoje trabalham 
na implementação da Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG), uma 
vez que é campo de estágio da Universidade de la República (UdelaR). 
Cabe ainda ressaltar a criação da ONG Iniciativas Sanitárias em 2001, 
que funciona nas dependências do Hospital da Mulher. Essa organização 
tem importante intervenção na garantia dos serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, realizando diversas capacitações. Em 2005, contribuiu para 
a difusão da portaria 369/2004, do Ministério da Saúde Pública, em 2010, 
sobre a Lei 18.426/2008 de Defesa do direito à saúde sexual reprodutiva, 
que incorporou a portaria 369/2004, e também promoveu nova capa-
citação quando da aprovação da lei 18.987/2012 que garante a IVG. A 
organização Iniciativas Sanitárias é considerada expressão da aliança de 
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profissionais da área da saúde com o movimento feminista na luta pelo 
direito à legalização do aborto.

1.3. A LEI 18.987/2012 QUE GARANTE A INTERRUPÇÃO VO-
LUNTÁRIA DA GRAVIDEZ

O aborto por livre escolha da mulher é garantido no Uruguai 
desde 2012, por meio da Lei 18.987, podendo ser realizado até a décima 
segunda semana de gestação.3

O procedimento para a Interrupção Voluntária da Gravidez 
(IVG) é considerado “[...] um ato médico sem valor comercial.” (URU-
GUAY, 2012), devendo ser realizado no Sistema Nacional Integrado de 
Saúde.

A Constituição uruguaia estabelece o dever do Estado em regular 
todos os assuntos referentes à saúde e sua responsabilidade na garantia da 
prestação dos serviços de saúde para todos/as que careçam de renda para 
tal, independentemente de sua nacionalidade4. Assim, cidadãos e cidadãs 
que trabalhem formalmente e recebam acima de determinado valor, pre-
cisam, necessariamente, escolher uma instituição para se filiarem e contri-
buem diretamente, com desconto em seus vencimentos para a FONASA 
- Fundo Nacional de Saúde, que também recebe aportes do empregador 
e do Estado.  O FONASA que financia os serviços do Sistema Nacional 
Integrado de Saúde.

O Sistema Nacional Integrado de Saúde é composto por dois 
subsetores, público e privado. No primeiro subsetor, os serviços são 
prestados pela rede vinculada a Administração dos Serviços de Saúde 
do Estado (ASSE), que reúne em torno de 66 serviços de saúde, sen-
do também responsável pelas ações de prevenção e promoção da saúde. 
Esse subsetor também é composto pelo Hospital de Clínicas da Univer-
sidade de la República; Serviço de Saúde das Forças Armadas; Serviço de 
3 Também é possível a interrupção voluntária da gravidez em caso de estupro (até a déci-
ma-quarta semana de gestação) e em caso de risco de saúde à mulher ou má-formação fetal 
incompatível com a vida (ambos em qualquer período gestacional).
4 Um marco fundante da intervenção do Estado na saúde se deu com a criação do Mi-
nistério da Saúde Pública, em 1934, a partir da fusão do “Conselho Nacional de Higiene 
(que tinha funções normativas) com a “Assistencia Pública Nacional” (com funções de 
assistência à saúde).
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Saúde Policial; Serviços de promoção da saúde ou de atenção prestados 
pelas prefeituras municipais; Banco de Previsão Social (BPS), que presta 
atenção a gravidez e parto de esposas de trabalhadores do setor privado, 
bem como atende a crianças com má-formação congênita, contando com 
hospital obstétrico de referência; e Serviços de saúde descentralizados, a 
exemplo da atendimento prestado pelo Banco de Previsão Social àpes-
soas atingidas por adoecimento ou acidentes derivados do trabalho, seja 
em empresas públicas ou privadas (ABRACINSKAS; GÓMEZ, 2004; 
STELMAKE, 2018).  

O subsetor privado é na sua maioria formada pelas Instituições de 
Assistência Médica Coletiva (IAMC), entidades privadas sem fins lucrati-
vos, sendo popularmente conhecidas como mutualistas. Tal denominação 
tem ligação com a origem das primeiras instituições, criadas por imigran-
tesda Espanha e da Itália. Além destas instituições esse subsetor é com-
posto por empresas de seguros parciais de saúde, Institutos de Medicina 
altamente especializados; Hospitais e clínicas privadas; residências para 
idosos/as. O acesso a esse subsetor pode se dar pelo pagamento direto, 
bem como pelo seguro saúde ou planos de saúde individuais ou coletivos. 
Entretanto, sua mais expressiva arrecadação vem da adesão dos trabalha-
dores/as, uma vez que, de acordo com a legislação necessitam escolher 
uma IAMC, ou o setor público, para se vincular (ABRACINSKAS; GÓ-
MEZ, 2004; STELMAKE, 2018). 

No caso de trabalhadores/as que escolham o subsetor privado para 
se vincularem, podem ainda pagar parte das consultas e das medicações. 
No caso de internações a cobertura é integral. Por isso, foi importante a 
decisão dos legisladores e legisladoras no Uruguai em definir o acesso ao 
aborto previsto em lei como procedimento sem valor comercial.

O acesso à Interrupção Voluntária da Gravidez é composto por 
quatro etapas, que podem também ser entendidas como consultas: 

• Na etapa 1, a mulher precisa se dirigir a um serviço de saúde, 
podendo ser atendida por médico/a de qualquer especialidade 
ou por uma parteira,5 e relatar sua intenção em interromper 
a gravidez. Esse/a profissional deve solicitar um exame de 
sangue e uma ultrassonografia, que precisam ser justificadas 

5 No Uruguai, a profissão parteira é regulamentada, exigindo, portanto, uma formação. A 
Escola de Parteiras está vinculada a Faculdade de Medicina da Universidade de la República.



233

para ter rapidez, sendo agendada a consulta seguinte;

• Na etapa 2, deve-se marcar consulta de assessoramento e 
acompanhamento com equipe multidisciplinar composta por 
três profissionais (ginecologista, psicólogo/a e assistente so-
cial) em até 24 horas. Esta atividade visa informar à mulher 
seus direitos e os procedimentos envolvidos na realização de 
um aborto. Após essa consulta a mulher precisa esperar cinco 
dias para refletir sobre a sua decisão;

• Na etapa 3, caso a mulher decida seguir com a decisão de re-
alizar o aborto, é marcada consulta com ginecologista, sendo 
ministrada a medicação. A interrupção geralmente é realizada 
no domicílio da mulher;

• Na etapa 4, a mulher retorna para consulta com ginecologista 
ou parteira, num prazo de até dez dias, para revisão e lhe é 
prescrito anticoncepcional.

Menores de 18 anos precisam de autorização de responsável ou do 
juizado, mas não tendo essa autorização poderão ser avaliadas pela equipe 
multidisciplinar que decidirá sobre a solicitação. E incapazes necessitam 
de autorização do curador/a e concordância do/a juiz/a.

O direito garantido ao aborto pela IVG é permitido para mulhe-
res uruguaias ou estrangeiras que residam há pelo menos um ano no país. 
Há exceção apenas quando são vítimas de violência. Para as mulheres 
estrangeiras acessarem esse direito não é necessário que mostrem docu-
mento de identidade, nem comprovante de trabalho e nem que estejam 
em situação legalizada.

No Uruguai, assim como em outros países em que o acesso ao 
aborto é garantido, há tensões para a manutenção desse direito. Em 2014, 
partidos de oposição convocaram um referendo para a realização de um 
plebiscito sobre a revisão da lei. Tal referendo teve baixa participação, 
8,8% dos votantes, o que inviabilizou a convocação de um plebiscito, se 
constituindo, nos termos de Rostagnol (2016, p. 224), em um “[...] pro-
fundo fracasso [...]”.
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2. REFLEXÕES A PARTIR DAS ATIVIDADES DE CAMPO
As visitas de campo foram realizadas em fevereiro de 2019. Os 

contatos preliminares, realizados ainda no Brasil, se deram em duas di-
reções. Uma fonte vinculada ao movimento feminista internacional e 
outras duas com contatos acadêmicos na Universidade de la República 
(UdelaR). A primeira nos indicou uma entrevista com representante da 
organização feminista “Mujer y Salud en Uruguay” (MYSU) e as duas se-
guintes com uma professora da UdelaR. Dessas duas entrevistas surgiram 
novas indicações em forma de espiral. Assim, também realizamos visitas: 
à organização feminista “Cotidiano Mujer”; à organização “Iniciativas 
Sanitárias”; a um “Centro de Saúde” (que não o identificaremos, de forma 
a garantir o anonimato das  profissionais, uma vez que se trata de uma 
pequena equipe que trabalha na atenção às mulheres que interrompem 
a gestação e do qual nos remeteremos as várias informações, a seguir) 
e também fomos gentilmente recebidos por uma professora da UdelaR 
com larga e profunda produção científica sobre o aborto. 

Certamente não esgotamos o diálogo sobre o tema nem contata-
mos todas as instituições, militantes e pesquisadoras sobre o aborto.  Mas 
acreditamos que tivemos acesso a um universo relevante que pode nos 
auxiliar a entender o processo de luta pela implementação do direito ao 
aborto no Uruguai. As entrevistas não foram gravadas, pois não se ob-
jetivava colher a opinião particular de cada sujeito/a de pesquisa sobre o 
tema e sim apreender os caminhos coletivos para a conquista da descrimi-
nalização do aborto e suas críticas ao processo de implantação da lei nos 
serviços de saúde, no seu conjunto, para que nos auxiliasse na construção 
de uma análise sobre o tema. Por isso, na próxima parte, agruparemos por 
eixos de objetivação – pontos que foram destacados nas entrevistas e/ou 
identificados nas visitas que realizamos – que merecem reflexões.

2.1. PORQUE NO URUGUAI HOUVE UM AVANÇO TÃO IM-
PORTANTE COMO A PROMULGAÇÃO DA LEI QUE GA-
RANTE A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ

Nos contatos realizados em todas as visitas foi comum nossos/as 
interlocutores/as ressaltarem a laicidade do Estado Uruguaio, não haven-
do ênfase da religiosidade no espaço público. Isso permite contextualizar 
os avanços da legislação nos assuntos referentes a moralidade. O país foi 
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o primeiro da América Latina a garantir o divórcio, em 1907, e, em 1913, 
a partir da vontade da mulher, independentemente de ser consensual. Em 
1923, assegurou o direito ao voto para as mulheres. Em 1934, legalizou o 
aborto (mesmo com os problemas citados) e a eutanásia, ambas as deci-
sões revistas em 1938. Em 2002, regulamentou a prostituição. Em 2007, 
aprovou a união civil de pessoas do mesmo sexo. Em 2009, garantiu o 
direito a adoção para casais do mesmo sexo. Em 2017, regularizou a ven-
da de cannabis.

A laicidade do Estado combinada com baixa participação reli-
giosa dos/as habitantes – ainda que este cenário possa estar em mudança 
com a entrada das religiões neopentecostais –, reforça outra característica 
ressaltada por uma das entrevistadas: o fato do Uruguai ser um país “Es-
tadocêntrico”, ou seja, há um reconhecimento, por parte da população 
em geral, das decisões emanadas pelo poder público.

No que se refere a questão do aborto, dados apontados por uma 
entrevistada informavam que 65% da população era favorável à sua lega-
lização, afirmando que o atraso estava no Congresso Nacional. 

Outro dado a se considerar, ressaltado pela maioria das pessoas 
com quem conversamos, é que a lei que anteriormente criminalizava o 
aborto não era na prática aplicada, sendo de conhecimento público os 
locais onde clandestinamente eram realizados os abortos. Importante 
ressaltar que após a aprovação da lei, em 2012, as pessoas entrevistadas 
informaram desconhecer a existência de clínicas clandestinas.  Este fato, 
por si só, é muito relevante, pois tirar o aborto da clandestinidade é um 
passo fundamental para a diminuição ou eliminação das mortes por essa 
causa.

2.2. A LEI NÃO É COMPREENDIDA COMO GARANTIA DA 
LEGALIZAÇÃO DO ABORTO

Essa foi uma surpresa que tivemos na atividade de campo, mas 
rapidamente compreensível: o conjunto de entrevistadas/os consideram a 
lei um avanço notável, mas entendem que não se trata de uma legalização 
do aborto. Afirmam que houve uma despenalização, mas não a sua lega-
lização, uma vez que a lei colocou várias exigências, como a consulta com 
três profissionais, um tempo para reflexão e a condição de que o aborto 
seja realizado com o auxílio de serviço de saúde. 
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Ao legislar sobre como deve se dar o procedimento da interrup-
ção da gravidez, sem apontar alternativas, o acesso ao aborto é entendido 
como um direito regulamentado de forma restrita. 

Tal questão tem ligação direta com o conteúdo da lei aprovada. 
Conforme já abordado, a temática do aborto está presente na agenda po-
lítica uruguaia desde a reabertura política. Mas é no contexto da eleição 
da “Frente ampla” que ganha força, sendo o projeto de 2008, refutado 
pelo Presidente Tabaré Vasquez, a melhor versão. Quando o projeto foi 
retomado no mandato presidencial seguinte, de José Mujica, também da 
“Frente ampla”, o Congresso Nacional era outro, mais conservador e, 
por isso, várias mudanças foram pactuadas para garantir a sua aprovação.

Além dessas críticas praticamente consensuais, cabe ainda regis-
trar que algumas pessoas da pesquisa apontaram como limite a exigência 
de um tempo máximo de gestação. Uma entrevistada criticou que a re-
alização de interrupção da gravidez, na prática, tem sido apenas por via 
medicamentosa (misoprostol e mifepristona). No entanto, duas profissio-
nais de saúde consideram que a interrupção medicamentosa tem sido um 
procedimento adequado e bastante exitoso.

2.3. COMO SE DÁ NOS SERVIÇOS DE SAÚDE A IMPLEMEN-
TAÇÃO DA LEI

Visitamos duas unidades de saúde distintas, diferentes no tama-
nho da equipe e volume de atendimentos, mas com a mesma perspectiva 
de defesa e fortalecimento da Lei 18.987/2012.

O Hospital da Mulher, conforme sinalizado anteriormente inte-
gra o Complexo Hospitalar Pereira Rossell, uma instituição que existe 
há mais de cem anos, que tem um setor pioneiro de atendimento à saúde 
sexual e reprodutiva, sendo sede também da organização “Iniciativas Sa-
nitárias”. Assim, há atendimento todos os dias, inclusive para a realização 
das consultas multidisciplinares, sendo a unidade que mais realiza o pro-
cedimento da Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) no país. Nesta 
última unidade entrevistamos uma de suas representantes.

No Centro de saúde a equipe que integra o serviço da IVG é 
composta por uma ginecologista, uma assistente social e uma psicóloga, 
que atendem diferentes demandas do centro de saúde, por isso a consulta 
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multidisciplinar é realizada uma vez por semana. Se o período gestacional 
da mulher estiver adiantado, são agilizadas consultas individuais com as 
especialistas de cada área, para que a usuária não perca o prazo estabele-
cido na lei. 

Nesta unidade tivemos contato com as três profissionais listadas. 
Informaram-nos que em média atendem três mulheres por semana na 
consulta multidisciplinar, a grande maioria vai às consultas sem os par-
ceiros e poucas mudam de ideia após a consulta.

A médica da equipe relata um avanço com a existência da lei, em 
relação a portaria 369, pois garante à mulher o acesso a medicação dispo-
nibilizada gratuitamente nos serviços de saúde (a comercialização é proi-
bida), mas que em relação ao seu trabalho ficou parecido como era antes. 
Essa profissional já tinha uma sensibilidade para o assunto, uma vez que 
a sua especialização em ginecologia havia sido realizada no Complexo 
Hospitalar Pereira Rossell, fato que demonstra a importância da abor-
dagem do tema no decorrer da formação profissional. Ela nos informou 
que em virtude de parte das mulheres faltarem à etapa final, tem prescrito 
contraceptivo na etapa 3.6

Segundo a psicóloga, a maioria das mulheres no início da consulta 
apresenta justificativa para a realização do aborto. Daí, diz que seu papel 
é ressaltar que não precisa dizer o motivo para a IVG e que não estão ali 
para julgá-la. Mas, informa que as mulheres sempre falam, como se fosse 
necessário justificar. A profissional considera a consulta multiprofissional 
um espaço de escuta, em que a intervenção profissional é desenvolvida 
com cautela, sendo que às vezes não é necessário nem intervir. Em média 
5% das mulheres solicitam atendimento individual com a psicologia e 
nestes atendimentos os assuntos que emergem são referentes a: violência; 
saúde mental, à exemplo de depressão; se a escolha por interromper a 
gestação é uma decisão própria; e dúvidas/contradições sobre seus senti-
mentos. O serviço também atende adolescentes que podem comparecer 
as consultas sozinhas, sendo que a maioria atendida tem em torno de 17 

6 Tal procedimento tem amparo nas orientações dos órgãos públicos, conforme pode ser 
observado nos panfletos elaborados pela Rede integrada de provedores da saúde pública. 
No monitoramento dos serviços de saúde sexual e reprodutiva e aborto legal, realizado por 
MYSU (2017) tal problema também foi identificado e uma das hipóteses levantadas foi o 
deslocamento que parte das mulheres precisava proceder para realizar o direito à IVG, em 
virtude da objeção de consciência de profissionais em algumas regiões do país.
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anos e sua avaliação sobre a maturidade da decisão, em geral, é realizada 
pela psicologia.

A assistente social busca saber o contexto de vida e trabalho da 
mulher como, por exemplo, se tem parceiro fixo, se ele sabe da decisão 
de interrupção da gestação, se a mulher trabalha, se fazia uso de contra-
ceptivo. Procura, especialmente, identificar se há situação de pobreza ou 
violência vivenciada pela mulher e, quando as percebe, convida para aten-
dimento individual. Em média, 20% das mulheres retornam para o aten-
dimento individual, quando outros assuntos, além do aborto, são abor-
dados a fim de dar encaminhamentos para as necessidades das usuárias.

Pelos relatos das profissionais, é possível dizer que, ainda que haja 
críticas à consulta multidisciplinar – duas dessas profissionais verbaliza-
ram isso espontaneamente – elas otimizam o uso desse espaço com vistas 
a socializar informações e, especialmente, conversar com a mulher se a 
sua decisão é livre.

No conjunto dos contatos realizados, em geral, dois pontos po-
dem ser ressaltados como problemáticos na implantação da lei: o número 
reduzido de profissionais de saúde para garantir os prazos e seus procedi-
mentos previstos, e a objeção de consciência.

O Uruguai é dividido em dezenove estados e em alguns, no inte-
rior do país, não estão sendo garantidas as consultas multiprofissionais. 
Em virtude do número reduzido de contratados/as há uma dificuldade de 
estabelecer uma agenda comum para os/as três profissionais previstos/as 
na mesma consulta. De tal modo que a mulher é atendida separadamente, 
o que gera um retorno desta mulher mais vezes à unidade de saúde. 

Sobre a objeção de consciência, a legislação uruguaia define que 
apenas os/as profissionais que realizam e prescrevem a medicação para a 
interrupção da gravidez podem se intitular objetores/as. Assim, apenas 
os/as médicos/as e somente nas etapas 1 (incluída depois da lei, essa pos-
sibilidade não impede que o/a profissional objetor/a realize a consulta), 
2 e 3. Em 2013, no estado de Salto, 100% de profissionais da medicina 
eram objetores/as de consciência. Por isso, durante um período, o Minis-
tério da Saúde Pública enviou um/a ginecologista a esta região, uma vez 
por semana, em uma viagem que dura de 6 a 8 horas. Em 2019, foi nos 
informado, contava com um ginecologista e dois residentes. Mas, isso 
ainda significava, no estado de Salto, uma objeção em torno de 90% de 
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profissionais da medicina.

3. UM BALANÇO DA EXPERIÊNCIA URUGUAIA
 A lei em vigor - que também regulamenta a Interrupção 

Voluntária da Gravidez nos casos de estupro, risco de morte para a 
mulher e formação fetal incompatível com a vida extrauterina - foi 
implantada em dezembro de 2012 nos serviços de saúde. 

A organização “Mujer y Salud en Uruguay” (MYSU, 2017) rea-
lizou um monitoramento dos serviços de saúde sexual e reprodutiva e 
aborto, referente ao período de 2013/2017, em dez dos dezenove estados 
do país e indicou três grandes desafios a serem encarados: 

• A objeção de consciência por parte de um alto número de médi-
cos/as e a dificuldade de mensurar quantos/as são objetores/
as em virtude da confidencialidade da informação e da mes-
ma ter que ser entregue a direção do serviço de saúde e não 
ao Ministério da Saúde Pública, não tendo uma centralização 
desses dados. Isso redunda em pelo menos dois problemas: 
a falta de um número exato – uma vez que podem trabalhar 
em mais de uma unidade de saúde – podendo, quem sabe, ser 
objetor/a em um serviço de saúde, mas não em outro; e a pos-
sibilidade destes/as estarem violando direitos, uma vez que 
as mulheres atendidas não sabem se o/a profissional é o não 
objetor/a. Existem denúncias de médicos/as que atendem na 
etapa 1 e não dão seguimento ao processo; 

• O longo percurso que a mulher precisa trilhar para ter acesso ao direi-
to, já que a lei instituiu quatro etapas, que se configuram em 
quatro consultas, estas acabam resultando em muitas exigên-
cias para as mulheres no interior do país, uma vez que muitas 
das vezes não são garantidas por falha do próprio Estado, 
a mão de obra profissional necessária, o que gera abandono 
desse processo pelas mulheres, que podem estar sendo aten-
didas na clandestinidade. Ao mesmo tempo, que a mudança 
de opinião das mulheres depois da consulta multidisciplinar é 
baixíssima, o que confirma que as mulheres que procuram o 
serviço de saúde já chegam decididas; 
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• a incipiente socialização dos dados sobre a IVG, pois o Estado não 
vinha dispondo as informações referentes sobre a IVG e nem 
desenvolvendo análises e metas sobre o tema.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde Pública, entre 2013 e 2019 foram realizadas 65.202 interrupções 
voluntárias de gravidezes, tendo uma média de 9.315 por ano. Destes, pra-
ticamente a metade, 32.101 no período e 4.556 em média por ano, foram 
realizados no subsetor público do Sistema Nacional Integrado de Saúde, 
sendo que 90% nos serviços da Administração dos Serviços de Saúde 
do Estado (ASSE) e o restante em Hospitais como da Polícia ou Militar. 
A outra metade, 33.101 no período e 4.729 em média por ano, foram 
realizados no subsetor privado do Sistema Nacional Integrado de Saúde 
nas Instituições Mutualistas ou Privadas. Podemos observar um número 
maior de atendimentos no subsetor privado, no entanto, cabe registrar 
que até 2019 este reunia 61% das pessoas vinculadas ao referido Sistema 
Nacional (MYSU, 2020).

Do universo de dados de abortos realizados nos serviços de saú-
de ao abrigo da lei, cabe registrar que, entre 2013 e 2019, 65.098, com 
média de 9.300 por ano, se referem aqueles realizados em decorrência da 
livre escolha da mulher (MYSU, 2020). Assim, podemos ver que a grande 
maioria se dá por esse motivo e o quanto a existência da lei é relevante 
para que essas mulheres não tenham que se submeter aos riscos da clan-
destinidade. 

Dados mais recentes disponibilizados pelo Ministério da Saúde 
Pública, divulgados pela imprensa, em 2020 foram realizados 9.915 abor-
tos, destes 9.889 por livre escolha da mulher (URWICZ, 2021).

Em 2020, o país foi marcado pelo início da pandemia da Co-
vid-19, que para a sua prevenção indica a redução da circulação das pes-
soas com adoção do distanciamento social. No que se refere a questão 
dos serviços de atendimento ao aborto, o Ministério da Saúde Pública 
garantiu, ainda que não tenha sido divulgado, de que não houve inter-
rupção em decorrência da pandemia. A divulgação seria importante, pois 
muitos serviços no país foram suspensos em decorrência da pandemia. 
No entanto, também informou que não adotaram a teleconsulta, que po-
deria agilizar e garantir o acesso a IVG com menos riscos de contágio da 
Covid-19 (MYSU, 2020).
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Em dezembro de 2020 uma adolescente de catorze anos atendida 
pelo serviço de IVG morreu após a ingestão da medicação para interrup-
ção da gestação em seu domicílio, tendo procurado o serviço de saúde 
com queixa de dores e febre, vindo a falecer no hospital no dia seguinte. 
Esse caso ocorreu no estado de “Treinta y Tres” e veio a público por de-
núncia da Rede de Acompanhamento Feminista sobre o aborto no Uru-
guai / As Lilás. Trata-se de um caso excepcional, desde a aprovação da 
legislação aqui abordada, mas como indica a Rede é extremamente preo-
cupante, pois expressa de houve uma lacuna no acesso a um serviço que 
deve ser seguro (EL OBSERVADOR, 2021).

A Rede de Acompanhamento Feminista sobre o aborto no Uru-
guai7, que iniciou suas atividades em 30 de novembro de 2020, visa a 
assessorar mulheres na garantia do seu direito ao aborto. Formada por 
diferentes organizações feministas e presente em vários estados do país, 
a rede visa divulgar a existência desse direito, bem como acompanhar 
mulheres que enfrentem dificuldades para a sua garantia, vide o número 
de profissionais objetores/as de consciência (lembrando que não é pública 
essa informação) e relatos sobre falhas ou omissões no atendimento. 

Entre 2013 e 2018, houve um aumento de 10% a cada ano de 
abortos nos serviços de saúde. E desde 2018 vem tendo uma leve dimi-
nuição a cada ano, sendo 10.373 em 2018, 10.210 em 2019 e 9.915 em 
2020. Em verdade, a variação desde o início não é grande, indicando uma 
tendência à estabilidade. 

CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS
A garantia do direito das mulheres à Interrupção Voluntária da 

Gravidez, aprovada no Uruguai em 2012, não pode ser pensada sem rela-
cionar o fato de o país ter uma historicidade de separação entre Estado e 
valores religiosos, sendo o Uruguai, de fato, um Estado laico. 

A partir desse marco mais geral, o debate sobre o aborto – desde 
a reabertura política, mas potencializado desde o início desse século com 
a aliança entre movimentos feministas e profissionais de saúde, ainda que 
essa relação não seja isenta de tensões – combinado com a experiência de 

7 A Rede de Acompanhamento Feminista sobre o Aborto/As Lilás, possui página no Fa-
cebook. Disponível em: https://www.facebook.com/laslilasabortouruguay/. Acesso em: 
16 ago. 2021.
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assessoramento, previsto na Portaria 369 de 2004 do Ministério da Saú-
de Pública, possibilitou, conforme indica Rostagnol (2016), que o aborto 
saísse do armário, numa nítida analogia da autora a um termo muito im-
portante para a temática LGBTQIA+.8

O acesso ao aborto por livre escolha da mulher foi aprovado em 
2012, porque já havia uma sensibilidade da população para a mudança, 
havendo também o envolvimento de organizações coletivas como sindi-
catos e segmentos da Universidade de la República, se constituindo após 
o veto do presidente Tabaré Vásquez, uma pauta de campanha na eleição 
seguinte.

A lei aprovada em 2012 tem os contornos da negociação política 
possível realizada à época. É considerada pelos/as sujeitos/as da pesquisa 
como um avanço, ainda que haja vários limites. Entretanto, como a pró-
pria história uruguaia demonstra, e isso foi ressaltado também em algu-
mas entrevistas, não há um salto dos direitos no que se refere ao aborto. 
Por exemplo, não existem países que criminalizaram totalmente o aborto 
e depois o legalizam, a história mostra que esses, quando alteram a sua 
legislação, permitem o aborto desde que se cumpram alguns precedentes. 
Assim, a conquista, pelo menos do direito ao aborto, é processual.

Em março de 2020, tomou posse como presidente da república, 
Luis Lacalle Pou, em uma coalizão da direita, interrompendo três man-
datos consecutivos da Frente Ampla. No início do mês de maio de 2020, 
o presidente se pronunciou como pró-vida e defendeu uma agenda de 
desestímulo ao aborto, o que não foi propriamente uma surpresa, pois 
votou contra a lei no Senado. 

Ainda que Lacalle Pou tenha assegurado na campanha que não 
apresentaria projeto de lei contrário, tal declaração é preocupante – e fez 
levantar a mão de cor laranja, símbolo da campanha pelo direito ao abor-
to no Uruguai –, pois como o aborto é um procedimento sem interesse 

8 Em Portugal, a legalização do aborto se deu por meio de um plebiscito e contou com a 
importante contribuição do movimento médico pelo direito de escolha, que comunicava 
à população que, independentemente da legislação criminalizadora, era comum o aten-
dimento a mulheres em situação de risco derivado de um abortamento (MATOS, 2010). 
A participação dos profissionais de saúde tem sido importante, tanto no sentido de ga-
rantir direitos, quanto na denúncia dos impactos à vida e à saúde das mulheres quando 
se tem uma lei restritiva. Pensamos que aqui está uma chave analítica importante a ser 
considerada nos processos de luta pelo direito ao aborto.
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econômico e sua medicação não é vendida, a materialidade da lei está 
ligada diretamente ao entendimento da IVG como prioridade no âmbito 
da política pública de saúde. 

Tal fala já anuncia que no Uruguai o direito ao aborto permanece 
em disputa, o que confirma que as polêmicas não se encerram quando da 
conquista jurídico-normativa de um direito. As mãos-laranja, portanto, 
precisam continuar firmes na luta e em movimento.

Por fim, cabe destacar que são poucos os estudos que buscam 
analisar os meandros do processo de luta pela legalização do aborto, ar-
ticulado a uma análise sobre a implementação desse direito nos serviços 
de saúde. Esse artigo, ainda que de forma preliminar, buscou realizar 
uma reflexão sobre a experiência concreta uruguaia, buscando contribuir 
para o adensamento crítico dos argumentos em defesa da legalização do 
aborto no país vizinho, o Brasil. Uma vez que o outro país vizinho, a 
Argentina, desde dezembro de 2020, também garante o direito ao aborto 
como livre escolha. 
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Em tempos de recrudescimento da ofensiva do capital contra os(as) 
trabalhadores(as) e do projeto ultraneoliberal em curso no Brasil, esta coletânea reúne 
um conjunto de textos que articulam uma  análise crítica das políticas públicas e 
trabalho, a partir de sólidas pesquisas de docentes e integrantes dos grupos de pesquisas 
da Faculdade de Serviço Social da UERJ.

Os capítulos, à luz da teoria crítica, apresentam uma análise das políticas 
públicas no âmbito do trabalho, da educação, da saúde, da segurança pública, da questão 
agrária, entre outras, além da disputa dos recursos orçamentários no âmbito do fundo 
público na atual conjuntura. Os textos desvelam com maestria a crueza das relações 
sociais, econômicas e políticas do projeto do capital e da sua captura do Estado.

Com muita satisfação, recomendo a leitura deste  livro, que é fruto de uma das 
mais importantes universidades públicas brasileiras e com lugar de destaque na produção 
de conhecimento científico nacional e de liderança no Serviço Social brasileiro. Evilasio 
Salvador

Docente da UnB

.
Evilasio Salvador
Docente da UnB

Coletânea

POLÍTICAS SOCIAIS, TRABALHO E 
CONJUNTURA:

CRISE E RESISTÊNCIAS
Organizadoras.

Andréa de Sousa Gama 
Elaine Rossetti Behring 

Vânia Morales Sierra

O Programa de Pós-graduação em 
Serviço Social da UERJ possui três 
linhas de pesquisa - “Trabalho, 
Relações Sociais e Serviço Social”; 
“Questão Social, Políticas Públicas 
e Serviço Social”; e “Identidades, 
Cultura, Políticas Públicas e Ser-
viço Social” - que giram em torno 
da área de concentração “Trabalho 
e Política Social”. A coletânea que 
temos em mãos é mais uma ex-
pressão da articulação entre estas 
linhas, reunindo docentes, discen-
tes, egressos e egressas do Progra-
ma.

O livro reúne artigos que, sob di-
ferentes enfoques, buscam descor-
tinar a realidade em que vivemos, 
apontando críticas e indicando 
feixes para as resistências e enfren-
tamentos necessários. De leitura 
obrigatória para profissionais e es-
tudantes de Serviço Social e áreas 
afins, esta é uma obra indispensá-
vel para entender as contradições 
inerentes ao capitalismo contem-
porâneo e seus impactos no campo 
das políticas sociais e do trabalho. 

Maurílio Castro de Matos - Coor-
denador do PPGSS-UERJ (gestão 
2020-2021)

Renato Veloso - Coordenador 
adjunto do PPGSS-UERJ (gestão 
2020-2021)
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