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Apresentação

Ao estudante.

Convido você nessa obra a despertar para fatos e acontecimentos 

históricos que permitiram a humanidade tornar-se desigual e produzir em 

seu seio a exclusão. Falar em acumulação capitalista e desigualdades sociais 

implica em reflexão sobre o início do capitalismo e toda a contradição gerada 

sob esse modo de produção. 

A realidade social é palco dessa constatação de que somos uma sociedade 

plural com diferentes contornos e diferentes movimentos, entretanto a 

diferença fica mais aparente ao ser tratada sob a perspectiva do econômico. 

A sociedade gera no seu seio os excluídos e os incluídos e sabemos que a 

grande massa de excluídos não possui voz e muito menos vez na apropriação 

da riqueza que é gerada. 

Sem conhecer o próprio desenvolvimento do sistema capitalista, impossível 

se torna a compreensão das desigualdades geradas por ele. Sem conhecê-lo 

é impossível qualquer análise da conjuntura atual. É preciso saber como ele 

se construiu numa conjuntura internacional e nacional, como foi gestado no 

nosso país e as perspectivas que nos apresenta. Assim, propomos uma leitura 

e um estudo favorecendo a reflexão crítica do tema, observando que o modo 

de produção capitalista gera disparidades regionais e desigualdades sociais, 

pois estão em disputa interesses antagônicos, contraditórios e conflitos entre 

os grupos e classes sociais.

Na primeira unidade você terá a oportunidade de estudar sobre a 

formação do capitalismo numa linha cronológica bem interessante. Optei 

por iniciar dando um resgate histórico do feudalismo, pois não conseguimos 

compreender o surgimento do capitalismo sem antes entendermos sobre 

as relações servis de produção, que era a exercida no feudalismo. Então, 

iniciamos nessa linha histórica e, depois, sobre os acontecimentos marcantes 

como a Revolução Francesa e a Industrial. Você poderá também, nessa 

unidade, compreender o surgimento do conceito da questão social, que é o 

objeto de trabalho do assistente social. 



Caminhando na direção da compreensão das desigualdades e como elas 

são produzidas, na segunda unidade tratamos de lançar a compreensão 

sobre como mensurar a pobreza e interpretar os indicadores sociais, 

responsáveis pela sua mensuração. A fim de fechar a unidade, procuramos 

refletir sobre o capitalismo e suas incidências, uma vez que a globalização e 

a rapidez com que a sociedade se movimenta produz e reproduz cada vez 

mais estágios de pobreza.

O capitalismo gera problemas sociais de toda a ordem, não somente o 

fenômeno da fome, da miséria e da exclusão. Toda a sociedade é marcada pela 

má distribuição de renda e exploração permanente a que o cidadão comum 

é submetido. E uma das faces mais cruéis disso diz respeito à violência que 

explode todos os dias em nosso país. A violência está diretamente associada 

à população pobre, marginalizada, e então, atendendo a necessidade da 

compreensão sobre os Direitos Humanos, a terceira unidade aborda sobre 

a sua constituição e, sobretudo, leva a uma reflexão crítica do processo 

democrático de uma sociedade, que, para ser justa e igualitária, se faz 

necessário o respeito às instituições. 

Fechando a obra, a quarta unidade tem como objetivo o entendimento 

da evolução da sociedade brasileira a partir da Constituição Federal de 1988, 

também chamada de constituição cidadã. Essa é um divisor de águas no 

conceito de assegurar a participação social e a implantação de importantes 

políticas públicas de enfrentamento e combate às desigualdades sociais no 

Brasil. Nesse sentido o papel do Assistente Social é fundamentado, que tem 

no seu código de Ética como princípio norteador a defesa intransigente 

dos Direitos Humanos e o combate a qualquer tipo de discriminação e 

preconceito.

Então, vamos passear sobre a história com vistas ao futuro, seu 

conhecimento oportuniza momentos de compreensão do que somos para 

podermos dar passos mais adiante, rumo a um país mais justo e igualitário. 

Bom estudo!

Prof.ª Rosane Ap. Belieiro Malvezzi



Unidade 1

A “QUESTÃO SOCIAL” E O 
PAPEL DO ESTADO

No modo de produção capitalista é concebida uma nova 

estrutura social, na qual é concentrada a propriedade privada da 

produção numa determinada parte da população, e essa sociedade 

determina o aparecimento de outra classe que vende a força 

de trabalho. A história do capitalismo é marcada por profundos 

conflitos, antagonismos e lutas. 

Seção 1 | Iniciando um percurso histórico: do feudalismo 
ao capitalismo

Objetivos de aprendizagem: O objetivo dessa unidade é apresentar 

os estudos introdutórios sobre o surgimento do capitalismo, através 

de um resgate histórico acerca da compreensão da questão desse 

modo de produção e as consequências que gera para a vida das 

pessoas na sociedade. Pensar em capitalismo é pensar em capital e 

trabalho e no antagonismo gerado pelas classes sociais em virtude 

desses dois elementos. 

Rosane Aparecida Belieiro Malvezzi

Com base nas teorias de Marx, veremos a explicação de TESE, ANTÍTESE 
e SÍNTESE. Veremos como se dá a acumulação original do capital, a sua 
gênese histórica e a relação distante entre o salário pago e o valor do trabalho 
produzido – MAIS-VALIA.

Seção 2 | As várias fases do capitalismo
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Introdução à unidade

O capitalismo nasceu devido a grandes transformações ocorridas na 

sociedade, entretanto, para compreender sobre capitalismo, é necessário 

primeiro analisarmos historicamente o seu surgimento. Antes, é fundamental 

voltar um pouco na história e conhecer os antecedentes históricos que 

foram marcantes para o surgimento do feudalismo e, consequentemente, 

do capitalismo. Este segue a lógica do capital, ou seja, a necessidade de 

acumular, concentrar e centralizar, realizar e reproduzir o capital, assim 

levou-o a cada vez mais aperfeiçoar as condições gerais de sua expansão, 

a concentrar seus meios de produção, a desenvolver tecnologia, ou seja, a 

socializar a produção. 
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Seção 1

Iniciando um percurso histórico: do feudalismo 
ao capitalismo

A gênese do capitalismo é encontrada na explicação de como iniciaram 

as trocas monetárias no interior dos feudos. Com o declínio desse modo 

servil de produção, devido à própria expansão dessas trocas, muitos servos 

buscam melhores condições de vida nas novas cidades e se deslocam 

para os burgos em busca de novas oportunidades. Nessa seção você 

poderá verificar e compreender os princípios básicos do surgimento do 

capitalismo, para isso apresentamos uma pequena revisão histórica das 

condições sociais para sua efetivação. É importante destacar também, que 

nessa seção, alguns conceitos que farão parte da sua jornada acadêmica 

serão apresentados, visto que durante o curso você irá se deparar com 

a expressão “questão social” e a compreensão de sua gênese se faz a 

partir da reflexão do que se constitui o capitalismo e as contradições e 

desigualdades geradas pelo modo de produção.

Com o surgimento do capitalismo, um novo contorno da sociedade 

se vislumbra, surge o dinheiro e os bancos a fim de guardá-lo. Assim, 

uma nova sociedade surge marcada por lutas e contradições, conflitos 

e antagonismos. De um lado vemos a formação de duas classes sociais 

fundamentais que dividem a sociedade em duas, sendo que o capital é a 

mola propulsora dessa nova ordem econômica. 

1.1 Iniciando um percurso histórico

O feudalismo surge a partir da queda do Império Romano oriental no 

final do século V. Esse é um tema que logicamente já viram no Ensino 

Médio, que os romanos eram ótimos guerreiros e conquistaram um grande 

território para Roma. Com a vinda de pessoas aprisionadas pelo regime, as 
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Com a conquista de novos territórios na região oriental do planeta, o 

cristianismo chega a Roma com seus ideais de fraternidade e amor ao 

próximo. Surge, assim, uma nova forma de ver a questão do escravagismo 

e das humilhações que a população era submetida. Os cristãos são 

perseguidos e mortos pelo Império Romano e muitos morriam felizes na 

certeza de que encontrariam o paraíso. Os romanos faziam os cristãos 

andarem sobre brasas e os submetiam às mais variadas torturas. Como o 

cristianismo pregava a igualdade social, não cabia mais nessa sociedade 

a escravidão, uma vez que todos eram iguais perante Deus. Começam a 

se converter ao cristianismo, que se torna a religião oficial em Roma. O 

cristianismo prega a igualdade entre os homens através das lições de Jesus 

Cristo e nessa sociedade não há espaço para escravos. Nesse momento 

o Império Romano começa a declinar, além da base da economia, o 

comércio de escravos e outros fatores contribuem para a sua queda. 

cidades romanas se incharam e com isso os problemas sociais aumentaram 

consideravelmente. E já não davam conta dos desempregados, doentes, 

desnutridos e escravizados conquistados pelos seus exércitos. 

Os antigos romanos costumavam reunir a população esfomeada em 

grandes eventos sangrentos promovendo espetáculos de lutas entre 

guerreiros e, para distrair a população, distribuíam pão como forma de 

conter a fome que assolava todas as cidades. Quase todos os dias ocorriam 

lutas de gladiadores nos estádios, onde eram distribuídos alimentos à 

população. Essa forma de fazer política era muito criticada pelos adversários 

do Imperador e foi batizada de política do pão e circo - panen et circense, ou 

seja, dar pão à população em troca da diversão e assim manter o seu poder 

hegemônico através da distração. O objetivo era diminuir a insatisfação 

popular contra os governantes.  

Que exemplos de política de pão e circo encontramos ainda 
nos dias de hoje? É praticada essa política no Brasil?
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Por volta do século V ocorre a queda do Império Romano Oriental. A 

população se desloca para a zona rural em busca de proteção, pois toda a 

Europa para por períodos intensos de lutas constantes e curtas, tornando-

se violenta e perigosa. A população busca conter as invasões dos vikings, 

mulçumanos, ladrões e degenerados. Tanto ricos como pobres lutam por 

território, assim, buscam abrigo nos reis locais. Surge a figura do senhor 

feudal e emerge o feudalismo. Em troca de amparo, o senhor feudal 

exige fidelidade dos nobres, do clero e dos servos. No topo da pirâmide 

feudal encontramos o senhor, mais abaixo o clero, os nobres, guerreiros e 

servos, sucessivamente. Aos servos ficava o quinhão mais sacrificado dessa 

sociedade, plantavam, colhiam, cuidavam dos animais para a manutenção 

do feudo. Era um sistema fechado e sem possibilidade de mobilidade. Os 

servos ficavam presos à terra e eram considerados parte dela. Eram a base 

da ordem social e pagavam por essa proteção e concessão de uso da terra.

Os feudos eram verdadeiras fortalezas.

Forti e Brites (2013, p. 34, grifo do autor) apontam que:

O feudalismo tinha a terra como fonte fundamental 
de sobrevivência e riqueza e se baseava numa rígida 
estratificação social. O princípio do privilégio pelo 
nascimento é que assegurava a lógica do estamento e a 
conservação da terra – um bem 'fora de comercialização' 
– garantia aos nobres e ao alto clero prestígio e controle 
social, um enorme domínio econômico, político, jurídico e 
ideológico sobre a população em geral. Fundamentalmente, 
havia três estamentos sociais: (três 'estados' nos termos 
da época): 1º: o clero; 2º: a nobreza; 3º: a plebe. Os dois 
primeiros segmentos eram parasitários e detentores do 
poder, e o último congregava os produtores e responsáveis 
pela economia. 
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O feudalismo europeu marcou a história medieval por mais de 1000 

anos e foi caracterizado pelas relações servis de produção. Nesse sistema 

a economia era fechada, autossuficiente, com produção para o consumo, 

e a sociedade estamental, imóvel, polarizada entre senhores e servos. O 

poder político descentralizado e a cultura religiosa são decorrências da 

própria estrutura de produção. O imobilismo feudal levou-o à destruição 

a partir das fugas dos servos e do nascimento de uma estrutura dinâmica, 

comercial, pré-capitalista.

Por volta dos séculos XIV e XV o feudalismo está imerso numa crise 

decorrente da intensa propagação das transações monetárias em seu 

interior, provocando a desestrutura e desintegração da estrutura feudal, 

fruto do amadurecimento das estruturas próprias. 

Em função da rígida estrutura funcional dos feudos, como qualquer ordem 

social, além de não poder ser considerado como homogêneo e estático, 

visto que definido como o embate de diversas forças sociais, compreendia 

espaços vulneráveis e/ou rachaduras em suas estruturas sociais. Nesse 

sentido, vale destacar que as dificuldades e desigualdades geradas por forças 

sociais resistentes no interior dos feudos possibilitou culminar num declínio 

da ordem feudal, a sua superação. 

Com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, 
sobretudo a partir da primeira metade do século XV, 
as relações de produção no campo são invadidas 
pela variável comercial, as trocas se tornam cada vez 
mais complexas, pois passam a ter como objetivo a 
acumulação da riqueza e o lucro. A separação entre os 
camponeses e a terra, entre o produtor e os meios de 
produção, vai infiltrando-se sorrateiramente, fazendo-
se acompanhar o seu habitual corolário, divisão social 
do trabalho. Iniciando-se como a primeira ruptura 
entre a fiação e a tecelagem [...] Aquela economia 
natural da sociedade medieval entra em compasso de 
descaracterização progressiva, sendo substituída por 
novas formas de troca, que acentuam a separação entre 
proprietário e o produtor (MARTINELLI, 2007 p. 31).
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PESTE NEGRA
Doença decorrente de pulgas contaminadas pelo sangue dos ratos, 
que se alastrou pela Europa por aproximadamente quatro séculos, a 
partir do século XIV. Após o sangue dos ratos, as pulgas também se 
alimentavam de sangue humano, contaminando, consequentemente, 
a população. Essa doença que, inicialmente, chegou pelos navios 
mercantis italianos, além de contaminar indistintamente – o que 
contribui para evidenciar a inexistência da inquestionável proteção 
divina atribuída aos nobres e clérigos, haja vista a força da ideologia 
religiosa (FORTI; BRITES, 2013, p. 35).

Quanto ao exposto, cabe mencionar que foram 
incontáveis as rebeliões populares de trabalhadores, 
camponeses ou não, face às difíceis condições de 
trabalho e de vida na época, comumente agravadas 
de modo significativo pela cobrança de impostos. 
Constam na História inúmeros movimentos populares 
resistentes às difíceis condições de trabalho, a 
exploração à dominação, que foram combatidos por 
meio de violentas ações repressivas. 

Forti e Brites (2013, p. 34) contribuem assim:

Além de todos os movimentos de revolta que abalaram os alicerces do 

sistema feudal, ocorreu a peste negra na Europa. Essa doença resultou 

no despovoamento da Europa, ou seja, implicou diretamente na força 

de trabalho, na escassez de trabalhadores, tendo como consequência 

a elevação do preço da força de trabalho em até 50%. Ou seja, foi uma 

doença cujas consequências demográficas contribuíram para adensar, ao 

longo do significativo período histórico, as lutas dos trabalhadores contra o 

domínio feudal (TRINDADE, 2002). 
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1.2 As contradições entre o capital e o trabalho

Continuando o nosso percurso histórico, as pequenas cidades, os 

burgos, foram se formando a partir da aglomeração de pessoas, que 

por diferentes formas tinham se livrado do poder dos senhores feudais.  

Muitos conseguiam comprar a sua liberdade, outros a conseguiam pela 

fuga, pela exploração da força de trabalho alheia ou pelo comércio de 

produtos artesanais etc. São pessoas que conseguiram acumular capital, 

estabelecendo um espaço diferente para a vida social, exercendo uma 

outra forma de sociabilidade, diferente da vida nos feudos. A burguesia 

entre os séculos XV e XVI já era bastante conhecida nas cidades da Europa 

Ocidental, já nos séculos seguintes se espalhou fortemente pelo continente 

como força social tornando-se força econômica e política assim como  

classe social de destaque dominante. Foram fundamentais para a ascensão 

da burguesia: a possibilidade da comercialização da terra e a chamada 

força de trabalho livre.

Forti e Brites (2013, p. 36) complementam que: 

Os moradores dos burgos eram chamados de burgueses!

[...] a burguesia surge no cenário sociopolítico como 
classe revolucionária que luta contra os privilégios 
que tanto incomodavam os populares que mantinham 
a economia e pagavam impostos naquela época. 
Daí porque ter aglutinado um enorme contingente 
populacional em torno de seu projeto. Um projeto que, 
em função dos interesses burgueses, proclamava valores 
contrários aos privilégios dos nobres (e parasitários) e, 
com isso, simultaneamente, interessava às camadas 
populares, contando com sua aprovação e força social 
para a luta.
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A história nos mostra que grandes cidades vão se formando e a sociedade 

burguesa vai impondo a sua hegemonia.

Com a Revolução Francesa, seu poder realmente chega e o absolutismo 

da monarquia rui mediante essa revolução. Os burgueses lutavam por mais 

direitos e expressão junto às decisões políticas do governo. Buscavam 

os direitos fundamentais e alinhavam aos interesses de liberdade para a 

constituição da economia. Como reforçam Forti e Brites (2013), tratava-

se dos direitos relativos à liberdade de ir e vir, assegurar as necessidades 

e expressão, de troca, de iniciativa econômica, ou seja, direitos que, para 

assegurar as necessidades e expressões individuais, limitam as possibilidades 

de intervenção do Estado, tendo como centro o direito de propriedade. 

A partir do século XVIII, a burguesia tornou-se a classe dirigente e o 

capitalismo, o modo de produção existente. 

Assim, podemos dizer que o capitalismo surge do conflito entre as forças 

produtivas e as relações feudais, de modo geral, trouxe a iniciativa original 

de constituir-se no mercado pela predominância do valor de troca. Então,  

tomemos a definição de Forti e Brites (2013, p. 36): 

Revolução Francesa
Assista ao vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=8htXdDOVCDo>. 
Acesso em: 29 dez. 2014

O capitalismo é um sistema de produção de 
mercadoria que toma a própria força de trabalho 
como uma mercadoria, ou seja, um objeto de troca 
como outro. Conforma um tipo de organização social 
em que a mercadoria atravessa a sociabilidade, dada a 
preeminência do valor de troca e, por conseguinte, do 
trabalho alienado, uma vez que estes são os elementos 
que lhe servem de fundamento e finalidade. 
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Dois grandes fatores provocaram intensas mudanças na vida das pessoas: 

primeiro, a Revolução Francesa depois, a Industrial.

Na teoria marxista, quais são as duas classes sociais 
fundamentais?

Na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, a Revolução Industrial 

já está em plena fase de execução e maturação e o mercado de trabalho 

também necessitava cada vez mais de mão de obra. Os artesãos e pequenos 

operários tornaram-se proletários e a população cresce consideravelmente. 

As indústrias, no início da Revolução Industrial, eram localizadas em 

barracões improvisados sem o mínimo de segurança, higiene e condições de 

trabalho; o operário, normalmente homens e mulheres acostumados com 

a vida e o trabalho rural, não possuíam qualquer qualificação para operarem 

as máquinas. Por conta disso, os acidentes de trabalho eram uma rotina 

comum nas fábricas. Os funcionários morriam com as infecções causadas 

por mutilações e doenças devido à falta de higiene e proteção ao trabalho. 

As mulheres e crianças eram submetidas às mesmas atividades e jornadas de 

trabalho dos homens, assim como os idosos. Trabalhavam por até 14 ou 16 

horas diárias. 

Assista ao vídeo sobre a Revolução Industrial: <www.youtube.
com/watch?v=eNORsDsZxSE>. Acesso em: 29 dez. 2014.

[...] tempo passa a ser a medida de todas as coisas, porém já 
não tem mais a duração concreta da atividade criativa; um 
tempo especializado, do qual se deve tirar todo proveito em 
termos de produção. O homem transforma-se, assim, em um 
escravo do tempo, submetido a leis abstratas e dominado 
pelo mundo do trabalho (MARTINELLI, 2007, p. 40).
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Marx apud Martinelli (2007) aponta que proletário é o homem que 

trabalha em troca de seu salário e que burgueses são aqueles que possuem 

os meios necessários para a compra dessa mão de obra, ou seja, aqueles 

que detêm os meios de produção (as indústrias, os comércios, os bancos). 

Para os marxistas, sempre haverá na sociedade somente duas classes sociais 

fundamentais: a burguesia e o proletariado. O proletariado vende a sua força 

de trabalho e essa se metamorfoseia em mercadoria como outra qualquer.

A partir do final do século XIX e início do século XX as inovações 

tecnológicas trazidas pela Revolução Industrial foram fundamentais para 

incremento da produção e aumento do mercado. Nesse sentido, o trabalho 

torna-se cada vez mais coletivo e com isso se implementa um novo conceito 

que merece ser observado. 

Nas sociedades feudais, as relações de troca eram simples e as 

negociações ocorriam de forma simples, sem contratos e muito menos 

através de obrigações. Com o desenvolvimento do capitalismo, as trocas se 

tornam cada vez mais complexas, pois o lucro e a acumulação da riqueza 

tornam-se o maior objetivo. Aquele pequeno produtor rural ou mesmo o 

Em troca de sua mercadoria, o trabalhador recebe a título de 
salário uma parte do produto em que se traduz parcela de 
seu trabalho: o trabalho necessário para a sua conservação 
e reprodução. O salário, embora a primeira vista apareça 
como preço do trabalho, é o preço da força de trabalho. 
Se o trabalho fosse vendido no mercado como mercadoria, 
teria que existir antes de ser vendido. No entanto, se o 
trabalhador pudesse dar uma existência independente a seu 
trabalho, venderia o produto do mesmo, e não o trabalho 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 48, grifo do autor).

O que você entende por divisão social do trabalho?
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A criação de uma nova mão de obra assalariada, destituída de meios de 

produção, e o intenso desenvolvimento do capitalismo fizeram determinar 

a trajetória dos trabalhadores oposta a da burguesia, porque à medida que 

era alijado dos meios de produção, começando pela terra, seus afazeres 

artesanais, o trabalhador é compelido a se submeter a um trabalho 

assalariado, sendo esse indispensável à sua própria sobrevivência e de sua 

família. Martinelli (2007, p. 32, grifo do autor), sobre essa questão, afirma:

pequeno artesão vai aos poucos perdendo a característica e a identidade, as 

quais são substituídas por outras formas de trocas, acentuando a separação 

entre proprietário e produtor (MARTINELLI, 2007).

O trabalhador já não enxerga o fruto, o resultado concreto do seu 

trabalho, pois dentro das indústrias, através dessa divisão, o operário não 

tem a dimensão do quanto o resultado de seu trabalho é importante. Nas 

sociedades medievais, enquanto um artesão sapateiro observa o resultado 

de seu trabalho de forma concreta, pois foi dele toda a iniciativa, com a 

divisão social do trabalho o operário não consegue observar o quanto 

é importante na cadeia produtiva, no final da linha de montagem não é 

compartilhado e socializado por todos, vendo assim seu trabalho de 

forma fragmentada, desconexa com o resto da produção. Então o fruto 

de seu trabalho, que é subjetivo para ele, não é valorizado, sendo assim, a 

exploração se torna mais encoberta pela nuvem da dominação.

A separação entre os camponeses e a terra, entre o 
produtor e os meios de produção, vai infiltrando-
se sorrateiramente, fazendo-se acompanhar de seu 
habitual corolário (consequência), a divisão social do 
trabalho. Iniciando como uma primeira ruptura entre 
fiação e tecelagem, torna-se cada momento mais 
complexa, determinando novas e crescentes divisões 
(MARTINELLI, 2007, p. 31).
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Importante destacar também que o trabalho assalariado significava para a 

burguesia uma forma de obter lucro, de acumular capital (MARTINELLI, 2007).

Na Europa, era registrado um intenso processo de industrialização, e um 

grande e significativo avanço em direção ao desenvolvimento econômico, 

social, político e cultural. Os camponeses cada vez mais são expulsos da 

terra e são compelidos à subordinação dos donos do capital, sendo esses 

protegidos por uma legislação Tudor. Essa legislação era muito antiga 

e protegia a burguesia, uma vez que podiam recrutar mão de obra sob 

obrigação e denunciar às autoridades aquelas pessoas que se recusavam ao 

trabalho em virtude das suas condições ou da exiguidade do salário legal. 

Várias foram as legislações do período feudal que oprimiam e forçavam 

os trabalhadores a se fixarem na terra. Podemos exemplificar com a Lei 

do Assentamento, de 1563, que os impedia de mudarem de aldeia sem a 

permissão do senhor local; existia também a Lei dos Pobres, de 1597, que 

os declarava indigentes e retirava o direito de cidadania econômica daqueles 

que fossem atendidos pelo sistema público de assistência. Para a população 

que era atendida pelo sistema de assistência pública, essa lei era ainda 

mais rigorosa, pois determinava que todos os atendidos deveriam viver em 

locais destinados somente a eles. Segregavam a população mais pobre. 

Nas Casas de Correção, eram obrigados a fazer todo o tipo de trabalho, 

independentemente do salário, sendo que a Lei dos Pobres destituía-os 

completamente da cidadania econômica. O domínio sobre as suas vidas era 

tanto que as pessoas podiam ser cedidas para suprir a necessidade de mão 

de obra num momento de escassez, por exemplo. 

De camponês a 'tecelão agrícola', daí para tecelão e 
em seguida para trabalhador assalariado, esta classe 
empobrecida de camponeses, pequenos produtores 
e artesãos assalariados não teve como escapar das 
malhas da oligarquia burguesa, despontando já na 
segunda metade do século XVI como trabalhadores 
assalariados, portanto como proletários, no sentido 
etimológico do termo. 
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Entretanto, setores mais ricos necessitavam da revogação de alguns 

dispositivos dessa legislação, uma vez que viam nos trabalhadores mão de 

obra abundante e para isso precisavam estar livres para circular no mercado.

Essas legislações tinham o nítido propósito de agir coercivamente sob o 

trabalhador, favorecendo a burguesia na manutenção do controle da força 

de trabalho para a expansão do capital. Restava, então, ao trabalhador, 

poucas alternativas de trabalho que não fosse o assalariado. 

1.3 A revolta dos trabalhadores

 Durante o século XVIII, foi dominado pelo capital sobre o trabalho. 

A vida ia bem para os donos do capital, as indústrias repletas de operários 

dedicando suas vidas na sua reprodução.

Os trabalhadores não tinham qualquer tipo de organização sindical e 

muito menos se reconheciam enquanto classe social. O capitalismo se 

expandia num ritmo alucinante. Tudo parecia impregnado pelo signo da 

mercantilização, o capitalismo evoluía em escala continental e depois 

mundial, proporcionando um avanço maciço da economia e tornando 

irresistível a revolução na produção industrial (MARTINELLI, 2007).

O processo de acumulação primitiva surgiu com a 
desestruturação da sociedade feudal, a qual deu lugar 
à formação da sociedade capitalista. Com a criação da 
classe operária, isto é, dos não proprietários de meios de 
produção, destruiu-se os 'vínculos sociais feudais pelos 
quais a maioria dos trabalhadores garantira seu acesso à 
terra'. A transformação da 'propriedade feudal' na 'moderna 
propriedade privada' mudou as relações econômicas na 
sociedade. Os trabalhadores foram expulsos das terras que 
cultivavam e mandados para a cidade, engrossando a massa 
de mendigos e desempregados. HUNT (1981 apud ABREU; 
BARROS, 2014, p. 01, grifo do autor).
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Surgiram grandes cidades industriais, pois as indústrias necessitavam de 

um exército de reserva que precisava ser acionado a qualquer momento. Isso 

exigiu uma nova configuração das cidades e apareceram as vilas operárias que 

ficavam nos arredores das cidades. Moravam em bairros insalubres e perto 

das indústrias, suas casas eram infectas com muita carência de saneamento 

básico, como água encanada, rede de esgoto, iluminação pública e outros. 

Esses operários trabalhavam em indústrias de base, normalmente indústrias 

madeireiras, siderúrgicas e petroquímicas. Estas funcionavam em prédios 

adaptados sem a menor condição de higiene e segurança. Viviam em situações 

desumanas e extremamente precárias. 

As transformações trazidas pela Revolução Industrial não ficavam, portanto, 

circunscritas nos limites da produção industrial, era toda a sociedade que 

ganhava uma nova ordem social, polarizando-se entre duas grandes classes 

sociais – a burguesia e o proletariado –, cujas vidas se desenrolavam sob o signo 

da contradição e antagonismo (MARTINELLI, 2007). 

Para a burguesia, era perfeita essa situação, homens e mulheres trabalhando 

em função do capital e expandindo cada vez mais os lucros (a mais-valia).

A máquina a vapor de James Watt e o tear mecânico criado por Richard 

Arkwrigt foram as invenções mais importantes do século XVIII. 

Figura 1.1 – Tear mecânico

Fonte: Disponível em: <http://www.geocities.ws/
saladefisica9/biografias/watt.html>. Acesso em: 03 fev. 2014.

Figura 1.2 – Máquina a vapor

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Maquina_
vapor_Watt_ETSIIM.jpg>. Acesso em: 03 fev. 2014.
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A renda do trabalhador era insuficiente para a subsistência de sua família, 
mesmo com todos trabalhando na casa, inclusive mulheres, crianças e idosos. 
A jornada de trabalho consistia em 14 horas diárias de segunda a sábado, sendo 
que as mulheres e as crianças eram sujeitas à mesmas jornadas. 

Os trabalhadores não tinham qualquer direito trabalhista, como férias, 
descanso semanal remunerado, licença para tratamento de saúde e outros. 

Pois é, os trabalhadores começam a se revoltar com a vida que levavam e com 
toda a submissão que eram todos os dias obrigados a sofrer. Primeiramente, se 
revoltaram contra o grande símbolo da opressão: as máquinas. Promoveram uma 
quebradeira generalizada de máquinas. Quebravam o símbolo de sua opressão 
não refletindo sobre quem era realmente o opressor, o explorador. As máquinas 
materializavam a forma de como as suas vidas eram alteradas que exigia do 
trabalhador longas e difíceis jornadas de trabalho. Para os trabalhadores, a vitória 
da máquina significava a sua derrota e, para não perderem essa luta, precisavam 
destruí-las. 

No final do século XVIII, começaram os primeiros movimentos de revolta dos 
trabalhadores, isso moveu as autoridades a proibir o uso das máquinas durante 
um período de tempo. Essa medida desagradava extremamente a sociedade 
burguesa. Muitas foram as manifestações contra as máquinas por toda a Europa, 
os próprios trabalhadores entravam na justiça para que fosse proibido o seu uso.

Em sua fase inicial, correspondente aos primeiros fluxos 
expansionistas da Revolução Industrial e da ascensão do 
capitalismo, a revolta dos trabalhadores era contra a submissão 
da vida humana aos interesses do capital, contra a humilhação 
cotidiana que os capitalistas lhes impunham, transformando-os 
em mera condição de expansão do seu capital violentando a sua 
dignidade de ser humano, cuja força de trabalho era comprada 
a preços cada vez mais degradantes (MARTINELLI, 2007, p. 43).

Em sua opinião, qual foi a postura dos trabalhadores vendo a 
sua vida marcada pela acumulação do capital?
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Foi instaurada uma época de terror, e para deixar os trabalhadores apavorados, 
as autoridades inglesas lançavam mão de estratégias cada vez mais repressoras, 
impondo muitas vezes a pena máxima aos revoltosos. As manifestações 
extrapolaram o cenário londrino e ganharam força em toda a Europa. A perda de 
muitas vidas e o rigor das repressões fizeram os trabalhadores refletir sobre a sua 
própria condição e aí sim se iniciaram as primeiras formas de reconhecimento de 
classe. “A tomada de consciência dessa realidade fez com que os trabalhadores 
buscassem algum conteúdo organizativo para suas manifestações, as quais 
pressupunham necessariamente uma organização deles próprios” (MARTINELLI, 
2007, p. 45).

Iamamoto e Carvalho (2006) destacam que, no Brasil, é nesse contexto em 
que se afirma a hegemonia do capital industrial e financeiro, que emerge sob 
novas formas a chamada “questão social”, a qual se torna a base de justificação 

do trabalho especializado do Serviço Social. 

1.4  Questão social, que conceito é esse?

No final do século XIX, já existia um grande movimento de revolta dos 
trabalhadores em virtude das péssimas condições de vida que levavam.

Iamamoto e Carvalho (2006, p. 77, grifo do autor) nos apresentam uma ótima 
definição de questão social: “A questão social não é senão as expressões do 
processo de formação e desenvolvimento da classe operária de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por 
parte do empresariado e do Estado”.

Isso significa que a sociedade burguesa se obrigou a reconhecer nos 
trabalhadores uma nova classe social que se articulava e poderia ameaçar os 
negócios. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006). 

Para a professora Benevides (2014), até o século XIX os trabalhadores 
ligados à terra não podiam ser expulsos; tinham, apesar da pobreza, um 
mínimo de segurança.

Isso não quer dizer que, antes da sociedade industrial, o “social” não existisse 
ou que estivessem ausentes formas institucionalizadas de atendimento a 
pobreza. Segundo Bravo e Pereira (2001, p. 125):
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A história da proteção social informa que, desde o século 
XIV, existiam intervenções públicas que iam da assistência 
aos indigentes até a repressão à vagabundagem, passando 
pela regulação estatal da organização do trabalho e da 
mobilidade espacial dos trabalhadores. Mas, isso acontecia 
porque nas sociedades pré-industriais já existiam questões 
sociais que, assim como as posteriores, constituiam ameaça 
à ordem instituída, dada a pressão exercida por aqueles que 
não se encontravam nessa ordem o seu lugar a partir da 
organização do trabalho.

Nas sociedades pré-industriais, a pobreza era considerada um fato 
natural e necessário para pôr em ação, ou motivar os pobres a tornarem-se 
laboriosos e úteis à acumulação de riquezas das nações em formação. Já na 
fase industrial, ela deveria ser enfrentada e resolvida em benefício, inclusive, 
do progresso material que emergia. O capitalismo destruiu essa proteção 
social e provocou as hordas de excluídos de toda sorte.

Inicia-se a atenção à questão social, caracterizada como problemas 
advindos do aumento da complexidade das relações de produção decorrente 
do desenvolvimento político-econômico e social, bem como fruto da 
industrialização e urbanização crescente do início do século XX; originou 
e reproduziu de forma ampliada conflitos da relação capital-trabalho, ou de 
luta de classes antagônicas.

Em nosso país, basta olhar a história dos vários movimentos que 
aconteceram neste período, precipitaram acontecimentos na efervescente 
sociedade brasileira daqueles tempos.  Estamos falando da chamada 
Revolução de 1930, que dentre outras razões políticas, foi um marco contra 
a exploração abusiva a que se submetiam os detentores da força de trabalho 
em sua luta pela sobrevivência. 

A questão social e seu aparecimento e agudização estão diretamente 
ligados à generalização do trabalho livre numa sociedade marcada pela 
escravidão, como a nossa. O desenvolvimento da questão social, aqui 
compreendida como conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006), se dá no 
momento em que a constituição do mercado de trabalho em moldes 

capitalistas está em pleno amadurecimento nos principais centros urbanos.
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A questão social torna-se aparente e visível para a sociedade burguesa 

se configurando na expressão do processo e desenvolvimento da classe 

operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, obriga o Estado a 

se posicionar e reconhecer o operariado enquanto classe social, fator esse 

inerente à sociedade capitalista. O pobre vivia à margem da sociedade e 

lutava por um lugar nela. A questão social era sempre tratada com repressão 

e leis insuficientes para resolver os problemas cruciais dos trabalhadores. Era 

tratada como caso de polícia, caridade e repressão.

A burguesia industrial e a classe proletária têm um relacionamento 

conflitante, uma vez que cresce a exploração do proletariado pela classe 

capitalista.

O termo questão social muitas vezes acaba sendo utilizado de forma 

equivocada em diferentes momentos e realidades, uma vez que o seu 

entendimento é complexo e refere-se a situações que afetam a humanidade, 

como a desigualdade, a exploração, a pobreza, entre outras, e que podem 

se configurar questão social desde que entendidas, refletidas e demandadas 

pela população. A confusão semântica causa alguns desconfortos e pode 

tornar um risco quando este termo não for entendido no todo, relativizando 

ou diminuindo todo um quadro de uma ação ou política.

Bravo e Pereira (2001) estudaram e nos apresentam a discussão a 

respeito do termo questão, onde é compreendido como sinônimo de 

pergunta, interrogação, dúvida, ou como litígio, contenda, conflito. Esse 

estudo semântico apresentado pelos autores está situado no processo 

histórico de desenvolvimento do capitalismo, atualizando o significado para 

a palavra questão ao ser acrescentado o adjetivo social, passando a indicar 

“a existência de relações conflituosas entre portadores de interesses opostos 

Ao mesmo tempo em que a 'questão social' deixa de ser apenas 
contradição entre abençoados e desabençoados pela fortuna, 
pobres e ricos, ou entre dominantes e dominadores, para 
constituir-se, essencialmente, na contradição entre burguesia 
e proletariado (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 127).
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ou antagônicos – dada a sua desigual posição na estrutura social” (BRAVO; 

PEREIRA, 2001, p. 59).

A questão social foi constituída ao redor das transformações econômicas, 

políticas e sociais que ocorreram nos séculos XIX e XX, provenientes do 

processo de industrialização frente às demandas do capitalismo. Bravo e 

Pereira (2001) referem-se à questão social como de fato uma referência 

particular e histórica:

Assim, podemos afirmar que a questão social deve ser entendida a partir 

da relação contraditória entre capital e trabalho, reconhecendo os atores 

dessa relação e suas reivindicações.

1.5 O capitalismo e as relações sociais

 Pensar em capitalismo é pensar em capital e trabalho e no antagonismo 

gerado pelas classes sociais em virtude desses dois elementos.

 O modo de produção capitalista é concebido como uma nova 

estrutura social, na qual é concentrada a propriedade privada da produção 

numa determinada parte da população e essa sociedade determina o 

aparecimento de outra classe que vende a força de trabalho. A história do 

capitalismo é marcada por profundos conflitos, antagonismos e lutas.

Iamamoto e Carvalho (2006) afirmam que dentro da sociedade capitalista 

os homens estabelecem determinados vínculos e relações mútuas, dentro 

e por intermédio dos quais exercem uma ação transformadora da natureza, 

ou seja, realizam a produção. 

[...] na qual os atores dominados conseguem impor-se como 
forças políticas estratégicas e problematizar efetivamente 
necessidades e demandas, obtendo ganhos sociais relativos. 
Foi com essa caracterização que a 'questão social' surgiu na 
Europa no século XIX (BRAVO; PEREIRA, 2001, p. 59). 
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O trabalho humano se encontra na base de toda a vida social. Os homens 

são impulsionados pelas necessidades do cotidiano, precisam comer, beber, 

morar, ter saúde, e assim apropriam-se da natureza e produzem meios 

necessários para a manutenção, dando-lhes condições de existir, de se 

reproduzir e de fazer história, assim como afirmam Marx e Engels (1982 apud 

MARTINELLI, 2007, p. 19): “Com as necessidades primárias satisfeitas, surgem 

outras que vai exigindo do homem novas soluções e o direcionando a novas 

relações com outros homens”. Segundo Vazquez (1977), enredado nesse 

conjunto de relações sociais, como um ser social e histórico, este desenvolve 

a suas práxis, atividade material pela qual ele “faz o mundo humano” e se 

transforma a si mesmo. Assim, através de contínuas transformações das 

condições sociais, realizadas pela práxis humana, foram sendo gerados os 

progressos econômico e social, bem como toda uma cultura. 

Em relação ao capital, já sabemos que supõe igualmente uma relação 

social determinante que dá a dinâmica e a inteligibilidade de todo o processo 

de vida social (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006). O homem precisa do capital 

para a satisfação dessas necessidades apontadas acima. Entretanto, esse 

capital é transformado em mercadorias não somente aquelas indispensáveis 

à sua sobrevivência, mas também à própria condição de trabalho do homem, 

à sua própria força de trabalho. Assim, gerando lucro, vendendo a sua força de 

trabalho, promovendo a riqueza aos donos do capital, o trabalho do homem 

se transforma em mercadoria, que é negociada e vendida (mercantilizada). 

Nesse sentido, Iamamoto e Carvalho (2006, p. 48) destacam: 

 Esses apontamentos são importantes na medida em que auxiliarão a 

compreender a rede de relações que o capitalismo opera.

Em troca de sua mercadoria, o trabalhador recebe a título 

de salário uma parte do produto em que traduz parcela de 

seu trabalho: o trabalho necessário para a sua conservação 

e reprodução. O salário, embora à primeira vista apareça 

como o preço do trabalho, é o preço da força de trabalho. 
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1. Capitalismo é entendido como determinado modo de 
produção marcado por uma troca monetária e pela dominação 
do processo de produção pelo capital. Segundo as concepções 
marxistas, qual das afirmações abaixo é INCORRETA:

(A) A burguesia utiliza-se de mais-valia para a obtenção de 
lucro.
(B) As relações sociais entre as pessoas são decorrentes de 
seus vínculos familiares.
(C) O termo capital significa uma relação social.
(D) O modo de produção define uma forma específica e 
peculiar de relações sociais entre os homens e entre as forças 
produtivas.
(E) A força de trabalho do proletário é a sua única propriedade.

2.  “O processo capitalista de produção expressa, portanto, uma 
maneira historicamente determinada de os homens produzirem 
e reproduzirem as condições materiais da existência humana e 
as relações sociais através das quais levam a efeito a produção”. 
Neste trecho, Iamamoto e Carvalho (2006, p. 30) expressam: 

A. Que a produção não se manifesta através das relações 
sociais.
B. Que os homens não produzem as condições materiais da 
existência humana.
C. Que o processo capitalista de produção é determinado 
historicamente pelos homens.
D. Que a produção não se concretiza nas relações sociais.
E. Nenhuma das alternativas anteriores.
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Seção 2

As várias fases do capitalismo

O objetivo da Seção 2 é de aprofundarmos acerca das fases do 
capitalismo. É fundamental na medida em que nos auxilia na compreensão 
das redes de relações sociais do homem e explica a atual conjuntura de 
desigualdades que encontramos hoje. 

2.1 As fases históricas do capitalismo

Como observamos na unidade anterior, o capitalismo gera conflitos e 
antagonismos e, assim, a sociedade é marcada por contradições entre as 
classes sociais.

No sistema capitalista o modo de produção no qual a riqueza é socialmente 
produzida e individualmente apropriada, também é o modo de viver que 
exclui os homens de usufruir das riquezas, visando ao progresso sem ética 
nem princípios.

É importante destacar que esse sistema passa por várias fases até 
encontrarmos o modelo que temos hoje. Primeiramente, iniciamos com o 
capitalismo comercial ou pré-capitalismo, que abrange o período do século 
XVI ao século XVIII, é uma fase na qual as grandes navegações estavam 
acontecendo e a Europa toda se mobilizava para se expandir comercialmente 
através das Grandes Navegações e Expansões Marítimas. A burguesia buscou 
riquezas em outras terras fora da Europa e tanto os comerciantes como a 
nobreza buscaram ouro, pedras preciosas, especiarias e outros produtos que 
não eram encontrados no continente. Nesse período, o que se identifica são 
as seguintes características: a busca do lucro, a moeda sendo substituída 
pelo sistema de trocas, relações bancárias, fortalecimento da burguesia e 
desigualdades sociais. 

A partir do século XVIII, a Europa passa por transformações no que se 
refere ao modo de produção. Na Inglaterra, surgem novas formas de 
produção e os inventos se multiplicam numa velocidade alucinante. Ocorre 
uma inovação tecnológica e esse período do capitalismo é denominado 
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Capitalismo Industrial. A Revolução Industrial é marcada pela sociedade do 
movimento e tem como símbolos principais o tear mecânico e a máquina 
a vapor. Modificou o modo de produção, antes o artesão era o responsável 
pela produção que ficou substituída pela máquina, provocando, assim, 
grandes transformações na sociedade como um todo.

Os donos dos meios de produção (fábricas) aumentaram 
consideravelmente o seu lucro, e à população trabalhadora restou o 
desemprego, baixos salários, péssimas condições de trabalho, poluição do 
ar e rios e acidentes nas máquinas.

A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do séc. XVIII 
e consistiu numa série de avanços tecnológicos com impacto em vários 
processos, produtivo, econômico e social. Houve uma acentuada mudança 
de sociedade rural para sociedade urbana. Os recursos tecnológicos 
introduzidos pela indústria prometeram mais conforto e produtividade, 
com menos esforço. Nesse momento os burgueses já eram os detentores 
dos meios de produção, das fábricas, do comércio, enquanto o trabalhador 
precisa vender a sua força de trabalho. 

A máquina a vapor e o tear mecânico tornaram-se ícones e a fábrica o 
grande templo da soberania burguesa. O capitalismo tornou-se o sistema 
econômico vigente. Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era 
artesanal e manual, com a qual grupos de artesãos podiam se organizar e 
dividir algumas etapas do processo, até o produto final.

Com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle do 
processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão; 
perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro, tinham de 
submeter-se à disciplina da fábrica. Crianças começavam a trabalhar aos 

A fase do capitalismo industrial, que teve início com o 
aparecimento das máquinas movidas por energia não 
humana e não animal, demandava uma rápida recomposição 
do cenário social, pois sua continuidade histórica dependia 
da consolidação do modo capitalista de produção. Era 
preciso, portanto, promover uma rápida transição da mão de 
obra para um sistema assalariado (MARTINELLI, 2007, p. 38).
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seis anos de idade. Não havia garantia contra acidente nem indenização 
ou pagamento de dias parados. A mecanização desqualificou o trabalho, 
o que contribuiu para reduzir a média de vida e alguns se entregavam ao 
alcoolismo.

A Revolução Industrial, iniciada na Grã-Bretanha, integrou o conjunto 
das chamadas Revoluções Burguesas do século XVIII, responsáveis pela 
crise do Antigo Regime, na passagem do capitalismo comercial para o 
industrial. 

A verdadeira realidade sentida pelo operariado era ocultada pela burguesia, 
que se desenvolvia às custas da exploração da classe trabalhadora. Martinelli 
(2007, p. 33) questiona esta exploração.

Fortalecida em seu poder, por ser a detentora do capital e 

dos meios de produção, a burguesia unia-se na busca da 

consolidação da ordem burguesa, do regime capitalista. 

Seu interesse pelo proletariado era inteiramente esvaziado 

de qualquer sentido humano, pois aos seus olhos o operário 

era apenas e tão somente força de trabalho, uma mercadoria 

como qualquer outra, da qual necessitava para expandir 

seu capital. Assim, ao longo da primeira metade do século 

XIX, o capitalismo avançou em sua marcha expansionista, 

instaurando concomitantemente um processo de contínua 

desvalorização do ser humano. À valorização do mundo 

das coisas correspondeu a desvalorização do ser humano. 

A força da vida, criadora de valores humanos, foi tragada 

pela mercadoria, símbolo do capital. O próprio movimento 

da vida humana foi substituído pelo movimento da 

mercadoria no mercado: à medida que esta se tornava 

valor, o homem se tornava mercadoria; as relações entre 

as pessoas já não eram mais humanas, mas relações entre 

coisas. O princípio geral da mercantilização e do lucro, que 

rege o sistema capitalista, estendia-se por toda a sociedade 

burguesa constituída, penetrando fundo na essência das 

relações sociais e tornando, a cada momento, mais difícil a 

sobrevivência do trabalhador e de sua família.
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Com o crescimento e a concorrência, a indústria de bens de produção 
se desenvolve, as ferrovias se expandem, surgem novas formas de energia, 
como a hidrelétrica e a derivada do petróleo, bem como o transporte, 
com a invenção da locomotiva e do barco a vapor.

A Revolução Industrial concentrou os trabalhadores nas fábricas. O 
aspecto mais importante, que trouxe uma grande transformação no 
trabalho, foi que de um lado permaneceu o capital e do outro, o trabalho. 
Os operários passaram a ser assalariados dos capitalistas e uma das 
primeiras manifestações da Revolução foi o desenvolvimento urbano. 

A Revolução Industrial iniciou-se na Europa porque os comerciantes e 
os mercadores europeus eram vistos como os principais manufaturadores 
e comerciantes do mundo, detendo a confiança e reciprocidade dos 
governantes quanto à manutenção da economia em seus Estados. Havia 
um mercado em expansão para seus produtos, tendo a Índia, a África, a 
América do Norte e a América do Sul integradas à expansão econômica 
europeia e o crescimento de sua população, que oferecia um mercado 
sempre crescente de bens manufaturados, além de uma reserva adequada 
de mão de obra. 

2.2 Da acumulação do capital à mais-valia

Uma das obras clássicas para se entender a Acumulação primitiva de 

capital é "O CAPITAL ", da Teoria Marxista. Esta obra menciona a forma como 

ocorre a MAIS-VALIA, ou seja, demonstra a ordem crescente dos preços e 

os lucros exorbitantes, em especial os enormes excedentes de capital, que 

teve como consequência a I Revolução Industrial. 

A mais-valia é a relação distante entre o salário pago e o valor do trabalho 

produzido. 

É na sua análise de dialética que Karl Marx afirmou a exploração do 

trabalhador pelos proprietários dos meios de produção. Sendo assim,  uma 

característica do sistema capitalista. Uma disputa totalmente desigual entre 

o capitalista e o proletário. É nesta disparidade entre o valor do produto 

produzido pelo operário e o que este ganha pela produção que é denominado 

por Karl Marx de MAIS-VALIA (o lucro do patrão).
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Outro vídeo bastante relevante sobre a temática aqui desenvolvida é a 

entrevista realizada com o sociólogo Gabriel Cohn. Vamos refletir sobre o 

vídeo que menciona sobre os tempos modernos.

Neste vídeo mostramos os aspectos sociológicos do pensamento de Karl 

Marx com base em entrevista do sociólogo Gabriel Cohn. Apresenta-se aqui  

a caracterização in loco da economia de uma pequena cidade do estado 

de São Paulo, a qual apresenta, nos dias de hoje, a mesma situação descrita 

por Karl Marx no século XIX. Na visita à cidade, o também sociólogo Antonio 

Mazzeo aponta essas diferenças e semelhanças.

Como vimos no filme, a linha de montagem havia acabado de nascer 

na época de Karl Marx. É neste século XIX que o capitalismo industrial,  
após seu surgimento, estava se consolidando na Europa. No filme Tempos 

Modernos, o personagem “Carlitos” era um operário, e de uma forma caricata 

Charles Chaplin mostra com bastante sensibilidade e ironia a realidade das 

indústrias da época. A exploração dos trabalhadores na fábrica capitalista era 

uma realidade. Nesse sentido Martinelli (2007, p. 36) descreve o cenário das 

indústrias e as condições dos operários nessa época. 

No vídeo a seguir, temos uma animação que corresponde à mais-valia, e que 
demonstra a forma como o capitalista explora o operário.
<http://www.youtube.com/watch?v=R6e8MpySiSM>. Acesso em: 29 dez. 2014.
<http://www.youtube.com/watch?v=2DmlHFtTplA>. Acesso em: 29 dez. 2014

O novo modo de produção exigia a concentração dos trabalhadores em 
um espaço específico: as fábricas, a indústria, locus da concentração da 
produção, tendo em vista a expansão do capital. A máquina a vapor e o tear 
mecânico tornaram-se os verdadeiros deuses dos capitalistas e a fábrica, o 
seu templo. Aos seus novos deuses não hesitavam em louvar continuamente, 
brindando-os com renovadas oferendas, mantendo-os com a energia vital 
que roubavam dos trabalhadores, homens, mulheres, jovens, adultos e até 
mesmo crianças, expropriando-os da sua força de trabalho. O seu templo – 
a moderna indústria – permanecia cheio, porém não de adoradores, mas de 
operários, cuja vida era cotidianamente sacrificada em nome da acumulação 
do capital e da produção da mais-valia. 
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É a partir deste contexto que ocorre a discussão da análise do sistema 

capitalista de Marx.

Para concluir, encontramos, a partir do século XX, o Capitalismo 
Monopolista-Financeiro, que se resume em manter no sistema bancário, 
nas grandes corporações financeiras e no mundo globalizado as grandes 
engrenagens de desenvolvimento. Com certeza ainda vivemos esse 
período e está em pleno funcionamento. Grande parte dos lucros e 
do capital das corporações passa pelo sistema financeiro, e aliados à 
globalização permite-se que essas empresas possam expandir seus 
produtos em várias partes do mundo, aumentando, assim, seus lucros. 

2.3 A explicação do modo de produção capitalista segundo Marx

Pode-se entender o surgimento do capitalismo de forma simples e 
resumida na explicação de TESE, ANTÍTESE e SÍNTESE, de acordo com a 
teoria de Karl Marx.

A Tese é a situação do momento, por exemplo: o sistema Feudal 
estava com seus dias contados em decorrência de novas situações, das 
Grandes Navegações, descobertas, especiarias e, consequentemente, do 
enriquecimento dos pequenos comerciantes e da burguesia.

No link a seguir veremos como se dá a acumulação original 
do capital, e a sua gênese histórica. “Enquanto não é 
transformação imediata de escravos e servos em operários 
assalariados e, portanto, uma simples mudança de forma, 
apenas significa a expropriação dos produtores imediatos, isto 
é, a dissolução da propriedade privada assente no trabalho 
próprio” (MARX, 2014, p. 1). 
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/
cap24/cap07.htm>. Acesso em: 29 dez. 2014.
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Na Idade Média, os reis medievais adotavam medidas intervencionistas 

a fim de limitar e coibir o enriquecimento da classe dos comerciantes, que, 

através da atividade mercantil, já havia enriquecido bastante. Grande exemplo 

disso foi o que aconteceu na Inglaterra, onde os reis Eduardo I e II criaram 

regulamentações para limitar o avanço e o poder econômico dessas duas 

outras classes.

Neste sentido deparamo-nos com o que Marx chama de ANTÍTESE. 

Ou seja, a nova situação que vai negar a tese, ou as lutas de classes, em 

que se colocam frente a frente de um lado os reis e os senhores feudais 

(defendendo seus interesses dentro do sistema feudal) e de outro lado a 

burguesia e os pequenos comerciantes (contrários aos sistemas arcaicos 

de produção, considerando agora a forma mais rápida e produtiva com o 

advento da Revolução Industrial). Desta luta ocorre a SÍNTESE, um novo 

resultado, o surgimento do Capitalismo. Neste contexto, a acumulação do 

capital vai se aprimorando e ganhando cada vez mais forças.

Nesse sentido a síntese torna-se uma nova tese, que contrasta com uma 

nova antítese, gerando uma nova tese, em um processo de cadeia infinito. 

Para explicar a sociedade, Marx e Engels (MARTINELLI, 2007) utilizam 

o materialismo histórico dialético, que podemos explicar segundo o 

esquema abaixo:

Figura 1.3 – Materialismo histórico dialético

O materialismo designa 
um conjunto de 
doutrinas filosóficas 
que, ao rejeitar um 
princípio espiritual, 
liga toda a realidade 
à matéria à sua 
modificação. 

Materialismo histórico é 
uma tese do marxismo, 
segundo a qual o modo 
de produção da vida 
material condiciona o 
conjunto da vida social, 
política e espiritual. 
É um método de 
compreensão e análise 
da história, das lutas 
e das evoluções 
econômicas e políticas. 

Método dialético: tese, 
antítese e síntese.

Tese= afirmação inicial

Antítese= oposição à 
tese

Síntese= resultado do 
conflito entre tese e 
antítese 

Fonte: Do autor (2014)

MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO
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Ainda de acordo com as ideias de Marx, a sociedade é dividida em duas 

grandes frentes: infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura diz respeito 

à realidade econômica, são as instituições que financiam a sociedade como 

os bancos, as indústrias e modificando-a conforme a sua necessidade e 

conveniência. Já a superestrutura representa todas as manifestações da 

sociedade como a escola, a justiça, a religião e outros. É o acervo cultural 

de uma determinada sociedade, e esse se manifesta nas artes, na cultura, na 

religião, nas formas de pensar sobre determinados assuntos. A superestrutura 

é financiada pela infraestrutura, assim, na sociedade capitalista não fica difícil 

de imaginar qual é a ideologia dominante. 

2.4 Ideologia e relações sociais

A ideologia mistifica o real, pois o projeto político da burguesia não é 

explícito, mas é passado pela sociedade de forma subjetiva.

A ideologia dominante nas sociedades capitalistas baseia-se em princípios 

filosóficos da doutrina liberal burguesa. Trata-se de um conjunto de ideias 

que informa os direitos dos cidadãos como iguais à liberdade, igualdade, 

justiça, propriedade e democracia. Tudo isso demonstra que a democracia é 

vista como um estado de bem-estar de todos como possibilidades inatas de 

cada indivíduo, que devem ser desenvolvidas para a obtenção da paz social e  

desenvolvimento dos países. 

Sendo assim, o individualismo considera o indivíduo enquanto sujeito que 

deve ser respeitado por possuir aptidões e talentos naturais, pois é através de 

seus atributos que ele atingirá uma posição mais vantajosa e expressiva nessa 

sociedade ou não. Nesse sentido, os indivíduos podem escolher livremente 

o curso de suas vidas, podem ser conduzidos ao estágio da riqueza ou da 

pobreza. O próprio indivíduo é o único responsável pelo sucesso ou fracasso 

social e não a sociedade. 
Decorre assim, nesse 

raciocínio, não somente 

a liberdade individual, 

mas a econômica, 

religiosa e política. A 

igualdade não significa 

igualdade de condições 

materiais.

Os indivíduos são iguais em 
talentos? Podem ser iguais 
em riquezas?
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É evidente que não. As pessoas têm habilidades diferentes e direcionam 
escolhas de forma que atendam às suas necessidades e à sua autonomia. Na 
verdade, as aptidões não são inatas, mas um produto das condições materiais de 
vida de cada classe social. Nesse contexto, liberdade e igualdade são expressões 
falsas, na medida em que são determinadas não pela vontade individual, mas 
pela origem de classe a que pertence. 

Dessa forma, a doutrina liberal reconhece as desigualdades sociais 
como direitos que os indivíduos mais talentosos têm de ser materialmente 
recompensados, disso decorre o direito à propriedade como possibilidade para 
os mais capazes. 

Posicionando-se ideologicamente, o assistente social poderá integrar-se em 
um conjunto na prática da legitimação das relações de produção, atuando na 
amenização das tensões sociais, nas questões do assistencialismo do Estado 
como defensor da ordem social, reconhecendo o indivíduo como ser histórico, 
ignorando a sociedade como um processo. Atuará no aperfeiçoamento e 
reprodução da força de trabalho que interessará ao capital. Nessa perspectiva, o 
profissional acreditará numa sociedade como unidade funcional sistêmica, cujas 
partes engendram-se como um grau de harmonia e consciência para evitar 
conflitos considerados como disfuncionais. 

 Por outro lado, pode se tonar um profissional questionador e que 
interpreta a sociedade de outra forma, a compreender como dinâmica e dialética. 
Estende essa compreensão ao homem como um sujeito de suas ações e que 
pertence ao mundo e atua nele modificando-o e transformando-o. 

Muitos profissionais 

e estudantes de 

Serviço Social 

manifestaram interesse 

pela profissão, num 

primeiro momento, 

Em que a ideologia pode interferir 
nas ações do assistente social?

pelo desejo de fazer seu trabalho diário numa ação de interferência 

transformadora e criadora na realidade social. Na trajetória histórica da 

época da institucionalização da profissão, não era diferente, os agentes 

que se direcionavam às ações sociais o faziam por motivações pessoais 

e religiosas, focados em atingir objetivos altruístas e filantrópicos. Porém, 

inseridos no contexto social das relações de produção, essas motivações 

ganham novos redirecionamentos, o que passa verdadeiramente a importar, 
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Então, a ideologia pode interferir na visão de mundo 
e de sociedade?

do ponto de vista das classes dominantes, são os resultados materiais e 

concretos, muito bem descrito por Martinelli (2007, p. 126):

Diante dessa argumentação percebemos a implicação política que as 

motivações individuais vão adquirindo no seio das relações coletivas e 

sociais, transformando-as ideologicamente em estratégia da sociedade 

burguesa com vistas a consolidar a hegemonia do processo.

Na realidade historicamente determinada, as relações entre os homens são 

necessárias à produção e reprodução das condições de existência, criam modos 

de pensar e produtos destes modos de pensar. 

Ambos se traduzem como produtos ideológicos quando mistificam a 

realidade das relações sociais. Nas sociedades capitalistas, a divisão social 

do trabalho, trazendo consigo o fenômeno da acumulação do capital, cria 

exigências sempre maiores de acumulação. Na sociedade atual, a sua marca é 

o consumo, a inovação tecnológica, e tudo isso leva o homem a querer sempre 

mais coisas. 

Retirar da força de trabalho o máximo de sobretrabalho, isto é, o máximo de 

trabalho não pago, é condição básica para a acumulação do capital, ou seja, o 

que é subjetivo ao homem, seu trabalho significativo, o valor de seu trabalho 

Tais resultados, expressando-se no atendimento às 

carências mais prementes do grande número de pobres e 

às necessidades mais imediatas do trabalhador e sua família, 

produziram um efeito social muito importante, reduzindo 

as manifestações aparentes dos problemas e fortalecendo a 

ilusão de que o Estado nutria paternal interesse pelo cidadão.
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não é levado em conta. Estas condições criam a realidade das relações sociais, 

ou seja, os possuidores das condições materiais de produção e grupos não 

possuidores. Para se firmar como instrumento de mistificação das relações sociais 

e de instrumento de dominação, a ideologia procura camuflar a visão de mundo 

das camadas populares a fim de não aguçar as contradições e os conflitos da 

sociedade de classes. Dentro de uma visão ideológica, as desigualdades sociais 

justificam-se como condição natural da capacidade pessoal que é inerente a 

cada um. Temos, portanto, os “capazes”, que são possuidores das condições 

materiais da produção, e os “incapazes”, que são “os não possuidores”. 

Assim, podemos dizer que a ideologia é um conjunto de ideias e conceitos que 

corresponde aos interesses de uma classe social, embora não obrigatoriamente 

professado por todos seus membros. Ideologia é um sistema de ideias que 

dá fundamento a uma doutrina política ou social, adotada por um partido ou 

grupo humano. Há uma ideologia da burguesia, assim como há uma ideologia 

do proletariado. A ideologia de certa classe decorre da posição que ela ocupa 

num modo de produção historicamente determinado. No modo de produção 

capitalista a ideologia é toda voltada para a manutenção do sistema. Karl Marx foi 

o que mais estudou esse conceito e o ampliou, formulou ainda a maior completa 

teoria sobre a origem e o papel da ideologia nas diversas formas de organização 

social. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais.

Na sociedade capitalista, a ideologia burguesa, as ideias e representações 

sociais predominantes são produtos da dominação de uma classe social (a 

burguesia) sobre a classe social dominada (o proletariado). Então podemos 

afirmar que a dominação ideológica é fundamental para encobrir o caráter 

contraditório do capitalismo.

Os elementos da ideologia do capitalismo estarão sempre voltados para a 

necessidade da propriedade privada, a defesa da livre iniciativa e da livre empresa, 

a mobilidade social como fator de ascensão, igualdade formal perante a lei, a 

liberdade do mercado recai entre o capital e o trabalho em que os trabalhadores 

são “livres” para vender a sua força de trabalho, o Estado como instituição 

complementar.

A história do capitalismo mostra como as ideias legitimaram uma exploração 

permanente, injustiças flagrantes que foram sendo encobertas por novas ideias, 

símbolos e valores. Para que a população aceitasse o capitalismo como bom e 

racional, o lucro como sendo a mola propulsora das atividades, as desigualdades 
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1. Em relação às desigualdades sociais, é INCORRETO afirmar:

a)  É reflexo de a sociedade capitalista selecionar os capazes e 
os incapazes.
b)  É fruto da extrema concentração de renda nas mãos de 
poucos.
c)  Salários baixos e desemprego são expressões concretas da 
desigualdade social.
d)  O capitalismo contribui para a melhora de vida do 
proletariado.
e)  Nenhuma das alternativas está correta.

2. Na teoria marxista, o materialismo histórico pretende a 
explicação da história das sociedades humanas, em todas as 
épocas, através de fatos materiais, essencialmente econômicos 
e técnicos. Aponte quais são as estruturas sociais de acordo 
com Marx:

a) Capitalismo e divisão social do trabalho.
b) Capitalismo e mais-valia.
c) Mais-valia e organização.
d) Proletariado e burguesia.
e) Superestrutura e infraestrutura.

sociais como aquelas que seriam superáveis com o tempo, contingenciais, os 

conflitos como disfunções à ordem vigente, a sociedade e o Estado burguês 

buscam e criam mecanismos de fortalecimento dos aparelhos ideológicos que 

alimentam e reforçam o consenso, como a escola, e os meios de comunicação   

para manterem a dominação utilizando todos os meios para isso. No Estado, 

entretanto, vai se estruturando o chamado Estado do Bem-Estar Social, que 

tenta manter a coesão social regular e controlar o desenvolvimento capitalista, 

principalmente, ampliando o setor social – previdência, saúde.
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• No modo de produção capitalista é concebida uma nova 
estrutura social.

• A história do capitalismo é marcada por profundos 
conflitos, antagonismos e lutas.

• Os trabalhadores, no final do século XVIII e início do 
século XIX, veem suas vidas marcadas pelas injustiças e 
exploração a que eram submetidos.

• Na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, a 
Revolução Industrial já está em plena fase de execução e 
maturação e o mercado de trabalho também necessitava 
cada vez mais de mão de obra.  

• Para os marxistas sempre haverá na sociedade somente 
duas classes sociais fundamentais: a burguesia e o 
proletariado.

• Na divisão social do trabalho podemos exemplificar que: 
nas sociedades medievais, um artesão sapateiro observa 
o resultado de seu trabalho de forma concreta, pois foi 
dele toda a iniciativa; com a divisão social do trabalho, o 
operário não consegue observar o quanto ele é importante 
na cadeia produtiva, pois o final da linha de montagem não 
é compartilhado e socializado por todos, vendo assim seu 
trabalho de forma fragmentada, desconexa com o resto da 
produção.

• Surgiram grandes cidades industriais, pois as indústrias 
necessitavam de um exército de reserva que precisava ser 
acionado a qualquer momento.

• A renda do trabalhador era insuficiente para a subsistência 
de sua família, mesmo com todos trabalhando na casa, 
inclusive mulheres, crianças e idosos. A jornada de trabalho 
consistia em 14 horas diárias de segunda a sábado, sendo 
que as mulheres e as crianças eram sujeitas as mesmas 
jornadas. 

• No final do século XVIII começaram os primeiros 
movimentos de revolta dos trabalhadores, isso moveu as 
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autoridades a proibir o uso das máquinas durante um período 
de tempo.

• Inicia-se atenção à questão social, caracterizada como 
problemas advindos do aumento da complexidade das relações 
de produção, decorrente do desenvolvimento político-
econômico e social, bem como fruto da industrialização e 
urbanização crescente do início do século XX, originou e 
reproduziu de forma ampliada, conflitos da relação capital-
trabalho, ou de luta de classes antagônicas.

• O homem precisa do capital para a satisfação das suas 
necessidades básicas, entretanto esse capital é transformado 
em mercadoria, não somente aquelas indispensáveis à sua 
sobrevivência, mas também à própria condição de trabalho do 
homem, à sua própria força de trabalho.

• O modo de produção capitalista passa por várias fases até 
encontrarmos o modelo que temos hoje.

• A mais-valia é a relação distante entre o salário pago e o valor 
do trabalho produzido. 

• Pode-se entender o surgimento do capitalismo de uma 
forma simples e resumida na explicação de TESE, ANTÍTESE e 
SÍNTESE, de acordo com a teoria de Karl Marx.

• Ainda de acordo com as ideias de Marx, a sociedade é dividida 
em duas grandes frentes: a infraestrutura e a superestrutura.

• A ideologia dominante nas sociedades capitalistas baseia-se 
em princípios filosóficos da doutrina liberal burguesa. Trata-se 
de um conjunto de ideias que informa os direitos dos cidadãos 
como iguais à liberdade, igualdade, justiça, propriedade e 
democracia.

• A ideologia é um conjunto de ideias e conceitos que 
corresponde aos interesses de uma classe social, embora 
não obrigatoriamente professado por todos seus membros. 
Ideologia é um sistema de ideias, que dá fundamento a uma 
doutrina política ou social, adotada por um partido ou grupo 
humano.
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Para conhecermos e compreendermos a realidade em que vivemos 
nos dias de hoje, precisamos analisar, num processo abrangente, a 
constituição do capitalismo. Essa conjuntura atual só ganhará sentido 
se a conhecermos num sentido mais macro, mais amplo. O surgimento 
do capitalismo se dá num momento de profundas modificações na 
sociedade da época. 

Com a Revolução Industrial, toda a sociedade apresenta um novo 
contorno e ocorrem mudanças significativas que interferem diretamente 
na vida das pessoas, as quais, que de pequenos artesãos e agricultores,  
transformam-se em trabalhadores urbanos que deverão operar máquinas 
nas indústrias que acabaram de ser inventadas. Nesse momento o 
capitalismo já está numa fase mais específica, ou seja, o capitalismo 
industrial. 

Dessa dinâmica surge na sociedade o que Marx nos apresenta como 
sendo as classes sociais fundamentais, a burguesia e o proletariado. Essas 
classes são marcadas pela posição que o indivíduo ocupa nas relações 
sociais. No capitalismo são as classes sociais que definem a partir de sua 
inserção no processo de produção e com interesses conflitantes. 

Então podemos afirmar que o capitalismo gera em seu seio conflitos 
divergentes, pois o que se espera da classe social possuidora dos meios 
de produção é a obtenção de mais lucro e manutenção do próprio 
sistema; em contrapartida, a classe que vende a força de trabalho quer 
uma vida mais digna e com igualdade de oportunidade. 

O capitalismo produz além das desigualdades sociais, procura a 
manutenção utilizando artifícios que o auxilia e, nesse sentido, a 
ideologia capitalista é um importante aliado. O pensamento ideológico 
burguês se traduz em diversas formas: nos livros didáticos, ao tratar de 
forma preconceituosa a questão dos indígenas, da população negra, 
dos conflitos agrários, nos partidos políticos, na justiça, na cultura, 
enfim nos aparelhos ideológicos do Estado. A ideologia embaça a visão 
não permitindo que enxerguemos fatos e acontecimentos com mais 
clareza e livres de julgamentos. E reforçando o entendimento de que as 
desigualdades sociais são fruto única e exclusivamente das qualidades 
e capacidades individuais dos homens. Assim, a sociedade fica dividida 
entre os capazes e os incapazes, os providos de talentos e os desprovidos. 



A “questão social” e o papel do estado

U1

48

1.  Leia as informações a seguir com atenção:

I – A história do capitalismo é a história das classes sociais, 
as quais constituem o elemento fundamental para sua 
compreensão, profundamente marcado pelo antagonismo 
e contradição.

II – Foi de uma forma tranquila e pacífica que o trabalhador 
percebeu a ascensão do capitalismo, bem como as 
mudanças ocorridas na sua vida. 

III – A moderna sociedade burguesa, que despontou no 
declínio da sociedade feudal, aboliu as contradições de 
classes.

IV - Instaurando como uma forma peculiar de sociedade de 
classes fundadas na compra e venda da força de trabalho, 
o capitalismo revelou desde logo a sua força opressora em 
relação ao proletariado.

Baseado nos seus conhecimentos em relação ao conteúdo 
trabalhado, marque a alternativa CORRETA:

a)  Somente uma afirmativa está correta.

b)  Somente I e II estão corretas.

c)  As afirmativas I e III estão corretas.

d)  As afirmativas I e IV estão corretas.

e) Nenhuma alternativa está correta.
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3. Leia as afirmações a seguir:

I. O novo modo de produção (capitalista) exigia concentração dos 
trabalhadores em um espaço específico: as fábricas.

II. As máquinas a vapor e o tear mecânico tornaram-se verdadeiros 
deuses dos capitalistas e a fábrica seu templo.

III. A população operária passou a se concentrar nos arredores 
das fábricas, incrementando assim, o surgimento das cidades 
industriais.

Com base no sistema de Produção Capitalista, assinale a alternativa 
CORRETA:  

(A) Somente I está correta.

(B) I e II estão corretas.

(C) I e III estão corretas.

(D) II e III estão corretas.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.

2. “A separação entre os camponeses e a terra, entre o produtor 
e os meios de produção, vai infiltrando-se sorrateiramente, 
fazendo-se acompanhar de seu habitual coronário [...] acentuam 
a separação entre o proprietário e o produtor” (MARTINELLI, 2007, 
p. 31).

 De qual conceito a autora está se referindo?

(A) Alienação e contradição.

(B) Divisão social do trabalho.

(C) Sociedade medieval.

(D) Poder da burguesia.

(E) Da condição de subsistência dos camponeses.
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4. Para Marx, o termo capital significa uma relação social, 
enquanto o capitalismo um modo de produção marcado por 
trocas monetárias, mas também pela dominação do processo de 
produção pelo capital. De acordo com o enunciado, podemos 
entender que:

(A) As relações sociais entre as pessoas são decorrentes de seus 
vínculos familiares e afetivos.

(B) Relação social é caracterizada pela forma de produção 
industrial e suas forças produtivas.

(C) No estabelecimento das relações sociais, não há propriedade 
privada dos meios de produção, insumos e máquinas. 

(D) Relações sociais pressupõem formas de relacionamento 
entre as pessoas de uma determinada sociedade e dos conflitos 
advindos dela.  

(E) Relação social pressupõe que a concentração da propriedade 
dos meios de produção seja democratizada e representada pela 
maioria da sociedade. 

5. Entre o final da Idade Média e o início da Moderna consolidou-
se a vida nos burgos e surge um tipo social moderno – o burguês 
–, cujas práticas sociais diferem daquelas praticadas pelos nobres, 
os clérigos e pelos servos. Sobre as práticas e estilo de vida do 
burguês é correto afirmar que: 

A) Inicialmente, burguês era apenas o morador do burgo, mas, com 
o tempo, ganhou status de uma classe econômica mercadora, 
que vivia da troca e consumo de bens e de propriedades. 

B) O típico burguês era o dono de um burgo, controlador das 
rotas comerciais e braço direito da nobreza campesina. 

C) Pertenciam à nobreza e gozavam dos mesmos privilégios.

D) Eram servos que enriqueceram. 

E) Nos séculos XVII e XVIII, essa classe, de forma geral, não apoiou 
a Revolução Americana e a Revolução Francesa.
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Unidade 2

CAPITALISMO E 
GLOBALIZAÇÃO

O capitalismo gerou novos tempos para a humanidade. Provocou 

alterações nas formas de relacionamento entre os homens e fez 

emergir um novo modelo que permitiu a sua expansão de forma 

mais contundente. Por isso, nessa unidade, vamos trabalhar sobre 

a globalização e como esse fenômeno atingiu diretamente a vida 

da população e levou à segregação dos capazes e incapazes. 

Seção 1 | 1.1 Capitalismo e globalização: ontem e hoje

Objetivos de aprendizagem: Compreender a questão da 

globalização e do neoliberalismo como importante instrumento 

do capitalismo para a manutenção das desigualdades sociais. 

Nesse sentido você, aluno, será levado a debater sobre as várias 

manifestações das desigualdades no Brasil. 

Rosane Aparecida Belieiro Malvezzi

É importante pontuar que o fenômeno da pobreza produz 

expressões de todas as ordens sociais. Iremos tratar de algumas 

dessas expressões que historicamente foram marcadas e na 

sociedade capitalista ainda são mais aparentes. As expressões da 

questão social se materializam nas diferentes manifestações de 

desigualdades, por isso seu estudo merece especial atenção visto 

que são expressões carregadas de preconceitos que merecem 

uma reflexão mais aprofundada. 

Seção 2 | As várias formas da desigualdade
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Introdução à unidade

Nessa unidade trabalharemos com a questão da globalização e o 

neoliberalismo, que foram importantes para a manutenção da pobreza no 

Brasil. O seu reconhecimento e compreensão tornam-se não só importantes, 

mas fundamentais na medida em que desmistificam a marca como sendo de 

desenvolvimento, ao contrário, as políticas públicas para o combate à pobreza 

são adiadas por conta da figura do Estado ser mínimo.

Para os neoliberalistas, a crise do sistema capitalista residia no avanço sindical 

e do desenvolvimento operário e suas reivindicações por melhores salários. As 

bases das empresas eram corroídas e estas faziam uma pressão considerável 

sobre o Estado. Conforme a perspectiva neoliberal, era exigido um Estado 

forte, capaz de romper com o poder dos sindicatos, deixá-los mais fracos no 

gerenciamento dos gastos sociais e de intervir na vida econômica. O estado 

mínimo é uma das principais preocupações e bandeiras do neoliberalismo, 

assim, reduzí-lo em seu tamanho, papel e funções em favor do mercado, se 

constitui no melhor e mais eficiente mecanismo de alocação de recursos.

Nessa unidade o debate também  vai girar em torno das políticas 

afirmativas que traduzem bem a diversidade de cultura, níveis econômicos e 

de desenvolvimento do Brasil. É importante conhecê-las a fim de tratar um 

paralelo e formular um conceito sem tendências discriminatórias. É importante 

avaliar para depois julgá-las e apontar os prós e contras. É fundamental observar 

que a implementação de políticas inadequadas de educação levou e leva a 

grandes disparates tanto no nível básico quanto no superior, gerando assim 

mais exclusão e desigualdades, tanto no que diz respeito ao acesso quanto à 

permanência na escola. 

Por fim, nessa unidade, você, aluno, também poderá reconhecer 

outros grandes problemas pelos quais a sociedade brasileira passa, como a 

desigualdade sofrida pelas mulheres e pela população LGBT. 
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Seção 1

1.1 Capitalismo e globalização: ontem e hoje

Na sociedade, sempre é tempo de mudanças ou de adequações do 

capital para manter a sua lógica de acumulação, na qual a riqueza ainda é 

produzida socialmente, porém, não socializada no momento do consumo. 

Nem todos têm acesso a esse consumo aos bens do mercado. Ou seja, a 

contradição, característica do capitalismo, permanece latente, com poucos 

sinais de alteração. 

O capitalismo produz estratégias para a sua expansão e dentre elas 

encontramos a globalização. O mundo todo participa da mercantilização, 

em todos os cantos do planeta as informações dão conta, em segundos, de 

lançamentos de produtos ou de serviços. A rapidez e a agilidade são marcas 

da globalização, tudo está interligado, conectado. Mas esse fenômeno 

influencia na vida das pessoas?

Retomando outro 

conceito de capitalismo, 

Moreira e Sene (2009, 

p. 164) o definem:

O que o capitalismo tem a ver com 
a globalização?

O Capitalismo, como sistema econômico e social, constitui-
se com o declínio do feudalismo e passou a se expandir no 
mundo ocidental no século XVI. A transição do feudalismo para 
o capitalismo, porém, ocorreu de forma bastante desigual no 
tempo e no espaço: mais rápida na parte ocidental da Europa e 
muito mais lenta em suas porções central e oriental, para, então, 
disseminar-se pelo mundo.
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E foi uma realidade, o capitalismo se expandiu para todo o mundo e trouxe 

relações com intencionalidades econômicas entre os diferentes países. O 

lucro passou a ser o carro chefe destas relações e todos os acordos realizados 

passaram a ter o tônus da lucratividade. Para isso, modos de produção foram 

pensados e repensados para atingir o objetivo fundamental deste sistema, a 

acumulação. 

O processo de produção no capitalismo tem passado por várias 

mudanças durante a história para manter o padrão de acumulação, que é 

o seu fim maior. É importante relembrar que passou por várias fases desde 

sua implantação. Surgiram vários administradores que implantaram dentro 

das indústrias modelos de gestão que permitissem uma maior eficiência na 

produção e, consequentemente, a geração de mais lucros. Em um modelo 

mais recente de gestão, encontramos a mudança nas bases da produção, que 

surgiu no período pós-guerra até os anos 70, sob influência dos chamados 

modelos Taylorista e Fordista, nos quais a produção em massa respondia à 

demanda de um consumo em massa, mas que após este período já não era 

suficiente para responder às demandas do capital. A estratégia foi a adoção 

de uma flexibilidade nos padrões de produção para atender às tendências 

e demandas do mercado. Para isso, era necessária também uma mudança 

no perfil do trabalhador, exigindo que este fosse mais flexível, polivalente, 

podendo exercer várias funções, com um salário menor, evitando a expansão 

da folha de pagamento. 

Tanto o Toyotismo como o Fordismo apresentam características 

importantes. O Fordismo surge a partir das ideias de Henry Ford, americano, 

dono de uma indústria automobilística (pioneiro), desenvolveu seu 

procedimento industrial baseado na linha de montagem para gerar uma 

grande produção que deveria ser consumida em massa. 

Um salto na história nos 

mostra que na perspectiva 

Neoliberal nos deparamos 

com um Estado visualizando 

a importância de garantir o 

mínimo para os necessitados, 

aprofundando, desta forma, as 

desigualdades sociais.

Figura 2.1 – Produção em Massa do Modelo A

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/F>. Acesso 
em: 14 fev. 2014.
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Já o Toyotismo é o modelo japonês de produção, criado pelo japonês 

Taiichi Ohno e implantado nas fábricas de automóveis Toyota, após o 

fim da Segunda Guerra Mundial. A ideia principal era produzir somente o 

necessário, reduzindo os estoques (flexibilização da produção), produzindo 

em pequenos lotes, com a máxima qualidade, trocando a padronização 

pela diversificação e produtividade. Enquanto o primeiro necessitava de um 

exército nas fábricas, o segundo, devido às dificuldades da guerra, exigia um 

funcionário mais polivalente. 

A sociedade como um todo apresenta um novo contorno. Além 

das mudanças do processo de produção, a sociedade também vem 

acompanhando as mudanças históricas que têm ocorrido nos tempos 

modernos, que certamente não estão desconectadas das intenções 

capitalistas e que influenciam direta e indiretamente a vida da população.

Dentre as estratégias de manutenção do capitalismo está a criação da 

União Europeia, NAFTA (North American Free Trade Agreement ou Tratado 

Norte-Americano de Livre Comércio), MERCOSUL e Tigres Asiáticos. Todos 

esses blocos hegemônicos partilham do mesmo objetivo: se fortalecerem 

economicamente. A divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

também se configura em estratégia de manutenção do capitalismo. Essa 

divisão separa os países com base em indicadores e índices sociais, como: 

taxa de mortalidade infantil, contrastes na distribuição de indicadores 

demográficos e outros, que revelam também a estrutura de cada país. 

Ambas as estratégias revelam uma intenção de separar espaços geográficos 

ao mesmo tempo em que promovem o fortalecimento para conquista 

de mercado no cenário mundial, fazendo dos blocos uma plataforma de 

integração entre as economias. 

Desde o momento que o homem despertou seu interesse para o 

restante do mundo, deu um start na globalização. De acordo com Moreira 

e Sene (2009, p. 175, grifo do autor), “A Globalização é o atual momento da 

expansão capitalista” e tem conseguido realmente deixar o mundo cada vez 

mais interligado, principalmente com a utilização da capacidade e agilidade 

de transmissão de informação promovida pela informática.
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Este processo tem a capacidade para inserir novas culturas, estilos de vida, 

modos de se vestir, consumir, enfim, todas as possibilidades de inserir e ditar 

regras com a finalidade de consumo. É neste espaço que o mundo passa a ter 

unidade, todos os lugares, territórios, regiões, cantos e recantos. Desta forma 

ocorre a intensificação dos fluxos de produtos, de avanços tecnológicos, de 

pessoas, de dinheiro. 

A influência desta nova ordem mundial não se limita às empresas 

exportadoras e importadoras, mas a todos os cidadãos do mundo inteiro. 

Hoje, é possível fazer compras pela internet até mesmo sem sair de casa, 

desde a loja da esquina até em lojas do exterior. Basta ter um cartão de crédito. 

Após alguns dias, a mercadoria estará na porta da casa do consumidor. 

Portanto, o que se pode concluir é que a globalização tem uma forte 

influência sobre o cotidiano das pessoas e que, certamente, a busca pelo 

lucro não tem fronteiras. A globalização é uma ferramenta do capitalismo 

que, ao mesmo tempo em que aproxima as pessoas com as inovações 

tecnológicas, também cria lacunas que separam sob a forma de concentração 

de renda à medida que não consegue romper com a produção socializada 

e a apropriação desigual. Na realidade, estes e outros fatos oriundos do 

avanço da globalização denotam o quanto a população em geral vem sendo 

prejudicada por conta de um sistema cujo modo de produzir tem gerado 

injustiça social, desigualdade, problemas ambientais, entre outras sequelas.

Ao mesmo tempo em que a globalização procura derrubar as fronteiras, 

ampliando as possibilidades de mercado, amplia-se também a fragmentação, 

que da mesma forma é resultante do modo de produção capitalista. A natureza 

de exclusão, característica deste sistema, também se acentua no avanço 

da globalização. A marginalização socioeconômica de certas populações 

desencadeia vários movimentos migratórios em que estas seguem em busca 

de trabalho em territórios, por vezes internacionais, em busca de melhores 

condições de vida. Este fato acaba desencadeando e acentuando também 

certa fragmentação cultural e, consequentemente, provocando rompimento 

com vínculos familiares e sociais em geral. Ao adentrarem em outro território, 

normalmente a vida se torna muito difícil, visto que tudo é novo, exigindo um 

grande esforço para a construção de novos relacionamentos sociais.
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Martins (2009, p. 13) reforça esses apontamentos com o seguinte 

argumento: 

A globalização, portanto, não é exatamente o que promete no sentido de 

aproximação e sim mais um resultado da metamorfose do capitalismo para 

atingir sua estratégia de acumulação, agravamento das diferenças sociais e 

aceleração da fragmentação. A globalização só tem ampliado o processo de 

exclusão social, fragmentação da cultura e territórios.

1.2 Capitalismo e neoliberalismo

No Brasil, a entrada no sistema capitalista de produção acontece 

tardiamente. Nas décadas de 20 e 30 ocorre o agravamento da questão 

social com a insatisfação dos operários contra as más condições de trabalho 

e de vida. Assim como na Europa, as precárias condições de trabalho, os 

baixos salários, a extenuante jornada de até 14 horas diárias e as péssimas 

condições de subsistência do trabalhador incomodava cada vez mais a 

classe trabalhadora. As fábricas eram adaptadas em locais improvisados sem 

a menor condição de trabalho e higiene. Explode uma onda de manifestação 

e greve por toda a parte no país. 

Em suas consequências sociais adversas, o modelo de 
desenvolvimento econômico que se firmou no mundo 
contemporâneo leva simultaneamente a extremos de progresso 
tecnológico e de bem-estar para setores limitados da sociedade 
e a extremos de privação, pobreza e marginalização social 
para outros setores da população. Na medida em que hoje o 
objetivo de desenvolvimento econômico é a própria economia, 
podemos defini-lo como um modelo de antidesenvolvimento: o 
desenvolvimento econômico descaracterizado e bloqueado nos 
problemas sociais graves que gera, mais do que legitimado nos 
benefícios socialmente exíguos que cria e distribui. 

E o Brasil nesse contexto, como fica?
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Diante desse contexto, o governo de Vargas vê nos trabalhadores uma 

grande força política e promove ampla reforma trabalhista no Brasil. Segundo 

Behring e Boschetti (2006, p. 106): 

Cai a ditadura Vargas após 15 anos e o Brasil torna-se um país mais 

industrializado e, consequentemente, mais urbanizado, já com uma indústria 

de base significativa e também com a tendência agrário-exportadora forte, 

sendo essas características marcantes da economia brasileira.  Ocorre 

uma reestruturação social, política e econômica no país. Em 1964, com 

o agravamento da problemática social, em decorrência do processo de 

urbanização, o Estado passa a assumir os serviços sociais num nível de 

planejamento nacional, sempre numa ótica funcionalista, de integração das 

disfunções sociais. 

Desde muito antes de se falar em estabilidade econômica tão propagada 

no Plano Real no governo FHC, muitos presidentes perseguiram essa meta: 

manter a inflação sob controle favorecendo o crescimento econômico. 

A história nos mostra que os problemas econômicos no Brasil não são 

recentes, demanda algum tempo em que o país passa por grandes crises e 

que, na tentativa de superá-las, muitos planos econômicos foram lançados. 

Para se ter uma ideia, o governo de JK, com o seu Plano de Metas, já 

prometia o desenvolvimento do Brasil com lema: “50 anos em 5.” Dentre as 

principais metas estavam: coordenação entre o setor público e o privado, 

estímulo à industrialização, “pontos de estrangulamento” na infraestrutura e 

na demanda de vários setores da economia; formação de recursos humanos; 

financiamento público, empréstimos externos, investimentos privados, 

abertura ao capital estrangeiro; trinta objetivos em cinco grandes metas: 

Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, e em 1932 a 
Carteira de Trabalho, a qual passa a ser o documento da 
cidadania no Brasil, eram portadores de alguns direitos aqueles 
que dispunham de emprego registrado em carteira. Essa é uma 
característica de desenvolvimento do Estado Social brasileiro: 
seu caráter corporativo e fragmentado, distante da perspectiva 
da universalização de inspiração beveridigiana.
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energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação (formação 

de pessoal técnico). Esse Plano permitiu a abertura do capital estrangeiro e 

trouxe para as nossas fronteiras os grandes conglomerados multinacionais. 

Aprofundando um pouco mais na história, podemos observar uma 

constante tentativa de promover o desenvolvimento econômico no cenário 

brasileiro. Foi a partir do primeiro governo após o período de ditadura militar 

que as coisas se complicaram no Brasil. Planos após planos, todos frustrados, 

obrigados a passar por inúmeras experiências em que a população brasileira 

era submetida aos desmandos e planos mirabolantes de controle de uma 

economia em que a inflação literalmente engolia o poder de compra do 

trabalhador brasileiro. A especulação financeira foi grande e intensa, era 

muito mais vantajoso “aplicar dinheiro a juro” do que investir nas atividades 

produtivas. 

A partir da grande crise do capitalismo dos anos 1970, as ideias neoliberais 

passaram a ganhar terreno. Para os neoliberalistas, a crise do sistema 

capitalista residia no avanço sindical e no desenvolvimento operário e suas 

reivindicações por melhores salários. As bases das empresas eram corroídas 

e estas faziam uma pressão considerável sobre o Estado. Conforme a 

perspectiva neoliberal, era exigido um Estado forte, capaz de romper 

com o poder dos sindicatos, deixá-los mais fracos no gerenciamento dos 

gastos sociais e de intervir na vida econômica. O estado mínimo é uma das 

principais preocupações e bandeiras do neoliberalismo, assim reduzi-lo em 

seu tamanho, papel e funções em favor do mercado se constitui no melhor 

e mais eficiente mecanismo de alocação de recursos. 

O voluntariado e a filantropia empresarial se configuram em ações 

voltadas para essas políticas no sentido de distribuir e compartilhar com a 

iniciativa privada o ônus das ações públicas.

No decorrer de todo o ano de 1990, a mídia de modo geral propagou as 

reformas tão esperadas do governo FHC, que foi marcado pelo mesmo mote 

que já vinha da era Collor, o que vinha de fora (outsider) como característica 

básica. Essas ditas reformas foram, na verdade, orientadas para mercado e 

num contexto em que os problemas eram decorrentes de uma profunda 
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crise econômica e social do Estado brasileiro desde a década de 1980.

O Brasil não está descolado da realidade globalizada e também é 

atingido pelas mudanças ocorridas neste contexto. No momento, o país 

vive um processo de mudança. Até a década de 90, o Brasil vivenciava um 

contexto um tanto diferenciado, com a presença de uma maior instabilidade 

econômica. Estávamos no auge de uma caminhada para a efetivação do 

modelo neoliberal e o governo permanecia forte, com medidas focadas 

neste direcionamento. As privatizações eram cada vez mais presentes e 

surgiam sob a justificativa de que não havia outra possibilidade senão diminuir 

o Estado para enfrentar a crise. O desemprego, as taxas de pobreza e as 

denúncias de corrupção eram constantes. 

Como aponta Forti e Brites (2013, p. 43, grifo do autor),

Tal conjuntura é explicitada por Netto (2004, p. 8) como: “Nunca, na 

história brasileira, a oligarquia financeira pôde satisfazer em tal magnitude a 

sua voracidade”. 

Reflita mais sobre neoliberalismo e consumismo assistindo:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZhSBHmDlxs8>. Acesso em: 29 
dez. 2014.

Na atualidade, como solução para a crise do capital desencadeada 
no século XX, a burguesia traz a combinação de reestruturação 
produtiva com o neoliberalismo, radicalizando a liberdade de 
mercado em detrimento de compromisso com as necessidades 
humanas. Isso significa um ataque brutal às conquistas dos 
trabalhadores, aos direitos que duramente foram conquistados, 
provocando um retrocesso relativamente ao formato que haviam 
ganho ao longo dos últimos séculos, acentuando as inúmeras 
expressões da 'questão social'. 
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1. Iamamoto e Carvalho (2006) afirmam que dentro da 
sociedade capitalista os homens estabelecem determinados 
vínculos e relações mútuas. Com base na afirmativa, aponte a 
alternativa incorreta:
a) O trabalho humano se encontra na base de toda a vida 
social. Os homens são impulsionados pelas necessidades do 
cotidiano, precisam comer, beber, morar, ter saúde, e assim 
apropriam-se da natureza e produzem meios necessários 
para sua manutenção, dando-lhes condições de existir, de se 
reproduzir e de fazer história.
b) Não há como satisfazer todas as necessidades primárias, 
sendo assim, os homens são impulsionados a se adaptarem 
às situações da sociedade que é perfeita. 
c) Com as necessidades primárias satisfeitas, surgem outras 
que vão exigindo do homem novas soluções e o direcionando 
a novas relações com outros homens.
d) Através de contínuas transformações das condições 
sociais, realizadas pela práxis humana, foram sendo gerados 
os progressos econômico e social, bem como toda uma 
cultura. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

2. Em relação ao conceito de “questão social” é correto 
afirmar:
a) O termo questão social muitas vezes acaba sendo utilizado 
de forma equivocada em diferentes momentos e realidades.
b) O seu entendimento é complexo e refere-se a situações 
que afetam a humanidade, como a desigualdade.
c) A questão social foi constituída ao redor das transformações 
econômicas, políticas e sociais que ocorreram nos séculos 
XIX e XX, provenientes do processo de industrialização frente 
às demandas do capitalismo.
d) A questão social deve ser entendida a partir da relação 
contraditória entre capital e trabalho, reconhecendo os atores 
dessa relação e suas reivindicações.
e) Todas as afirmativas estão corretas.



Capitalismo e globalização



Capitalismo e globalização Capitalismo e globalização

U2

67

Seção 2

As várias formas da desigualdade 

Nessa seção você poderá estudar à luz da cientificidade como são expressas 

no Brasil, concretamente, as várias formas de desigualdades. Na atualidade, 

com frequência nos deparamos com expressões e comportamentos que 

remetem às mais variadas formas de exclusão, como a discriminação sofrida 

contra os excluídos da sociedade, como população negra, a violência contra 

as mulheres e homossexuais. 

Sabe-se que a pobreza e as desigualdades sociais são frutos do que 

Marx chama de exploração dos trabalhadores na sociedade capitalista por 

parte dos proprietários dos meios de produção. Ou seja, são as estruturas 

exploradoras de poder. O que significa a presença de alguém lucrando em 

cima da pobreza.

Pudemos verificar as transformações ocorridas na sociedade com 

o surgimento do capitalismo. As vidas das pessoas foram alteradas 

consideravelmente e com isso ocorre um processo de separação da 

sociedade, no qual os homens ficam divididos entre os que têm e os que 

não têm. Essas transformações vão gradativamente ampliando o seu poder 

hegemônico, alterando consideravelmente toda uma forma de enxergar 

o mundo. As evoluções tecnológicas permitem avanços na sociedade, 

entretanto da mesma forma que liberta o homem também o escraviza. 

2.1 A desigualde de renda

A desigualdade de renda no Brasil é histórica, adquire características de 

evento natural. 

É natural observarmos a todo instante moradores de rua, flanelinhas, 

crianças vendendo balas e guloseimas nos semáforos das grandes cidades, 

que não paramos para refletir sobre isso. São pessoas transparentes, que 
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não perdemos tempo em observar, caso, é claro, se nos incomodam de 

alguma forma. Antigamente, a pobreza era encarada como um evento 

natural e a pobreza era vista como um problema de caráter e o indivíduo 

que apresentava algum tipo de insatisfação em relação a isso deveria ser 

tratado para um ajustamento da sociedade, que era tida como perfeita. Era o 

indivíduo que tinha que se adaptar a ela. 

Obviamente que não, a riqueza produzida no Brasil é imensa, o Brasil é 

um dos grandes exportadores de grãos do mundo.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil passou a ocupar 

o 6º lugar na economia mundial. É o terceiro maior produtor de frutas e o 

segundo produtor em alimentos orgânicos. É um dos maiores produtores de 

alimentos do mundo. Possui também os grandes depósitos de minério como 

manganês, estanho e ouro. Ocupa o 17º lugar no ranking mundial de reservas 

de petróleo e aparece entre os maiores produtores do planeta. Aliado a toda 

essa produção, possui um sistema de telecomunicação moderno e eficiente.

Assim verificamos que é um país extremamente rico, só que essa riqueza 

é mal distribuída. 

2.2 País rico x escassez de recursos: uma contradição a ser 
desvelada. 

Então, para avaliar a importância da escassez de recursos na determinação 

da pobreza no país, vamos analisá-la sob duas perspectivas: 

1. Baseada numa comparação do Brasil com outros países.

O Brasil tem escassez de recursos naturais e econômicos? 
Por que tantas desigualdades?
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2. Uma análise da composição da renda média do país, a pobreza 

relativa e a riqueza relativa.

Iniciando a discussão, ao compararmos o Brasil com os outros países do 

mundo, nos permite verificar se o grau de pobreza no Brasil é mais elevado 

do que em países com renda per capita similar.

 Assim, podemos dividir o grau de pobreza em duas grandezas:

 a) a baixa renda per capita brasileira; 

 b) o elevado grau de desigualdade na distribuição dos recursos existentes 

no Brasil. 

A primeira grandeza, dada pelo grau de pobreza médio dos países com 

renda similar à brasileira, está associada ao baixo valor da renda per capita 

em relação aos países mais ricos no mundo. A segunda grandeza resulta 

da diferença entre o grau de pobreza brasileiro e o dos demais países com 

renda similar à brasileira. 

Para essa análise é importante ponderar sobre a posição que o Brasil ocupa 

no ranking mundial. É observado que 64% dos países do mundo têm renda 

per capita inferior do que a do Brasil. Alguns países populosos encontram-se 

abaixo do Brasil nessa estrutura de distribuição de renda, observamos que 

77% da população mundial vive em países com renda menor à brasileira. 

Dessa forma, podemos observar que essa distribuição de renda mundial, 

como relata o Relatório Mundial de Desenvolvimento Humano de 1999, 

revela que, apesar de o Brasil ser um país com alto índice de pobres, a 

sua população não está entre as mais pobres do mundo. A comparação 

internacional quanto à renda per capita direciona o Brasil entre o terço mais 

rico do mundo, assim não podemos considerá-lo como um país pobre. 

Realmente acontece que o grau de pobreza no Brasil é significativamente 

superior à média dos países com renda per capita similar à brasileira, 

sugerindo a relevância da má distribuição dos recursos para explicar a 

intensidade da pobreza nacional. No Brasil, 30% da população representa a 

fatia pobre, enquanto em outros países que possui renda similar à nossa esse 

valor corresponde a 10%. 
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Passando para o segundo item da nossa discussão, a 
composição da renda média dos brasileiros, a pobreza pode 
ser erradicada com os recursos que o Brasil possui?

À luz de um pensamento empírico, esse enfrentamento seria tranquilo, 

até fácil de ser realizado, visto que, como estamos observando, o país tem 

abundância de recursos, entretanto não é tão simples assim, os recursos 

disponíveis não são suficientes para retirar essa parcela da população das 

condições de vida identificadas como precárias. 

De acordo com o PNAD de 1999 (SÍNTESE..., 2010), a renda familiar per 

capita e o PIB per capita representam hoje valores cinco vezes superiores à 

linha da indigência e quatro vezes a linha da pobreza. Isso significa que não 

existe escassez de recursos na medida em que uma distribuição equitativa 

dos recursos existentes seria muito mais que suficiente para acabar com a 

pobreza no Brasil. 

Os elevados níveis de pobreza que afligem a sociedade encontram seu 

principal determinante na estrutura da desigualdade brasileira – uma perversa 

desigualdade na distribuição da renda e das oportunidades de inclusão 

econômica e social. A renda média brasileira é seis vezes maior que o 

valor definido como linha de indigência, ou seja, se a renda brasileira fosse 

igualmente distribuída, estaria garantido a cada pessoa seis vezes aquilo de 

que necessita para se alimentar (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000).

Obviamente, temos que refletir sobre um Estado ideal e não real. Indivíduos 

economicamente iguais, idênticos em relação à renda, se mostra impossível 

numa sociedade capitalista que é marcada pela desigualdade. 

Ainda sobre essa questão seria necessária a transferência anual de R$ 6 

bilhões (2% da renda das famílias) para retirar da indigência os limites extremos 

da população pobre, ou ainda, R$ 33 bilhões (7% da renda das famílias) para 

atingir uma meta social em que retirassem da pobreza toda a população 

socialmente excluída (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000). 
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2.3 Indicadores da desigualdade de renda

É considerado que um país tem pobreza quando existe escassez de 

recursos ou quando, apesar de um volume aceitável de avanços e riquezas 

estas são mal distribuídas. Como já afirmamos o Brasil não é um país 

pobre, mas sim um país extremamente desigual. De acordo com estudo do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (BARROS; HENRIQUES; 

MENDONÇA, 2000), que analisa a pobreza, o Brasil ocupa o 9º lugar em 

em desigualdade social. Aqui, 1% dos mais ricos se apropria do mesmo 

valor que os 50% mais pobres. Há no País 56,9 milhões de pessoas abaixo 

da linha da pobreza e destas, 24,7 milhões vivem em extrema pobreza. 

Algumas ponderações relativas aos indicadores que traçam o perfil 

da população brasileira serão relevantes e servirá para subsidiar o seu 

entendimento sobre as desigualdades sociais e, sobretudo traçar uma 

análise das condições de vida da população. “Segundo a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – PNAD 2009, a população brasileira contava 

com cerca de 191,8 milhões de habitantes cuja densidade demográfica 

média é de 22,5 habitantes por quilômetro quadrado (km2)” (SÍNTESE..., 

2010).

O quadro abaixo mostra a distribuição da densidade demográfica entre 

as regiões Norte (geograficamente mais extensa) e Sudeste (mais populosa):

Fonte: (SÍNTESE..., 2010). 

Quadro 2.1 – Distribuição da densidade demográfica

 Região Área total do país
Área total da população 

brasileira

NORTE 45,2% 8,1%

SUDESTE 42,0% 87,0%



Capitalismo e globalização

U2

72

Em relação à urbanização dados da Síntese de Indicadores Sociais – Uma 

Análise das Condições de Vida apontam que:

No Brasil, as desigualdades sociais se apresentam em diferentes aspectos 

com uma concentração muito alta em determinados extratos sociais.

Segundo dados do IBGE (2013), apesar da melhora no índice de Gini, os 

40% mais pobres da população brasileira eram responsáveis por 13,3% da 

renda de todo o país, enquanto que os 10% mais ricos tinham 41,9% em 2012. 

Lançado em 2013 o documento "Síntese de Indicadores Sociais – uma 

análise das condições de vida dos brasileiros" aponta que o índice Gini caiu 

de 0,556 em 2004 para 0,507 em 2007.

Para o País (proporção de pessoas residentes em áreas urbanas) 
foi de 84,0%. A maior concentração de população urbana foi 
registrada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 99,3%. A taxa 
de urbanização fluminense pode ser contrastada com a piauiense, 
cujo valor é o mais baixo do País: 61,9% (INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA, 2010). 

Ao se considerar também a evolução da desigualdade de renda, 
nota-se que, em 1995, São Paulo (0,53) foi o estado com menor 
índice de Gini do País (o índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo 
de 1, maior a desigualdade), seguido de Santa Catarina (0,54), Goiás 
(0,55), Mato Grosso do Sul (0,55) e Mato Grosso (0,55). O estado de 
Alagoas (0,64) foi o ente federativo com o mais elevado índice de 
Gini, acompanhado de Tocantins (0,63) e Ceará (0,62) para o mesmo 
ano (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010, p. 81). 

O coeficiente de Gini (ou índice de Gini) é um cálculo usado para medir a 
desigualdade social, desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, 
em 1912. Apresenta dados entre o número 0 e o número 1, onde zero 
corresponde a uma completa igualdade na renda (onde todos detêm 
a mesma renda per capta) e um que corresponde a uma completa 
desigualdade entre as rendas (onde um indivíduo, ou uma pequena 
parcela de uma população, detêm toda a renda e os demais nada têm) 
(DESIGUALDADE..., 2014)
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Entretanto, é importante refletir que a redução da desigualdade no Brasil 

requer mudança nos padrões de crescimento para que sejam mais inclusivos, 

baseados em políticas redistributivas e de mudanças de normas sociais. A 

riqueza do mundo é má distribuída: 40% dessa estão concentradas nas mãos 

de apenas 1% da população, enquanto metade mais pobre da população 

mundial é dona de somente 1% da riqueza. O relatório produzido pela ONU 

lançado em 2014 “Humanidade Dividida: Confrontando a desigualdade 

nos países em desenvolvimento” aponta que se essas desigualdades não 

forem controladas, podem prejudicar as bases do desenvolvimento e da 

manutenção da paz. 

2.4 A desigualdade educacional

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, 

aponta que o sistema de ensino regular brasileiro compreende a educação 

básica (formada pela educação infantil, fundamental e média) e pela educação 

superior. Cabe à federação atuar no sistema superior e dar subsídios aos 

estados e municípios prestando assistência técnica e financeira. 

A Educação Infantil compõe a etapa da educação básica que compreende 

crianças de 0 a 5 anos em atendimento em creches e pré-escolas. Educadores 

e especialistas na área observam a importância dessa fase para as crianças, para 

que tenham desenvolvimento integral já nos primeiros anos de vida, e a vivência 

escolar é parte essencial nesse processo, uma vez que se trabalham nesses 

espaços estímulos neurológicos, físicos, motores e de linguagem das crianças. 

Estudos do IBGE (2010) apontam que o Brasil nas últimas décadas obteve 

um crescimento substancial em relação ao acesso à escola, especialmente 

As desigualdades nos níveis de hoje são injustas e, como 
demonstrado neste relatório ‘Humanidade Dividida’, podem 
também impedir o progresso humano, disse a Administradora do 
PNUD, Helen Clark. 'O relatório explora as causas e consequências 
das desigualdades que nos dividem - dentro e entre países - 
e argumenta que o crescimento da desigualdade é evitável.' 
Quando ajustada ao tamanho da população, a desigualdade 
de renda aumentou 11% nos países em desenvolvimento entre 
1990 e 2010. Uma maioria significativa dos domicílios de países 
em desenvolvimento, mais de 75% da população, vive hoje em 
sociedades onde a renda é distribuída mais injustamente do que 
era na década de 1990 (A HUMANIDADE..., 2014).
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no que se refere à educação infantil. Enquanto que em 1999 a taxa de escolarização 

era de 23,3%, houve um crescimento de 38,1 em 2009. Nesse sentido é importante 

observar que a partir de 2007 as crianças de seis anos foram incorporadas à faixa de 

ensino obrigatória, que antes era compreendida dos sete aos 14 anos de idade. 

Em relação à qualidade do conhecimento adquirido, é importante destacar que 

houve uma evolução, esses dados podem ser observados pelos indicadores do 

Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. 

Segundo o IBGE (2010): 

Em relação ao analfabetismo, as pessoas com 15 anos ou mais de idade, em 

1999, apresentavam uma taxa de 13,3% e, em 2009, ficou em 9,7%, correspondendo 

a um contingente de 14,1 milhões de pessoas. 

No que diz respeito às séries iniciais do ensino fundamental para 
o conjunto do País, observa-se uma melhoria no IDEB, cuja nota 
média passou de 4,2, em 2007, para 4,6, em 2009. Todas as regiões 
obtiveram avanços nesse período, inclusive já se aproximando 
das metas previstas para 2011, sendo que as Regiões Nordeste e 
Centro-Oeste ultrapassaram as metas projetadas. 

A taxa de alfabetização brasileira é de 90% para a população 
com mais de quinze anos, mas isso significa 14,1 milhões de 
analfabetos.

As principais características deste grupo são as seguintes:

32,9% das pessoas analfabetas têm 60 anos ou mais de idade; 
10,2% são pessoas de cor preta e 58,8% pardas; 52,2% residem 
na Região Nordeste; e o fenômeno ocorre em 16,4% das pessoas 
que vivem com meio salário mínimo de renda familiar per capita.

Quando se observa o analfabetismo por grupos etários, verifica-
se uma redução, de 1999 para 2009, entre as pessoas de até 39 
anos de idade. Nota-se também que, neste grupo, as mulheres 
são mais alfabetizadas do que os homens. Contudo, os maiores 
decréscimos foram registrados na faixa de 15 a 24 anos de idade: 
para os homens, esse declínio foi de 7,2 pontos percentuais e, para 
as mulheres, 3,9 pontos percentuais. O peso relativo dos idosos 
no conjunto dos analfabetos neste período cresceu, passando de 
34,4% para 42,6% (IBGE, 2010).
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Como podemos verificar mediante os dados apresentados pelo PNAD 2009, 

a educação brasileira teve resultados melhores comparados a 1999 (SÍNTESE..., 

2010). Essas mudanças podem ser percebidas quanto ao aumento da frequência 

dos alunos nos três níveis de ensino, decréscimo gradual da taxa de analfabetismo 

das pessoas de 15 anos ou mais de idade e índices de qualidade de conhecimento 

adquiridos nos ensinos fundamental e médio, no qual se atingiram médias melhores 

(SÍNTESE..., 2010). 

Apesar de avanços na educação, há muito que melhorar no Brasil, ainda 

presenciamos uma realidade educacional precarizada e com grandes desníveis 

sociais e econômicos. Recentemente, uma reportagem numa grande rede de 

televisão mostrou a realidade vivida por alunos de escolas públicas do interior do 

Nordeste brasileiro. Nessa matéria foi retratado o cotidiano de lutas que alguns 

alunos têm que enfrentar para poderem estudar. Todo o contexto educacional é 

precário, desde o acesso por estradas rurais totalmente impróprias até as condições 

de higiene e limpeza desses estudantes. Observa-se o descaso do poder público, 

especialmente das prefeituras, que são as responsáveis pelo ensino fundamental. 

Ainda no Brasil os professores são obrigados a trabalhar com crianças em idades 

diferentes, ou seja, com ensino multisseriado, que obriga os professores a darem 

aula a várias turmas ao mesmo tempo. Isso significa e reforça cada vez mais a 

precarização do ensino. 

Algumas das escolas mostradas na reportagem oferecem aos 
alunos menos do que o mínimo do mínimo. Uma escola com 
infraestrutura elementar tem que ter água, banheiro, esgoto, 
energia elétrica e cozinha. Quase metade das escolas brasileiras 
é assim. São 87 mil ou 44,5% do total de escolas no país, segundo 
estudo feito por pesquisadores da Universidade de Brasília e da 
Federal de Santa Catarina. “Escolas com estrutura precária em 
geral são escolas municipais e muitas dessas escolas são rurais. 
Se nós pegarmos escolas que atendem alunos com um nível 
socioeconômico equivalente, as que têm melhor estrutura tendem 
a oferecer melhor resultado”, diz José Joaquim Soares Neto, 
pesquisador da UnB. A escola com a infraestrutura adequada tem 
sala dos professores, biblioteca, laboratório de informática, quadra 
esportiva e parque infantil. Conta também com acesso à internet 
e máquina de cópias. E a escola com infraestrutura avançada 
tem tudo isso e ainda laboratório de ciências e instalações para 
estudantes com necessidades especiais. Das 195 mil escolas 
brasileiras, pouco mais de mil são avançadas. Isso representa 0.6% 
do total. “Em geral, essas escolas estão em regiões como Sul e 
Sudeste”, completa o pesquisador (FANTÁSTICO..., 2014).
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O trabalho infantil 

O trabalho infantil prejudica o desempenho escolar, reduzindo em aproximadamente 
17,2% a aprovação e aumentando em 22,6% a evasão escolar, segundo dados do 
Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, sigla em inglês). 

Fonte: É PRECISO..., (2013)

Figura 2.2 – Estudo Trabalho Infantil e Adolescente

Petrini (2003) afirma que, à medida que a família encontra dificuldades para cumprir 
satisfatoriamente suas tarefas básicas de socialização e de amparo/serviços aos seus 
membros, criam-se situações de vulnerabilidade.

Para uma efetiva vida familiar e eficaz, há uma dependência direta entre as 
condições para a sua sustentação e manutenção de seus vínculos. Sabe-se que o 
fator socioeconômico é a situação que mais tem contribuído para a desestruturação 
familiar e desse modo ecoa diretamente de modo mais drástico nos vulneráveis dos 
grupos, ou seja, as crianças vítimas da injustiça social que se veem ameaçadas e tendo 
seus mínimos direitos fundamentais violados. A luta pela sobrevivência é desumana e 
desigual, na qual a pobreza, a miséria, a falta de perspectiva de um projeto que alcance 
pelo menos uma melhora da qualidade de vida, impõe a essas famílias a busca por 
mecanismos que assegurem um pouco de condições mínimas de subsistência. 



Capitalismo e globalização Capitalismo e globalização

U2

77

As consequências imediatas da crise econômica condicionam a entrada de crianças 
pequenas no mundo do trabalho com o objetivo de reforçar o orçamento doméstico 
e, na maioria das vezes, ocorre abandono da escola. Essa condição poderia até ser 
temporária, mas, em virtude de vínculos que se formam nas ruas, as articulações vão 
se fortalecendo, favorecendo, assim, o comprometimento do retorno dessas crianças 
à vida familiar. É um ciclo que se fecha. 

Acreditamos que essa é a face mais cruel das desigualdades sociais, visto que 
atinge diretamente as famílias num estado de privação de direitos, atingindo de forma 
profunda a todos os indivíduos, produzindo a banalização dos sentimentos, dos afetos 
e dos vínculos. 

A garantia de proteção integral à criança e ao adolescente disposta no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), no artigo 4º, que tem a família, além 
da comunidade, da sociedade e do Poder Público, como uma das responsáveis pela 
proteção da sua prole, se vê, no entanto, no rumo inverso, uma vez que, alijada das 
mínimas condições socioeconômicas, sofre o processo da exclusão social. A injustiça 
social dificulta o convívio saudável da família, favorecendo o desequilíbrio das relações 
e a desagregação familiar.

2.5 A desigualdade racial: uma questão histórica

As desigualdades sociais no Brasil muitas vezes são extremamente aparentes, 
como a alta concentração de renda nas mãos de poucos, entretanto vemos 
aquelas que são veladas, que socialmente são escondidas e jogadas para baixo 
do tapete. Entre elas podemos destacar a desigualdade racial que, no Brasil, assim 
como em qualquer contexto, ainda apresenta um alto grau de diferenças.

Segundo dados do IBGE (2009), a população brasileira negra e parda 
corresponde a 50,7% da população, sendo que o percentual de analfabetos em 
2010 era o triplo dos brancos. Desta forma, observa-se a defasagem em relação 
às outras etnias.  Em relação à renda, a situação também é preocupante, os dados 
informam que as diferenças de renda entre negros e brancos são claras. Para se 

O ser humano é complexo e contraditório, ambivalente em 
seus sentimentos e condutas, capaz de construir e de destruir. 
Em condições sociais de escassez, de privação e de falta de 
perspectivas, as possibilidades de amar, de construir e de respeitar 
o outro ficam bastante ameaçadas. Na medida em que a vida à 
qual está submetido não o trata enquanto homem, suas respostas 
tendem à rudeza da sua mera defesa da sobrevivência (VICENTE, 
1994, p. 132). 
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ter uma ideia, na capital baiana estudos do IBGE em 2004 apontam que os 

pardos correspondem a 54% da população e 26% é negra, entretanto a renda 

da população de negros e pardos correspondia a 54,5% da renda dos brancos.

Acreditamos que não, pois pesquisas do IBGE apontam que as diferenças 

raciais ou de cor interferem em aspectos em relação ao acesso ao trabalho 

(71%), a negros e pardos ocupando cargos na política ou na justiça (68,3%) e 

convívio social (65%) (PROBLEMAS..., 2014). Na cidade de São Paulo, apenas 

5% dos negros ocupam cargos de direção, gerência e planejamento nas 

organizações (PROBLEMAS..., 2014). 

 Uma reflexão importante há que ser feita em relação à situação dos 

negros na sociedade, principalmente na americana. A escravidão moldou a 

sociedade nos primeiros séculos e modelou a sua economia, suas relações 

sociais e jurídicas, a natureza do Estado e da igreja. Dados apontam que do 

século XVI (chegada) até a metade do século XX (época da interrupção do 

tráfico negreiro) foram mais de 11 milhões de escravos trazidos à América. 

Foram distribuídos, aproximadamente, metade nas plantações do Caribe,  

uns 40% no Brasil e os demais distribuídos por outros países. Nesse sentido, 

Beozzo (1992 apud WANDERLEY; CASTEL; PAUGAM, 2013, p. 101) afirma:

Tudo estava em função da legitimação, consolidação e 
manutenção do regime escravagista, até a sua dissolução, 
iniciada no Haiti, com a revolta dos próprios escravos em 1791 e 
sua infindável agonia ao longo do século XIX, com a abolição no 
Caribe inglês (1835) e francês (1848), com a guerra civil norte-
americana (1869-65), a guerra cubana de 1868 que leva as leis 
de 1870 (Lei Moret) e a liquidação da escravidão com leis de 
1880 e 1886 e, finalmente, no Brasil, com a Lei do Ventre Livre e 
a sua tardia Abolição em 1888. 

Isso quer dizer: a população parda e negra recebe 54,5% a 
menos que os brancos. Será que isso mudou agora, passados 
10 anos?
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Como puderam verificar, o Brasil foi o último país das Américas a abolir 
a escravidão, por muitas pressões internas e externas de organismos 
internacionais, principalmente da Europa. 

Aproveitando a expressão questão social, não podemos deixar de explicar 
que essa situação da população negra se manifesta como questão social, 
germinando problemas econômicos quanto ao seu custo e produtividade. 
A sociedade da época precisava da mão de obra escrava para o trabalho 
na lavoura, e consequente ampliação dos seus lucros. Entretanto, o clamor 
contra esse regime vai progressivamente se manifestando também em 
problemas éticos contra a escravidão, por problemas religiosos, pois o 
catolicismo se manifesta contra as expressões das religiões africanas e por 
problemas sociais, pois assim, como controlá-los? Toda essa conjuntura 
culmina em problemas político-sociais com grandes pressões internacionais 
contra o tráfico. 

Durante anos se travaram lutas contra e pró a escravidão. O racismo é 
marcado e reafirmado com frequência, pois mesmo após a libertação dos 
escravos ele se problematiza por um racismo que pode ser encoberto por 
um lado, ou por outro lado, explícito quando o discurso ideológico é o da 
superioridade da raça branca sobre a raça negra.

Nesse sentido, Wanderley, Castel e Paugam (2013, p. 103) apontam: “As 
políticas discriminatórias, mesmo que na retórica se defendia a igualdade 
racial, levaram ao mito do embranquecimento e à imposição de fazer o 
negro pensar como branco”.

Como puderam perceber, essa discriminação e desigualdade é histórica. 
No início desse tópico ilustramos as diferenças encontradas nas condições 
de trabalho e de oportunidades da população negra e para reforçar não 
podemos deixar de apontar o que nos mostra Wanderley, Castel e Paugam 
(2013, p. 104),

A discriminação é bem perceptível no mercado de trabalho, no 
qual o negro é sempre afastado das melhores ocupações, com 
raríssimas exceções, e tem ganhos percentuais menores. Em 
consequência, ele se mostra no fato de os negros ocuparem os 
lugares mais baixos na estratificação social. O caso brasileiro, 
nesse particular, é bem ilustrativo. É de bom alvitre salientar, 
também, que em alguns censos realizados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o item cor foi retirado, 
certamente pela ideologia da 'democracia racial'.
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Como você imagina a inserção da população negra no mercado 
de trabalho após a abolição?

Obviamente que foi de forma complexa! Foi um processo complicado 

e pautado de reuniões políticas na época, pois não só era questão de 

subsistências para essa população, mas de integração à vida em sociedade. 

Quando vieram os imigrantes europeus para cá, os substituindo, a 

competição ainda ficou mais evidente e a marginalização social ainda 

maior. Essa marginalização ficou entendida, em certas conjunturas, como 

uma questão de “higiene pública”.  

A fim de ilustrar a representação social da época, transcrevemos um 

discurso de um político que se manifesta em apoio ao projeto de repressão 

à ociosidade e isso era uma expressão dominante na sociedade da época:

Para finalizar a questão do negro no Brasil, nesse discurso podemos extrair 

alguns elementos importantes a fim de desenvolvermos a criticidade. Já 

pontuamos que, historicamente, e devido às ideias positivistas, a sociedade 

da época via a pobreza como um problema de caráter. E nesse discurso 

fica bem claro o posicionamento ideológico da época, reafirmando, em 

alguns conceitos claramente discriminatórios, como uma fala na qual a 

sociedade é civilizada e linear e os negros recém libertos recebem a alcunha 

de ociosos, reafirmando a condição subalterna que sempre fora imposta. 

Há o dever imperioso por parte do Estado de reprimir e opor um 
dique a todos os vícios que o liberto trouxe de seu antigo estado, 
e que não podia o efeito miraculoso de uma lei (de 13/05/88) 
fazer desaparecer, porque a lei não pode de um momento para 
o outro transformar o que está natureza [...] A lei produzirá os 
desejados efeitos competindo-se a população ociosa ao trabalho 
honesto, minorando-se o efeito desastroso que fatalmente se 
prevê como consequência da libertação de uma massa enorme 
de escravos, atirada no meio da sociedade civilizada, escravos 
sem estímulos para o bem, sem educação, sem os sentimentos 
nobres que só pode adquirir uma população livre (WANDERLEY; 
CASTEL; PAUGAM, 2003, p. 105).
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Políticas Afirmativas

É histórica a presença da desigualdade social no Brasil que sempre foi 

uma constante. Inicialmente, estava fundamentada na diferente distribuição 

da riqueza, que era baseada na propriedade de terra. Logo depois a riqueza 

se une intimamente na divisão desigual de bens, tanto econômicos 

quantos sociais. Ainda nessa linha, podemos dizer que o país saiu de 

uma sociedade escravocrata para uma de estamento e depois de classes. 

Muitos sociólogos brasileiros acreditavam que, com o desenvolvimento 

econômico e a possibilidade de uma democracia racial, a desigualdade 

social seria reduzida, é o que afirmava Florestan Fernandes, em 1965. 

Já pesquisadores mais atuais não compactuam com essa visão e até a 

criticam, pois maior desenvolvimento econômico não acarreta uma menor 

desigualdade (HASENBALG; VALLE SILVA, 2003; HASENBALG; VALLE SILVA; 

LIMA, 1999; HASENBALG, 1979). 

Podemos exemplificar demonstrando que na década de 70 o Brasil 

apresentou um grande desenvolvimento econômico, entretanto um importante 

crescimento das desigualdades sociais. Mesmo após mais de um século da 

abolição da escravatura, pesquisas apontam que não existe democracia racial 

no Brasil, tendo em vista que as desigualdades raciais e de gênero persistem 

mesmo com tantos avanços alcançados nos movimentos feministas. 

POSITIVISMO: o Positivismo teve seu início em decorrência das 
novas ideias do Iluminismo, seu contexto foi o final da Idade Média e 
início da Idade Industrial. O precursor foi August Comte (1758-1857), 
e o nome “Positivismo” veio de seu livro escrito em 1855 (Apelo aos 
Conservadores), o qual pregava sete formas de avaliar um fenômeno, 
para estas sete formas ele deu o nome de “Positivo”. Assim, Comte inicia 
uma linha de raciocínio novo, partindo de situações iluminadas por um 
método influenciado pela razão e não mais pela metafísica ou teologia 
tão consolidados. O Brasil sofreu fortes influências do positivismo, sua 
representação máxima está no emprego da frase positivista “Ordem e 
Progresso”, extraída da fórmula máxima do Positivismo. O seu significado 
está relacionado ao “amor por princípio, à ordem por base, ao progresso 
por fim”, em plena bandeira brasileira. 
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Apesar de avanços, o Brasil é um país extremamente segregado. 

Temos uma grande população composta por negros e pardos. A 

Constituição de 1988 propôs um Estado democrático pluralista, multicultura, 

sem discriminações de gênero e racial. Entretanto, não é isso que se 

observa, e em virtude dessa realidade o Estado brasileiro propôs políticas 

sociais afirmativas que pudessem atender a essa população marginalizada 

e ainda excluída. Por ações afirmativas podemos definir como: 

Por políticas afirmativas pode-se afirmar que estas são voltadas para 

o apoio e promoção de determinados grupos socialmente fragilizados 

(GOMES, 2001). Dentre as quais, incluem-se mulheres, jovens, deficientes 

e negros.

Isso significa que essas políticas têm uma característica de transitoriedade 

e temporalidade, visto que elas podem ser extintas no momento que se 

observe avanços na sociedade em relação a essas questões. É possível que 

no Brasil se supere a visão distorcida e preconceituosa que ainda existe 

e isso é uma questão de amadurecimento de toda uma nação. Martins 

(2009, p. 14) contribui sobre esse assunto com o seguinte comentário:

São medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado e/ou 
pela iniciativa privada, espontânea ou compulsoriamente, com o 
objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, 
garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem 
como compensar perdas provocadas pela discriminação e 
marginalização, por motivos raciais, étnicos, religiosos, de 
gênero e outros (BRASIL, 1996).

A alternativa tem sido as políticas sociais compensatórias, sem 
dúvida necessárias nessa circunstância, por meio das quais se 
procura atenuar os efeitos danosos do modelo econômico. Elas 
apenas confirmam e legitimam a exclusão por meio de benefícios 
que não constituem legítima apropriação social dos resultados da 
economia. São apenas débito a fundo perdido, preço a pagar pela 
sustentação de uma economia cuja dinâmica bane e descarta 
parcelas da população. Não há aí esperanças, ao menos a curto 
prazo, ao menos no prazo da urgência que se impõe. Há apenas 
a migalha que mitiga, não as privações das vítimas e sim os riscos 
próprios da continuidade de um sistema econômico organizado 
a partir das contradições agudas. 
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Quem tem fome tem pressa, urgência de ações efetivas que minimizem 

ou pelo menos atenuem o seu desespero. As questões das desigualdades, 

tão comum em nossa sociedade, são traduzidas por ações extremamente 

preconceituosas. 

Vemos o preconceito contra a população negra e parda arraigado nas 

mais diversas sociedades antigas, como na Europa. Recentemente, foi 

promovido um intenso debate na mídia acerca de um determinado jogador 

de futebol, negro, famoso, rico, que ao bater um escanteio jogaram-lhe 

uma banana, dirigindo claramente uma mensagem racista. Discussões de 

marketing à parte, esse é um fenômeno mundial. Os discursos ideológicos 

são os mais variados com ditados populares carregados de conotação 

racista: “ele é um preto de alma branca”, “preto quando não suja na entrada, 

suja na saída”, e tantos outros que assistimos dia a dia por aí. 

Resta uma última indagação a ser feita quanto à oportunidade 
da adoção das ações afirmativas tendo em vista os resultados 
alcançados nos lugares onde foi implementada. Trata-se de 
responder a seguinte questão: serão as ações afirmativas 
medidas efetivas no combate à discriminação, na promoção da 
inclusão dos negros no Brasil e na construção de uma sociedade 
multicultural?

Importante referência no deslinde dessa questão é o recente 
estudo elaborado pelo Programa das Nações Unidas pelo 
Desenvolvimento (PNUD) em que são analisadas as experiências 
de países que adotaram há muito tempo as ações afirmativas 
como a Índia, a Malásia e os Estados Unidos e as experiências 
recentes como a da África do Sul:

A ação afirmativa reduziu as desigualdades entre grupos nos 
locais onde tem sido eficazmente executada. Mas estudos 
de países com dados recolhidos extensivamente e com uma 
longa história de ação afirmativa – Índia, Malásia e Estados 
Unidos e, num período mais curto, a África do Sul – mostram 
que as desigualdades entre as pessoas (desigualdades verticais) 
por oposição às desigualdades entre grupos (desigualdades 
horizontais) aumentaram ou mantiveram-se estáveis. [...] É 
verdade que essas desigualdades poderiam ter piorado sem as 
políticas de ação afirmativa. Mas para reduzir as desigualdades 
individuais e construir sociedades verdadeiramente inclusivas e 
equitativas, são necessárias outras políticas como as políticas 
que promovem o desenvolvimento econômico equitativo. [...] 
Apesar destas preocupações, as políticas de ação afirmativa 
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Assim, o PNDU conclui que há necessidade de combinar políticas de ações 

afirmativas com políticas econômicas estruturais que possam promover o 

desenvolvimento dos países. Esse pacto não exime o Estado da necessidade 

de adoção de medidas compensatórias temporárias. 

Nesse sentido é importante considerar que:

Podemos dizer também que as ações afirmativas são um conjunto de 

políticas que compreendem, na prática, que as pessoas não são tratadas 

igualmente e, consequentemente, não possuem as mesmas oportunidades, 

o que impede o acesso destas a locais de produção de conhecimento e da 

negociação de poder. 

têm tido bastante êxito na realização de seus objetivos e, 
provavelmente, considerações de natureza política impedirão 
sua eliminação. E sem elas é provável que as desigualdades e 
exclusões socioeconômicas de grupos fossem piores do que são 
hoje. Por isso não há dúvida de que a ação afirmativa tem sido 
necessária nos países aqui examinados (SANTOS, 2005, p. 93). 

Assim, se a reparação dos danos gerados pelas práticas racistas e 
discriminatórias impostas ao negro com a participação do Estado 
brasileiro ficasse limitada ao pagamento de indenizações em 
dinheiro, correr-se-ia o risco de manter o germe do preconceito 
e do racismo em nossa sociedade. Nada seria feito no sentido 
de romper as barreiras que separam os negros do exercício de 
direitos sociais básicos, do acesso ao mercado de trabalho e à 
renda. A adoção de ações afirmativas pelo Estado, além de reparar 
danos atuais e prestar contas com a história, promove a inclusão, 
a integração e o convívio de diferentes; é, por sua vez, um claro 
compromisso do Estado com a conformação de uma sociedade 
diversificada e plural (SANTOS, 2005, p. 96).

A política de cotas: é possível?



Capitalismo e globalização Capitalismo e globalização

U2

85

É um processo discriminatório que atinge as pessoas classificando-as de 

forma negativa através de estereótipos que as consolidam como inferiores, 

incapazes, degeneradas, colocando-as em situações de subcidadania 

e precariedade civil. Na atualidade, alguns teóricos apontam que essa 

política não é compensatória como afirma seu conceito, não se referindo 

à compensação, visto que as políticas afirmativas são questões de direito e 

objeto social do cidadão. 

Essa é uma questão que gera grandes discussões e embates filosóficos 

e éticos. 

Carvalho e Segato (2002) argumentam, para a utilização das cotas, as 

seguintes questões:

a) baixo número de negros e pardos nas universidades, principalmente 

em cursos mais concorridos;

b) pagamento de uma dívida social pelos séculos de escravidão; 

c) a exclusão de alunos de escolas públicas e pobres nas universidades;

d) os compromissos internacionais firmados pelo Governo Brasileiro; 

e) assegurar a brancos e negros igualdade de acesso ao mercado de trabalho; 

f) ao que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, quanto a 

erradicar a pobreza e reduzir desigualdades sociais e regionais (art. 3º da CF).

As universidades brasileiras argumentam que os negros representam 

45% da população e apenas 2% da população universitária é composta por 

eles. Segundo dados do IPEA, caso esses brasileiros esperem uma melhoria 

do ensino público básico brasileiro, terão que esperar de 20 a 30 anos para 

alcançar a igualdade escolar, nesse sentido, podemos afirmar que uma 

geração inteira não será beneficiada com a melhora e com certeza estará 

Qual a sua opinião sobre a política de cotas para a população 
negra nas universidades públicas brasileiras?
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presa às mínimas perspectivas de desenvolvimento profissional e pessoal, assim 

como as gerações passadas. 

2.6 A desigualdade de gênero

O direito ao voto em 1932 se configura numa das vitórias conquistadas pelas 

mulheres no século XX, porém ainda não conseguem ultrapassar o teto dos 10% 

de deputadas federais. Tantas conquistas femininas, na educação, por exemplo, 

as mulheres são mais escolarizadas que os homens, mas ainda são poucas que 

lideram grupos de pesquisas ou mesmo têm acesso às ciências exatas. Em 

relação ao mercado de trabalho, têm grande participação, mas e os salários, e 

os cargos de chefias são equivalentes? Sem falar da dupla jornada de trabalho.

Enfim, as mulheres ainda são vítimas da segregação e do preconceito. 

É uma mulher diferente. Esqueça aquela concepção de dona de casa que se 

ocupava somente dos afazeres domésticos, que já é muita coisa. Pense numa 

mulher inserida numa sociedade competitiva e masculinizada. 

 Somos o maior país da América Latina, que passou de uma economia 

primário-exportadora, com base rural e agrária, para uma economia urbana, 

sendo ancorada por uma base industrial e de serviços. A passagem para as 

cidades fez elevar a população dos centros urbanos de 31,2%, em 1940, para 

84,3 em 2010. Deve-se considerar também que paralelo a esse processo ocorre 

uma transição demográfica com a passagem de altas taxas para baixas taxas de 

mortalidade e natalidade, sendo a consequência mais imediata do controle das 

epidemias e doenças infantis. Seguindo nessa sequência, teve início a transição 

da estrutura etária e o consequente processo de envelhecimento da sociedade, 

visto que podemos afirmar que a nossa sociedade não é mais considerada jovem 

e sim em processo de envelhecimento. Nesse novo contorno surgem novos 

arranjos familiares que reforçam ainda mais essas transformações sociais. Tudo 

Na atualidade, que mulher é essa? 
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isto tem facilitado a transição de uma sociedade patriarcal para uma sociedade 

pós-patriarcal, caracterizada por mudanças significativas nas relações de gênero, 

com maior autonomia e empoderamento das mulheres (ALVES; MARTINE, 

2010).

Boa parte do século XX, o Brasil conviveu com os princípios patriarcais e 

discriminatórios do Código Civil de 1916. Foi a partir da Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988) que se consagrou a igualdade entre os gêneros como 

direito fundamental. Esse foi confirmado nas esferas familiares e da sociedade, 

estabelecendo, nesse texto, que os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelos homens e pelas mulheres.

A POPULAÇÃO LGBT: a questão da homofobia

Você sabe o que significa a palavra homofobia?

 A palavra homofobia significa a repulsa ou o preconceito contra a 

homossexualidade e/ou o homossexual. Esse termo teria sido utilizado pela 

primeira vez nos Estados Unidos em meados dos anos 70 e, a partir dos anos 90, 

teria sido difundido ao redor do mundo. A palavra fobia denomina uma espécie 

de “medo irracional”, e o fato de ter sido empregada nesse sentido é motivo 

de discussão ainda entre alguns teóricos com relação ao emprego do termo. 

Assim, entende-se que não se deve resumir o conceito a esse significado.

 Nesse sentido, para entender o fenômeno da homofobia no Brasil, assim 

como outras formas de preconceito, contra uma atitude de colocar uma pessoa, 

no caso o homossexual, numa condição de inferioridade, de anomalia, tendo 

como padrão e norma a heterossexualidade. 

 São muitas as expressões cunhadas à população homossexual que 

receberam vários títulos, desde anormais, aberrações, pervertidos e outros 

adjetivos de caráter preconceituoso e desumano. Um componente importante 

que auxilia na compreensão da homofobia diz respeito a um termo muito 

utilizado na psicologia que se chama projeção. Por muito tempo acreditava-se 

que quem contraía o vírus HIV era somente a população gay, era uma doença 

que somente os homossexuais contraíam e por conta disso todos se sentiam 

protegidos, uma vez que a AIDS não chegava nelas. O aidético era exclusivamente 

o homossexual. E isso é uma questão ainda muito pouco discutida.
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 Na realidade, o que se deve discutir é que no Brasil a questão da 

população LGBT ainda é tratada com preconceito e discriminação. Encontramos 

casos graves de violência contra essa população, chegando a humilhações 

públicas, espancamentos e até assassinatos. Segundo levantamento do Grupo 

Gay da Bahia (GGB), pelo menos 312 gays, lésbicas e travestis brasileiros foram 

assassinados em 2013, sendo a média de um homicídio a cada 28 horas. Essa 

entidade afirma que 99% dos crimes foram motivados por homofobia. A pesquisa 

aponta ainda que o número de assassinatos de homossexuais cresceu 14,7% nos 

últimos quatro anos. 

 Por conta de toda essa problemática no Brasil há um programa lançado 

pelo governo federal chamado Brasil Sem Homofobia. Segundo o documento 

que está disponível na internet, o programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra o LGTB (Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais) e de 

Promoção da Cidadania de Homossexuais é uma das bases fundamentais para 

a ampliação e fortalecimento do exercício da cidadania no Brasil. 

Como podemos observar, são princípios amplos e o documento apresenta 

uma série de ações destinadas à promoção do respeito à diversidade sexual 

e ao combate às várias formas de preconceito e de violência. 

• A inclusão da perspectiva da não-discriminação por 
orientação sexual e de promoção dos direitos humanos de 
gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais, nas políticas públicas 
e estratégias do Governo Federal, a serem implantadas (parcial 
ou integralmente) por seus diferentes Ministérios e Secretarias.

• A produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, 
implantação e avaliação das políticas públicas voltadas para 
o combate à violência e à discriminação por orientação 
sexual, garantindo que o Governo Brasileiro inclua o recorte 
de orientação sexual e o segmento GLTB em pesquisas 
nacionais a serem realizadas por instâncias governamentais da 
administração pública direta e indireta.

• A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção 
dos direitos humanos incluem o combate a todas as formas 
de discriminação e de violência e que, portanto, o combate 
à homofobia e a promoção dos direitos humanos de 
homossexuais é um compromisso do Estado e de toda a 
sociedade brasileira (CONSELHO..., 2004, p.11).
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1. Com base nos conhecimentos adquiridos, analise a letra da 
música de Chico Buarque de Holanda, “Vai trabalhar vagabundo”, 
de 1976 (BUARQUE, 1976). 

[...] Não perde nem um momento, perde a razão 
Pode esquecer a mulata 
Pode esquecer o bilhar 
Pode apertar a gravata, 
Vai te enforcar, vai te entregar, 
Vai te estragar, vai trabalhar (...)

Na segunda estrofe, o trabalho é apresentado como: 
a. Capaz de libertar o trabalhador de sua realidade social. 
b. Capaz de alienar o trabalhador de sua realidade social. 
c. Algo prazeroso, capaz de garantir a felicidade ao trabalhador. 
d. Um estilo de vida que não neutraliza o lazer.
e. Nenhuma das alternativas acima.

2. Em relação às desigualdades sociais no Brasil:
I. A pobreza é também uma carência de política que se traduz pela 
carência de direitos.
II. É um país rico com equidade na distribuição de renda e recursos.
III. De acordo com os indicadores e pesquisas, a renda da 
população negra é superior à branca, visto que a sociedade é 
composta dessa maioria étnica.
IV. As mudanças em termos educacionais podem ser percebidas 
quanto ao aumento da frequência dos alunos nos três níveis de 
ensino – Fundamental, Médio e Superior. 
V. As mulheres apresentam uma taxa de alfabetização melhor do 
que a dos homens. 

As afirmativas INCORRETAS são:
a) I, II e III.
b) II e III.
c) III e IV.
d) II, III e V.
e) I, III e IV.



Capitalismo e globalização

U2

90

• O capitalismo produz estratégias para a sua expansão e 
dentre elas encontramos a globalização.

• Na perspectiva Neoliberal deparamos com um Estado 
visualizando a importância de garantir o mínimo para os 
necessitados, aprofundando, desta forma, as desigualdades 
sociais.

• Dentre as estratégias de manutenção do capitalismo 
estão a criação da União Europeia, NAFTA (North American 
Free Trade Agreement ou Tratado Norte-Americano de 
Livre Comércio), MERCOSUL e Tigres Asiáticos. 

• Ao mesmo tempo em que a globalização procura derrubar 
as fronteiras, ampliando as possibilidades de mercado, 
amplia-se também a fragmentação que, da mesma forma,   
é resultante do modo de produção capitalista.

• Não há como estabelecer um conceito definindo de 
forma universal e única a pobreza, o certo é que a pobreza 
refere-se a situações de carência em que os indivíduos não 
conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente 
com as referências socialmente estabelecidas em um dado 
momento histórico. 

• Segundo dados do Censo (IBGE, 2010), 16 milhões de 
brasileiros vivem em situação de extrema pobreza (ou com 
até R$ 70,00 por mês), sendo que 4,2 milhões são brancos 
e 11,5 milhões são negros ou pardos. 

• Segundo o Radar Social (2006), o Brasil é um dos países 
mais desiguais do mundo, ocupando o penúltimo lugar 
entre os demais países.

• Podemos deduzir que a pobreza no Brasil tem uma cara: 
é mulher, jovem, negra e urbana.

• A desigualdade de renda no Brasil é histórica, adquire 
características de evento natural. 
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• A riqueza produzida no Brasil é imensa, o Brasil é um dos 
grandes exportadores de grãos do mundo.

• Em relação ao trabalho infantil, as consequências imediatas da 
crise econômica condicionam a entrada de crianças pequenas 
no mundo do trabalho com o objetivo de reforçar o orçamento 
doméstico, e na maioria das vezes, ocorre abandono da escola.

• O racismo é marcado e reafirmado com frequência, pois 
mesmo após a libertação dos escravos ele se problematiza 
por um racismo que pode ser encoberto por um lado, ou 
por outro lado, explícito quando o discurso ideológico é o da 
superioridade da raça branca sobre a raça negra.

• Na realidade, o que se deve discutir é que no Brasil a 
questão da população LGBT ainda é tratada com preconceito 
e discriminação. Encontramos casos graves de violência 
contra essa população, chegando a humilhações públicas, 
espancamentos e assassinatos.

O sistema capitalista gera desigualdades de várias formas e verificamos 
nessa unidade algumas delas, como a condição da pessoa negra que 
ainda historicamente carrega as marcas do preconceito e da exclusão. 
O racismo é velado em nossa sociedade, entretanto, por intermédio de 
pesquisas podemos verificar que ainda a população negra ganha menos 
que a população branca, a inserção no mercado de trabalho, cursos 
superiores, o acesso à renda e bens de consumo. Segundo dados do 
IBGE (2010), a população brasileira negra e parda corresponde a 50,7% 
da população, sendo que o percentual de analfabetos em 2010 era o 
triplo dos brancos. 

Outro assunto que merece destaque diz respeito às armadilhas que o 
capitalismo utiliza para a sua reprodução. A globalização vem como 
grande colaboradora desse artifício uma vez que estimulando nossa 
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situação de vida, propagando aos quatro cantos do mundo as 
inovações tecnológicas, estimula o consumo, levando assim à 
ampliação da geração de mais-valia. As estratégias revelam uma 
intenção de separar espaços geográficos, ao mesmo tempo em que 
promove o fortalecimento para conquista de mercado no cenário 
mundial, fazendo dos blocos uma plataforma de integração entre 
as economias. 

O fenômeno gerado pela desigualdade implanta no Brasil outros 
fenômenos que devem ser considerados e são passíveis de 
discussões coletivas e extrapolam a esfera social, recaindo em 
esferas políticas. Esse é o caso da população LGTB (Gays, Lésbicas, 
Transgêneros e Bissexuais) no Brasil. Sofrem ainda extremos 
preconceitos e são vítimas de atos de violência sem precedentes na 
família, nos grupos sociais e no trabalho. É uma realidade dura e crua 
que é denunciada periodicamente por grupos de Direitos Humanos 
e grupos representativos na luta pela cidadania e o fortalecimento 
da luta pelo acesso aos direitos igualitários. 

1. Analise as afirmativas:
I. No Brasil a riqueza é amplamente distribuída, entretanto não 
atende a todos devido à escassez de recursos naturais do país.
II. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do 
mundo e atende prioritariamente a demanda interna. 
III. É um país extremamente rico, só que essa riqueza é mal 
distribuída. 
IV. No país podemos considerar que a renda per capita dos 
brasileiros é muito baixa em comparação aos países com 
renda similar a dos brasileiros. 

Assinale a alternativa CORRETA:
a) As afirmativas II e III estão corretas.
b) As afirmativas III e IV estão corretas.
c) As afirmativas I e IV estão corretas.
d) As afirmativas II e IV estão corretas.
e) As afirmativas I e III estão corretas.
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2. Em relação à escassez de recursos no Brasil, podemos 
afirmar que:

a) Não existe escassez de recursos na medida em que uma 
distribuição equitativa dos recursos existentes seria muito 
mais que suficiente para acabar com a pobreza no Brasil.
b) A escassez de recursos atinge a maioria da população 
brasileira e se configura num dos maiores problemas sociais 
da atualidade.
c) A pouca produção de alimentos é que impulsiona as 
desigualdades sociais no Brasil.
d)  O Brasil é extremamente pobre, com desigualdades sociais 
extremamente acentuadas.
e)  Todas as alternativas estão corretas. 

3. Em relação à educação no Brasil, analise as afirmativas 
abaixo:
I. A taxa de analfabetismo no Brasil entre pessoas de até 39 
anos foi reduzida nos últimos 15 anos. 
II. A partir de 2007 as crianças de 6 anos foram incorporadas à 
faixa de ensino obrigatória, que antes era compreendida dos 7 
aos 14 anos de idade. 
III. A Educação Infantil compõe a etapa da educação básica 
que compreende crianças de 0 a 5 anos em atendimento em 
creches e pré-escolas.
IV. O trabalho infantil prejudica o desempenho escolar uma 
vez que afasta as crianças da escola e sua reinserção fica cada 
vez mais distante.

 Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente I está incorreta.
b) I, II e III estão corretas.
c) II e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.
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4. Em relação às desigualdades sociais, é INCORRETO afirmar:

a) É reflexo da sociedade capitalista selecionar os capazes e 
os incapazes.
b) É fruto da extrema concentração de renda nas mãos de 
poucos.
c) Salários baixos e desemprego são expressões concretas da 
desigualdade social.
d) O capitalismo contribui para a melhora de vida do 
proletariado.
e) Não existe desigualdade social no Brasil comparado com 
países menos desenvolvidos que o nosso.

5. A Constituição de 1988 propôs um Estado democrático 
pluralista, multicultura, sem discriminações de gênero e racial.
A partir dessa afirmativa assinale a alternativa incorreta:

a) Observa-se que em virtude dessa realidade o Estado 
brasileiro propôs políticas sociais afirmativas que pudessem 
atender a população marginalizada e ainda excluída. 
b) Observa-se que o Estado brasileiro cumpre exatamente o 
descrito na Constituição de 1988.
c) Observa-se que a população negra sofre preconceito das 
mais variadas formas.
d) Observa-se que o salário de um profissional negro é bem 
menor que de um profissional branco.
e) Observa-se que as ações afirmativas são um conjunto de 
políticas que compreendem, na prática, que as pessoas não 
são tratadas igualmente e consequentemente não possuem as 
mesmas oportunidades, o que impede o acesso destas a locais 
de produção de conhecimento e da negociação de poder.
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Unidade 3

COMO MENSURAR A 
POBREZA?

Nessa seção iremos oportunizar a você os reconhecimentos 

dos conceitos das expressões de pobreza que aparecem com 

mais frequência nos estudos dos indicadores sociais. Ao longo da 

sociedade moderna, o fenômeno da pobreza vem sendo discutido 

e estudado em várias áreas do conhecimento. Geralmente, é 

classificada em pobreza extrema ou absoluta e o Brasil almeja a sua 

eliminação ou pelo menos o seu controle. Como foi destacado na 

Unidade 2 dessa obra, estudos apontam a redução desse fenômeno 

no país, mas quando se relaciona com desigualdade social, se 

observam poucos avanços, como também escassas ações que 

propiciem também o enfrentamento dessas desigualdades que 

são expressas tanto no contexto urbano quanto rural. 

Seção 1 | Indicadores sociais da pobreza

Objetivos de aprendizagem: Nessa unidade nosso objetivo será 

discutir os conceitos de pobreza e desigualdades sociais, para logo 

em seguida analisarmos a Constituição Federal de 1988. Ao longo da 

sociedade moderna, o fenômeno da pobreza vem sendo tratado e 

estudado em várias áreas do conhecimento. Geralmente, é classificada 

em pobreza extrema ou absoluta e o Brasil almeja a sua eliminação ou 

pelo menos o seu controle e são produzidas no seio dos contextos rurais 

e urbanos, objeto de estudo dessa unidade. 

Rosane Aparecida Belieiro Malvezzi



Capitalismo e globalização

U3

100

A Constituição Federal de 1988, considerada uma carta cidadã, 

inclui a assistência social no tripé da seguridade social, junto à saúde 

e a previdência social. E é a sua construção que iremos trabalhar 

nessa seção. É considerada a constituição cidadã em virtude dos 

novos pressupostos que dão à sociedade maior participação nas 

decisões políticas. A Constituição Federal foi o marco legal para a 

construção do conceito de proteção social não contributiva e de 

mudança na concepção de assegurar direitos individuais, coletivos 

e sociais, responsabilizando o Estado por criar as condições de 

acesso aos direitos. 

Seção 2 | A formação da democracia cidadã – Constituição 
Federal da República de 1988
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Introdução à unidade

A exclusão social nos contextos urbano e rural será tema dessa unidade 

de ensino.  Essa forma de exclusão social está presente na nossa sociedade 

ao compararmos as condições de vida das pessoas no campo e na cidade. 

Fenômenos como êxodo rural empurram pessoas vindas do campo para 

as cidades formando assim graves problemas urbanos, como a favelização, 

concentrando as pessoas excluídas do processo produtivo. 
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Seção 1

Indicadores sociais da pobreza

Os indicadores sociais auxiliam na medida em que apresentam critérios 

que favorecem a análise de dados da pobreza e subsidiam os técnicos 

de um modo geral a indicação de políticas sociais. Algumas questões 

são extremamente complexas e requerem análise mais aprofundada dos 

fatos, por isso mesmo os indicadores abrem o caminho de diálogo para a 

facilitação dessa interpretação, a fim de lançar políticas que efetivamente vão 

ao encontro das necessidades da população mais vulnerabilizada. 

1.1 Como mensurar a pobreza: os indicadores sociais 

Os indicadores sociais são insumos básicos e indispensáveis em todas as 

fases do processo de formação e implementação das políticas públicas.

Segundo Jannuzzi (2006, p. 15):

Os indicadores sociais proporcionariam subsídios para implantações de 

políticas sociais em países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

Prestam a subsidiar as atividades de planejamentos públicos e 
formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, 
possibilitando o monitoramento das condições de vida e bem-
estar da população por parte do poder público e sociedade 
civil e permitem aprofundamento da investigação acadêmica 
sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes 
fenômenos sociais.

Qual a importância dos indicadores sociais?
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• Subsidiam as atividades de planejamento público.

• Possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da 

população por parte do poder público e, sociedade civil.

• Permitem aprofundamento da investigação acadêmica.

• Orientam as ações do governo.

• Proporcionam níveis crescentes de bem-estar social.

• Redistribuem melhor as riquezas geradas.

Visam superar as iniquidades do desenvolvimento econômico acelerado.

1.2 Indicadores de pobreza como insuficiência de renda 

O quadro mostra o desenvolvimento histórico do estudo dos indicadores 

sociais no Brasil: 

• 1960 – inicia a temática nas Universidades;

• 1970 – ocorre um grande e acelerado crescimento 
econômico e populacional, entretanto aumenta também a 
concentração de renda desigual. Crescimento econômico não 
significa necessariamente igualdade social; 

• 1980 – a partir da crise e da estagnação econômica, 
surge a necessidade de instrumento de pesquisa da situação da 
pobreza, indigência e exclusão social;

• 1990 – Mapa da Fome sinaliza as dimensões de prioridades 
centrais da política social em nível federal em relação à fome no 
país.

Fonte: Jannuzzi (2006)

Referências de indicadores de pobreza no Brasil:
IPEA -  <http://www.ipea.gov.br/portal/>. Acesso em: 29 dez. 2014.
IETS -  <http://www.iets.org.br/>. Acesso em: 29 dez. 2014.
IBGE  - <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 29 dez. 2014.
BNDES -  <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt>. Acesso 
em: 29 dez. 2014. 
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Indigência e pobreza: retratam situações de carência de 
rendimentos suficientes para compra, respectivamente, de 
uma cesta básica de alimentos e cesta básica de produtos e 
serviços imprescindíveis à reprodução social. 

Famílias indigentes: são aquelas que não dispõem de 
rendimentos suficientes sequer para alimentar de forma 
minimamente adequada seus membros.

Linha de indigência: custo de uma cesta de alimentos que 
perfaz os requisitos de consumo individual ao longo do mês. 

Linha de pobreza: custo de cesta de alimento de linha 
de indigência + custos de transporte coletivo, remédios, 
materiais escolares, aluguel, outros. 

Cesta básica: 30 a 50 itens – cerca de 2.300 calorias ao dia 
por pessoa no Brasil. 

Outras despesas: transporte, remédios, material escolar, 
vestuários, outros.

Como você, aluno, analisa os principais conceitos 
dos indicadores sociais?

Como está a porcentagem de pobreza na sua região?

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Social Aplicada (2010b, p. 4).

Figura 3.1 – Taxas de pobreza absoluta e extrema nas grandes regiões em 1995 e 2008 (em %)
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Para maiores informações sobre estes indicadores, acesse o site:
<http://danielcapello.wordpress.com/tag/pobreza/>. Acesso em: 29 dez. 
2014.

1.3 A pobreza no Brasil, qual é a sua dimensão?

 É por intermédio das Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílios 
(PNADs do IBGE) que ao longo dos últimos 20 anos podemos verificar a 
evolução da pobreza e da indulgência no Brasil. 

Existe uma dinâmica para a compreensão da persistência do fenômeno da 
pobreza e muitas explicações foram sendo construídas ao longo do tempo. 
Alguns estudos apontam que a pobreza tem origem na subsistência biológica. 
Codes (2008) informa que as primeiras teorias definiam a pobreza no critério 
da renda necessária para a sobrevivência exclusivamente do indivíduo. Alguns 
outros autores, como Malthus, citado por Schwartzman (2007), destacava 
que a pobreza tinha como causa principal a grande velocidade com que a 
população crescia em detrimento da pouca produção de alimentos. 

 Dessas explicações podemos levar a uma compreensão um pouco 
mais profunda. O homem possui necessidades físicas, materiais, sociais, 
psicológicas e outras. O conceito de pobreza, sendo explicado somente 
sob a ótica da falta ou ausência de suprimentos, fica um tanto limitado e 
superficial, pois o homem também tem outras necessidades que não só 
a de alimentação. Desta forma, outros estudos começaram a considerar 
diferentes parâmetros importantes na explicação sobre a pobreza, passando 
assim a estabelecer que existem mais necessidades a serem supridas, como 
vestir-se, ter boa saúde, educação de qualidade, habitação digna, etc. 

Na verdade, não há como estabelecer um conceito definido de forma 
universal e único da pobreza, o certo é que a pobreza refere-se a situações de 
carência em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo 
de vida condizente com as referências socialmente estabelecidas em um 
dado momento histórico. 

Vamos utilizar aqui um dado relevante na questão do estudo da pobreza, 
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pois para estudá-la devemos sim compreendê-la por intermédio de um 
parâmetro que a mensure, e nesse caso vamos adotar a linha da pobreza. Na 
nossa sociedade são consideradas pobres todas as pessoas que sobrevivem 
abaixo dessa linha.

A pobreza está a olhos vistos e não dá para desconsiderá-la. Constatamos 
famílias sobrevivendo com renda familiar per capita abaixo da linha da 
pobreza e com mais um agravante, famílias distantes da própria linha da 
pobreza, as quais são consideradas indigentes. Isso significa que uma boa 
parte da população brasileira vive com renda inferior à linha da indigência e 
outra grande fatia com renda inferior à linha da pobreza. Segundo dados do 
CENSO de 2010 (IBGE, 2010), 16 milhões de brasileiros vivem em situação 
de extrema pobreza (ou com até R$ 70,00 por mês), sendo que 4,2 milhões 
são brancos e 11,5 milhões são negros ou pardos. 

Existe um órgão do Ministério do Planejamento e Gestão Social, o 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que desenvolveu um 
documento que tem como objetivo monitorar as condições de vida no 
Brasil, o qual se chama Radar Social e está disponível no site do ministério. 
Nessa publicação estão dados que revelam o que todo mundo já sabe, 
que o Brasil é um país extremamente paradoxal e com uma distribuição de 
renda desigual. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Social Aplicada (2010a), 
a relação de pobreza com a renda aponta que a pobreza absoluta refere-se ao 
rendimento médio domiciliar per capita de até meio salário mínimo mensal e 
introduz a concepção de pobreza extrema, sendo rendimento médio domiciliar 
per capita de até um quarto do salário mínimo mensal. 

O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ocupando 
o penúltimo lugar dentre os demais países. Apenas 1% da 
população é composta de brasileiros ricos (aproximadamente 
1,7 milhões de pessoas), ou seja, são 1% que se apropria da 
mesma soma de rendimentos familiares distribuída entre os 
outros 50% (aproximadamente 86,5 milhões de brasileiros), o  
restante da população se subdivide entre 31,7% (equivalente 
a aproximadamente 53,9 milhões de brasileiros) de pobres e 
12,9% (21,9 milhões de brasileiros) de  extremamente pobres e 
indigentes que sobrevivem com uma renda familiar per capita 
inferior a ¼ do salário mínimo (DORNELLES, 2007, p. 2).
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Nos dias de hoje, ainda nos deparamos com crianças trabalhando em 

lixões pelo Brasil afora.

Em relação a pesquisas com grupos socialmente excluídos, observamos 
uma situação ainda mais importante e preocupante: 

Podemos deduzir que a pobreza no Brasil tem uma cara: é mulher, jovem, 

negra e urbana.

Através desses dados observa-se que a luta pela sobrevivência tem sido a 

principal ou mesmo a única ocupação e preocupação de uma grande parte 

da população brasileira. Sendo pressionada a compensar a queda do poder 

aquisitivo, tem poucas alternativas e cria mecanismos de reforço de renda, se 

por um lado impede de descer a níveis abaixo da linha da pobreza, por outro 

lado prejudica o potencial produtivo, fortalecendo as desigualdades.

Do patamar de pobres e indigentes que tentam sobreviver 
44,1% é composta pela população negra em relação a 20,5% de 
brancos, 61% são mulheres que estão em ocupação precária em 
relação a 54% de homens nas mesmas condições, neste caso as 
mulheres negras representam 41%. Em relação ao desemprego 
a mulher negra apresenta uma desvantagem, com 13,6% em 
relação aos 10% das mulheres brancas agudiza brutalmente em 
relação à mulher jovem e negra alcançando patamares de 25% 
esta diferença (DORNELLES, 2007, p. 2).

Fonte: Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/Era_
vitoriana#Trabalho_infantil>. Acesso 
em: 14 fev. 2014.

Figura 3.2: Reprodução de trabalho infantil numa mina de 
carvão no Reino Unido na época da Revolução Industrial
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Tais artifícios ou mecanismos vão desde a ampliação da jornada de 

trabalho, maior número de pessoas nas famílias trabalhando, inclusive 

crianças e adolescentes, morando nas ruas, prostituição e furtos que 

funcionam apenas como mecanismos de correção da queda do salário ao 

invés de significar aumento da renda de fato. Tais artifícios tornam-se danosos 

na medida em que acelera o desgaste da força de trabalho, dada a excessiva 

exploração, e também a 

utilização precoce de crianças 

e adolescentes, prejudicando 

assim a sua condição 

futura. Muitos prejuízos 

decorrentes da proliferação 

dessas estratégias, inclusive 

as condutas antissociais 

consideradas pela sociedade, 

mulheres e crianças operárias 

recebiam salários inferiores 

àqueles pagos a homens 

adultos.

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CriancaLixao20080220MarcelloCasalJrAgenciaBrasil.jpg>. Acesso 
em: 14 fev. 2014.

Figura 3.3: Trabalho infantil

Fonte: Germinal (2008).

Figura 3.4: Nesta fotografia, vemos crianças 
trabalhando numa fábrica de Ferramentas na 
França de 1880
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Então, vamos pensar em urbanização?

1.4 A exclusão social no contexto urbano: refletindo sobre a 
urbanização

Quando mencionamos a exclusão social no contexto urbano brasileiro, 

deparamo-nos com a inseparável temática sobre democracia e cidadania 

que se refere aos direitos de as pessoas participarem na sociedade e usufruir 

de certos benefícios considerados essenciais. Portanto os problemas de 

enfrentamentos sociais estão exatamente neste ponto. No que tange aos 

direitos políticos, são os que delimitam ainda mais o papel do cidadão nas 

organizações políticas de suas comunidades. Consequentemente, os direitos 

sociais, como o direito à educação, segurança, saúde, trabalho, salário entre 

outros são delimitados, proporcionando o não acesso a um conjunto de 

bens e serviços considerados indispensáveis para uma vida digna e uma 

convivência social adequada.

Segundo o IBGE (2006, p. 18), “32,6% dos municípios brasileiros 

apresentavam mais da metade de sua população vivendo na pobreza, sendo 

que na região do nordeste são 77,1% da população”.

 A urbanização no Brasil se intensificou a partir da década de 1950, 

com o desenvolvimento das atividades industriais, que atraíram muito mais 

pessoas para as cidades. 

A urbanização sem o planejamento tem como consequência vários 

problemas sociais, as cidades se incham provocando o acúmulo de pessoas, 

e isso favorece o aparecimento de grandes bolsões de pobreza, sendo 

gerados transtornos à população urbana. A falta de infraestrutura também 

se configura num agravante considerável. Pessoas convivendo ainda com 

locais insalubres sem o devido saneamento básico ambiental, como asfalto, 

iluminação pública, rede de esgoto e outros. 
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Na atualidade, as cidades brasileiras ainda enfrentam problemas históricos 

e que já deveriam ser superados, destacamos dentre eles a questão da 

moradia, desemprego, desigualdade social, saúde, educação, violência e 

exclusão social. Nas grandes cidades encontramos problemas urbanos de 

toda a natureza: crianças convivem em condições sub-humanas, expostas 

nas ruas, sinaleiros, convivendo com a falta de estrutura familiar, no mundo 

da violência e tráfico de drogas, tornando-se vítimas do sistema que as geriu. 

O reflexo da situação de exclusão de renda, bens e consumo faz parte da 

reprodução de uma grande parcela da população brasileira, numa paisagem 

em que a demanda social de enfrentamento da pobreza, como moradia, 

trabalho, educação, saneamento público, transporte, saúde, segurança 

pública, se agravam consideravelmente dia a dia.

Só para exemplificar: o acesso à questão da moradia ainda é alvo de 

grandes debates, pois não atinge todas as camadas da população brasileira.

É comum observar nas cidades o surgimento e a ampliação de favelas 

desprovidas de serviços públicos, agravando ainda mais os problemas sociais, 

e aliado a isso, outro agravante são as pessoas que não conseguem obter 

renda suficiente para ser destinada à habitação e acabam utilizando as ruas 

como espaço de moradia. Em relação a essa questão, Nigro (2007, p. 68) 

contribui com a seguinte observação:

Os números revelados pela pobreza, pela criminalidade, pela 
insuficiência das escolas (analfabetos e alfabetizados funcionais), 
pela falta de segurança e saúde pública, que para tomarmos 
conhecimento basta acompanharmos as notícias ou lançarmos 
nosso olhar sobre o ambiente urbano, principalmente sobre os 
grandes aglomerados, justificam a revisão de uma ética social em 
prol de um ajuste econômico capaz de acabar com as desigualdades 
reinantes em nossas cidades. Cidades que são segregadas deixam 
de atender as características de sua principal função: AS TROCAS 
PROPORCIONADAS PELA SOCIALIZAÇÃO, pois a fusão desses 
números, infelizmente, tem como representações os resultados 
das favelas. O que observamos, em vez de socialização, é que a 
URBANIZAÇÃO EXCLUDENTE trouxe inúmeras consequências 
nocivas, seja em relação às questões socioambientais, como em 
relação às questões jurídicas, econômicas, políticas e culturais. Isso, 
não apenas para aqueles que se encontram exilados no ambiente 
urbano (assentamentos), mas para as cidades como um todo. 
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Em um contexto social que os classificam como excluídos, vulneráveis, 

pobres ou miseráveis, hoje se tornam visíveis nas ruas, calçadas, nos meios 

de comunicações, nas plataformas de campanhas políticas, que deparamos 

com urgência de políticas socais que proporcionem superação da linha 

de pobreza e linha de miséria numa sociedade que é marcada por muitas 

desigualdades sociais.

Segundo Yasbek (1993, p. 23),

Atualmente, a violência das grandes cidades se configura num dos maiores 

focos de preocupação da população. É um tipo de problema urbano, pois 

todos de uma forma ou outra somos vulneráveis aos crimes que ocorrem. 

Diariamente vemos nos noticiários de assassinatos, assaltos, sequestros, 

agressões e outros tipos de violência. Isso contribui para que a população 

fique com medo, e sem confiança na segurança pública. 

A pobreza não é apenas uma categoria econômica, não 
se expressa apenas pela carência de bens materiais. 
A pobreza é também uma carência de política que se 
traduz pela carência de direitos, de possibilidades, de 
esperança. Esta face da pobreza suscita novos desafios 
à gestão estadual dos processos de inclusão/exclusão 
social dos subalternos e, particularmente, à assistência 
social, historicamente no campo dos excluídos.

“Famílias indigentes são aquelas que não dispõem de rendimentos suficientes 
sequer para alimentar de forma minimamente adequada seus membros” 
(JANNUZZI, 2006, p. 102).
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1.5 A exclusão social no contexto rural 

Não é novidade para ninguém a afirmativa de que o Brasil é um país rico, 

tem a quinta maior economia do mundo, mas a sua população é pobre. 

A população rural é quem reflete melhor a condição de desigualdade 

social, que infelizmente possui o título de ser o segundo mais desigual no 

mundo. Um título nada interessante para se orgulhar. 

Os dados do censo agropecuário nos mostram que mais da metade da 

população brasileira detém menos de 3% das terras e 46 mil pessoas detém 

quase metade das terras. A estrutura fundiária do Brasil é a mesma desde o 

Brasil Império. 

Dados do Encontro Unitário de Trabalhadores, Trabalhadoras e Povos do 

Campo, das Águas e da Floresta ocorrido em 22 de agosto de 2012 apontam: 

Nas sociedades rurais é possível perceber os grandes problemas 

decorrentes da sociedade humana. O agravamento nas áreas rurais é fruto das 

dificuldades, primeiramente, do acesso aos serviços básicos, o que incentiva 

grande parte desta população a sair do campo e buscar melhores condições 

nas cidades. De outro lado temos também a realidade quanto à introdução 

de máquinas e tecnologias cada vez mais avançadas, distanciando da mão 

de obra não especializada nesta área. 

O evento (o Encontro) lembrou o I Congresso Camponês 
do Brasil, que ocorreu em novembro de 1961. À época, os 
movimentos sociais, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido 
Socialista Brasileiro, o Partido Trabalhista Brasileiro, a esquerda 
cristã e os brizolistas se reuniram em Belo Horizonte para 
manifestar apoio ao governo de João Goulart, que já era 
ameaçado pelos grupos políticos e econômicos da direita. Os 
participantes do congresso lançaram o slogan “Reforma agrária: 
na lei ou na marra!”. Segundo a declaração final do evento que 
foi encerrado hoje, a desigualdade na distribuição de terras 
atual é a mesma daquela época (TRABALHADORES..., 2012).
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No contexto brasileiro, é perceptível o problema da desigualdade e das 
exclusões rurais mais vulneráveis decorrentes da falta de estruturas e de políticas 
públicas que abordem e minimizem a pobreza junto ao espaço rural brasileiro. 
Diante de tais situações, percebe-se a falta de perspectivas para a diminuição 
desses enfrentamentos. 

Busca-se destacar no pensamento econômico da obra de Marx, 
principalmente as que ele menciona sobre o processo de exploração da força 
de trabalho (mais-valia), acumulação de capital e a teoria do valor. Diante de tais 
situações é possível compreender as dificuldades enfrentadas atualmente nas 
áreas rurais, mesmo em desenvolvimento.

1.6 Os conflitos agrários 

A luta pela posse da terra no Brasil não é fato novo, ao contrário, remonta da 
época da colonização, com portugueses e espanhóis disputando espaços na 
nova terra. 

Os conflitos rurais pela manutenção, recuperação ou ocupação de terras 

estão entre alguns dos processos mais estudados no século XX. Como já 

dissemos, existe no Brasil a permanência de uma estrutura agrária caracterizada 

O problema fundiário no Brasil remonta, aproximadamente, ao 
ano de 1530, no qual a coroa portuguesa via-se numa necessidade 
de expandir o território recém-descoberto, além de descobrir 
a real dimensão da extensão territorial e do tipo de terras que 
se tinha na colônia e também pelo temor de Portugal de mais 
invasões estrangeiras, visto que, na época, piratas ingleses, 
corsários, franceses e holandeses constantemente saqueavam 
as riquezas recém-descobertas da colônia (HISTÓRIA..., 2014). 

Na nova e última perspectiva do desenvolvimento rural, 
normalmente as propostas destacam a melhoria do bem-estar 
das populações rurais como objetivo final. Neste contexto, a 
problemática da pobreza rural vem a exigir uma nova forma de 
interpretação, agora bem mais complexa, pois se exige muito além 
de um nível de renda satisfatório, se quer bem-estar, qualidade 
de vida. Percebe-se assim que o enfoque puramente produtivo 
das políticas voltadas à agricultura, adotado durante longos anos, 
ao invés de atingir seu objetivo, de diminuição da pobreza rural, 
agravou a situação no país (HAAS; HILLIG, 2010, p.8).
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pela concentração fundiária por parte de elites dominantes, muitas vezes 

articuladas pelo Estado. Outro aspecto se refere aos conflitos propriamente 

ditos, que devem ser considerados antagonismos entre grupos distintos, 

sendo que estes grupos não são “coisas” prontas e acabadas, com formas, 

interesses e objetivos definitivos, pois estes, assim como o próprio grupo, são 
conformados e definidos no processo de luta diante de outros agentes. 

Os “processos de lutas” em sentido amplo, não são meras manifestações da 

base econômica nas dimensões política e da violência armada, mas incidem 

no campo jurídico e cultural. 

Vários são os exemplos de lutas armadas e conflitos por posse de terras: 

desde a República Velha, durante a hegemonia das Oligarquias Estaduais; 

passando pela Guerra dos Canudos, imortalizada na obra Os Sertões, de 

Euclides da Cunha; e o Contestado, revolta camponesa ocorrida numa área 

entre Paraná e Santa Catarina. Em 1955, em Pernambuco, no município de 

Vitória de Santo Antão, o processo de constituição das Ligas Camponesas 

contou com "foreiros" da lavoura canavieira do Engenho Galileia lutando 

contra a expulsão das terras pelo proprietário, conseguindo quatro anos 

depois, junto ao governo federal, a desapropriação da área.

Muitos movimentos de lutas pela reforma agrária estão registrados e esse 

é um tema recorrente ao se abordar a exclusão e a desigualdade social no 

campo. O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) foi 

criado em 1970, em plena época da ditadura militar, tendo como missão 

principal promover a reforma agrária. 

Existiam, nessa época, esses órgãos que, de certa forma, 
normatizavam o sistema de Reforma Agrária no Brasil; porém, 
ainda não havia um plano nacional para a pauta Reforma Agrária. 
Em 04 de novembro de 1966, o Governo Federal lançou primeiro 
Plano Nacional de Reforma Agrária, que nunca saiu do papel; só 
em 1970, através do decreto nº 1.110 criou-se o instituto que 
ainda hoje é responsável pelas questões agrárias no país, o INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Além de 
uma sistematização mais efetiva da redistribuição fundiária, o 
governo através do INCRA também visava colonizar a região norte 
e a Amazônia, que em contraste com o quadro geral nacional, 
são pouco habitadas. Porém, essa experiência não obteve êxito, 
devido ao quadro político da época e a forma de execução desse 
projeto (HISTÓRIA..., 2014, grifo do autor). 
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Com relação à colonização da região norte e da Amazônia, Martins (2008) 

contribui com a seguinte observação: 

Foi a partir da segunda metade da década de 1970  que ocorre um gradual 

retorno das mobilizações com o abandono de posturas conservadoras por 

parte da Igreja Católica, influenciadas por frações adeptas da Teologia da 
Libertação, como a CPT (Comissão Pastoral da Terra), criada em 1975.  

Segundo Martins (2008, p. 53), 

Já nos anos de 1980, as ondas de greves no ABC paulista coincidem 
com as mobilizações no campo no quadro de abertura política pelo qual 
passava o Brasil. 

No governo de José Sarney, de 1985 a 1989, as discussões sobre o 
Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que era previsto pelo 
Estatuto da Terra ainda em 1964, só será aprovado em outubro de 1985 . 

Multidões de explorados, recrutados, sobretudo no Nordeste 
e no Centro-Oeste, chegavam diariamente aos povoados da 
chamada Amazônia Legal para derrubar a mata como peões 
escravizados sob a chibata dos capatazes e pistoleiros, para não 
raro morrer de malária sem assistências ou direitos. O latifúndio 
queria a bênção da Igreja para a sua obra de difusão do progresso, 
o progresso predatório, violento e violador da devastação 
ambiental desregrada, do parasitismo dos incentivos fiscais, da 
incorporação forçada ao cenário chamado progresso de grande 
número de tribos indígenas até desconhecidas, da exploração 
impiedosa dos trabalhadores, da expulsão dos posseiros da terra 
que ocupavam, habitavam e cultivavam muitas vezes há gerações 
(MARTINS, 2008, p. 51). 

A Igreja, em particular, inquietou-se, muito antes das universidades 
e os próprios sindicatos. Reconheceu imediatamente que o 
Estado militar punha essa sociedade no limite da condição 
humana. [...] A nova pastoral social que se difundiu na década 
de setenta era amplamente inspirada pela defesa dos direitos 
humanos, muitíssimo mais do que por qualquer preocupação 
com visões políticas de classe ou por uma efetiva orientação 
pela conscientização política e a partidarização dos pobres e das 
vítimas da adversidade. 
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É nesse período que ocorre o assassinato de Chico Mendes (1944 
– 1988), líder ambientalista brasileiro. Foi a partir do assassinato de 
Chico Mendes que o governo, pressionado pelas entidades, como a 
CNBB (Confederação Nacional dos Bispos) e o MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra), que denunciavam muitos casos de 
violência contra trabalhadores rurais na mídia, passa a afirmar que não 
toleraria nenhum caso de violência até assumir e reconhecer oficialmente 
o problema, assumindo necessidade de intervenção.  Os aumentos das 
mobilizações congregam também a escalada de outro movimento 
importante, que foi a criação da UDR (União Democrática Ruralista), que alia 
os interesses dos grandes proprietários de terras. Seu maior representante 
foi Ronaldo Caiado, que chegou a disputar as eleições presidenciais em 
1988. A Constituição de 1988 assegurou o direito por parte da União à 
desapropriação de terras particulares para fins de reforma agrária.

Nos anos 1990, as repressões às ações do movimento foram violentas, 
com mortes de militantes por tropas das Polícias Militares estaduais e 
jagunços armados nos massacres de Corumbiara, em Rondônia (1995), 
e Eldorado dos Carajás, no Pará (1996). Em abril de 1997, o MST fez em 
Brasília um dos atos que contou com maior apoio na sociedade: a “Marcha 
Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça”. Trabalhadores rurais 
saíram de todo o país, tendo sido as lideranças recebidas pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que considerou a mobilização como um 
meio legítimo de mudança e transformações sociais.

Na atualidade, o Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra (MST) 
foi criado em Cascavel, estado do Paraná, na década de 1980, “[...] com o 
intuito principal de organizar um grupo camponês para se unir em favor da 
luta pela terra e pela reforma agrária, além de alavancar as transformações 
sociais que se faziam necessárias para o país” (O MST, 2014). 

Dentre as causas defendidas pelo MST, a principal delas é fundamentada 
na promoção da justa e igualitária reforma agrária no Brasil, com todas 
essas causas convergindo sempre para a equidade em distribuição de 
terras (O MST, 2014). 
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1.7 O trabalho escravo na sociedade contemporânea

A escravidão continua presente na modernidade e engana-se quem 

imagina que ela não existe mais. É importante afirmar que o trabalho escravo 

não é, em sua forma original, como vimos na primeira unidade, numa forma 

pré-capitalista, com relações servis de produção, legalizada e permitida pelo 

Estado, mas hoje vemos uma condição em que o trabalhador, na maioria 

das vezes, não é remunerado e sua vida é controlada por outros. 

Segundo Martins (2008), o tema trabalho forçado ainda inquieta a 

nossa consciência e perturba a nossa capacidade de interpretação dos 

problemas sociais. Durante muito tempo, os teóricos das questões sociais 

consideraram, e muitos ainda consideram, os problemas das formas servis 

de trabalho um mero resíduo de um passado condenado e em extinção, 

superado por formas modernas e contratuais de convivência e de trabalho. 

Não obstante chegamos ao final do século com o débito moral de, 

provavelmente, duzentos milhões de pessoas vivendo sob distintas formas 

de cativeiro no mundo. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, existem vários tipos de escravidão, 

que incluem não somente os trabalhadores, mas também outras formas 

de sujeição pessoal, como a prostituição infantil, o tráfico de mulheres, o 

comércio de esposas e o sequestro e comércio de crianças para a guerra.

 Em relação a isso podemos observar que a escravidão vem sendo 

remodelada no mundo atual e se adaptando às novas “exigências” da 

sociedade. Ela persiste, ainda que tenha perdido o antigo conceito de 

propriedade do homem sobre homem e a imagem do escravo de senzala, 

se apresenta de uma forma mais sutil, pois o trabalho escravo se constitui 

numa mão de obra disponível à vontade que se adaptou ao mundo global. 

Enfim, as formas modernas de escravidão estão associadas à facilidade 

de migração de pessoas, à má distribuição de renda e à consequente onda 

de miséria estabelecida pelo mundo, encontramos formas de escravidão 

em todas as regiões do globo, em países em desenvolvimento, países 

desenvolvidos e também nos excluídos de crescimento. Para melhor 

visualização, podemos comparar a escravidão histórica da atual da 

seguinte forma: 



Capitalismo e globalização

U3

119

 
ESCRAVIDÃO 
HISTÓRICA

ESCRAVIDÃO 
CONTEMPORÂNEA

Propriedade legal Permitida Proibida

Custo de aquisição de 
mão de obra

Alto. A quantidade de 
escravos era medida de 
riqueza.

Muito baixo. Não 
há compra e muitas 
vezes gasta-se apenas o 
transporte.

Mão de obra

Escassa. Dependia do 
tráfico negreiro.

Descartável. Devido a 
um grande contingente 
de trabalhadores 
desempregados.

Relacionamento

Longo período. A vida 
inteira do escravo e de 
seus descendentes.

Curto período. 
Terminado o serviço, não 
é mais necessário prover 
o sustento.

Diferenças étnicas

Relevantes para a 
escravidão.

Pouco relevantes. 
Qualquer pessoa pobre 
e miserável são os que 
se tornam escravos, 
independente da cor da 
pele. 

Manutenção da ordem

Ameaças, violência 
psicológica, coerção física, 
punições exemplares e 
até assassinatos.

Ameaças, violência 
psicológica, coerção física, 
punições exemplares e 
até assassinatos.

Fonte: Bales (1999 apud SCHERNOVSKI, 2013) 

Quadro 3.1: Comparação Histórica do Trabalho Escravo
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1. De acordo com Iamamoto (1999), dar conta da questão 
social hoje é decifrar as desigualdades sociais – de classe 
social – em seus recortes de:

I - Gênero, raça e etnia.

II - Religião e nacionalidade.

III - Meio ambiente.

Está(ão) correta(s):

a. Apenas I .

b. Apenas III .

c. Apenas I e II .

d. I, II e III .

e. Nenhuma está correta.

2. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), fica 
assegurado a estes, com relação ao direito à educação:

I - o direito de serem respeitados por seus educadores.

II - o direito de contestarem critérios avaliativos.

III - o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência.

Está(ão) correta(s):

a) Apenas I .

b) Apenas II. 

c) Apenas III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.
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Seção 2

A formação da democracia cidadã – 
Constituição Federal da República de 1988

A década de 80, considerada por algumas referências como 

perdida economicamente, demonstra as intensas lutas em torno da 

redemocratização do país, onde a insatisfação era generalizada, os 

movimentos sociais saíram às ruas. Diante desse contexto destacam-se 

reivindicações envolvendo as associações e organizações sindicais, dos 

profissionais de saúde, movimentos sociais, e uma ala da igreja católica.

Instalou-se a discussão em torno de uma nova constituição, ou seja, 

um conjunto de direitos sociais básicos que contemplam saúde, educação, 

assistência social, habitação, entre outros.

Com destaque, o processo de transição resultou na VIII Conferência Nacional 

de Saúde, uma das principais propostas como a saúde sendo um direito de 

todos os cidadãos brasileiros e um dever do Estado, de caráter universal e todo 

o cidadão deverá ter acesso aos bens e aos serviços de saúde. 

A sociedade civil na construção das políticas sociais engendrou lutas, que 

ao longo destes anos foram marcadas pela garantia dos direitos políticos, 

longos períodos de ditadura, e direitos sociais, de lutas pala melhoria da 

condição de vida. Nos últimos anos a sociedade civil concentrou sua força 

na consolidação de direitos que foram afiançados pela Constituição Federal 

de 1988.

2.1 A Constituição Federal da República do Brasil de 1988

Iniciava-se, na década de 80, o processo de mudanças institucionais no 

Sistema de Proteção Social do país, por meio de princípios para uma nova 

legislação social, responsável por mudar as 
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características que marcaram a prática das políticas públicas. Assim, no 

dia 5 de outubro de 1988, aconteceu um dos marcos mais importantes 
para a institucionalização da Política de Assistência Social: a Constituição 

Federal instituiu-a no âmbito da seguridade social, estabelecendo e 

indicando mecanismos para seu fortalecimento. Além de firmar o princípio 

de democratização da gestão e a participação da sociedade nas três 

instâncias de governo, responsabilizou o Estado e a sociedade civil no 

enfrentamento das questões sociais por meio de novas ações para as 

políticas sociais. 

Segundo Boscheti (2006), este momento configurou-se como um 

campo de disputas entre as classes sociais em busca da abrangência e da 

garantia dos direitos sociais.

Este período pós-constitucional foi marcado por modificações 

profundas no campo social e da cidadania. Conhecida mundialmente 

como Constituição Cidadã, conquista inegável da sociedade civil, 

desenvolvendo-se por meio de movimentos populares, partidos políticos, 

sindicatos, entre outros, que almejavam princípios justos, igualitários e 

equitativos. Desta maneira, estabeleceu-se a Política de Assistência Social, 

por meio de suas ações descentralizadas e participativas – mesmo que tais 

modificações configuraram, em um primeiro momento, apenas na esfera 

legal (MESTRINER, 2001). 

Esta Constituição Federal introduziu novidades em vários aspectos, em 

especial ao que concerne à descentralização político-administrativa das 

políticas públicas, mudando as normas e regras até então centralizadoras. 

Com essa normatização, passou-se a definir e a dividir as competências 

entre os poderes Central, Estaduais e Municipais. 

A descentralização de poderes aumentou o estímulo e as condições para 

uma maior participação das coletividades locais, por meio da sociedade 

civil organizada e, consequentemente, aumentaram as possibilidades de 

controle social. 

No que se refere, especificamente, à questão social, tratou-se mais do 

que um texto legal. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um novo 

conceito de Seguridade Social e Proteção Social. 
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Torres (2007) destaca como importante no processo para implantação 

da proteção social brasileira a participação do Estado e da Sociedade: 

Com o advento da C.F./88 atribuiu-se ao Brasil a responsabilidade de 

Estado Democrático de Direito, que, conforme indica Tavares (2004, 

p. 33), “[...] assegure o exercício dos direitos sociais e individuais e que 

é a expectativa do povo brasileiro”. Com o avanço e a consolidação da 

evolução do processo democrático, o ordenamento jurídico necessitava 

absorver as demandas apresentadas pela sociedade. 

A Constituição Federal de 1988 proporcionou uma nova concepção 

para a Assistência Social, incluindo-a na esfera da Seguridade Social: “Art. 

194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988).

Assim, a Constituição Federal foi o marco legal para construção do 

conceito de proteção social não contributiva e de mudança na concepção 

de assegurar direitos individuais, coletivos e sociais, responsabilizando o 

Estado por criar as condições de acesso aos direitos. 

Segundo Corrêa (1999), a Previdência Social tem por finalidade assegurar 

aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, seja por 

motivo de incapacidade, tempo de serviço, idade avançada, desemprego 

involuntário, encargos de família e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente. 

Observamos também no Brasil pós-constituinte a 
emergência de uma ampla legislação de proteção social. 
Um levantamento da legislação social brasileira no período 
de 1989 a 2005 demonstra um esforço da sociedade e do 
governo brasileiro em implementar uma política social, 
visando o atendimento dos princípios consagrados em nossa 
Carta Magna. Em termos de institucionalização, portanto, o 
período recente de nossa história social indica um relativo 
avanço em matéria de regulamentação da proteção social 
(TORRES, 2007, p. 47). 
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Vale ressaltar aqui o Art. 201 da Constituição Federal/88 que descreve:

Outro artigo que é de fundamental valor refere-se à saúde: 

Considerando a legislação, dentre os direitos relacionados na seguridade 

social, o principal a ser destacado neste trabalho diz respeito à Política de 

Assistência Social, inscrita na Carta Constitucional de 1988 pelos artigos 

203 e 204, em que: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; 

II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário; 

IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observando o disposto 
no parágrafo 2º (BRASIL, 1988).

Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (BRASIL, 1988).

Art. 203 A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 
por objetivos: I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; II- o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; 
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As diretrizes citadas, que norteiam a Política de Assistência Social, 

distinguem-se pelo comando único das ações, pelo direito à participação 

popular, pela descentralização político-administrativa e pela primazia e 

responsabilidade do Estado na direção desta nova política.

A partir de 1988, destacaram-se nas políticas públicas, diretrizes de 

descentralização, de participação popular e de municipalização, redefinindo 

o papel do Estado, o qual passou a ser responsável pela criação de espaços 

de efetivas participações da sociedade civil. 

III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei (BRASIL, 1988).

Art. 204 As ações governamentais na área da assistência social 
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade 
social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: I- descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 

II- participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis (BRASIL, 1988). 

Qual a importância da participação popular na 
descentralização político-administrativa?
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A Constituição Federal estabeleceu inúmeros instrumentos jurídicos de 

participação popular, tais como plebiscito, iniciativa popular de lei, audiência 

pública, orçamento participativo, fóruns, conferências e conselhos. 

Essas formas de acesso aos direitos à participação modificaram a gestão 

das políticas públicas nos três níveis de governo, em especial na esfera 

municipal, possibilitando uma nova forma das instâncias deliberativas, 

propositivas, articuladas, controladas e fiscalizadas, além de flexibilizar os 

processos sociais. 

Desse modo, a Constituição Federal transferiu para os municípios a 

decisão e organização das políticas públicas. Além da implantação do 

sistema descentralizado e participativo, é de sua responsabilidade a execução 

de programas, serviços, ações, projetos e benefícios, devendo envolver a 

população nas discussões e decisões sobre suas demandas e interesses 

(CIPEC, 2002).

Quanto à participação popular enquanto processo de gestão, esta deve 

ter caráter democrático e descentralizado. Isso significa que a sociedade 

deve fiscalizar e controlar o Estado para que este seja garantidor de acesso 

aos direitos sociais. Para o exercício da participação popular, é necessária 

a ocupação de espaços como os conselhos e as conferências, bem como 

outros, que primam pela discussão e decisão da população. 

Nos anos 90, quase final do século XX, a participação da população teria 

sido considerada elemento essencial para a democratização da gestão das 

Políticas Públicas e enfrentamento das novas determinações econômicas. 

A conquista ao direito à participação ocorreu apenas em 1988, mas se 

percebe na história do Brasil algumas experiências de conselhos, tais como 

os conselhos comunitários e os conselhos de fábricas, germinados da 

organização e mobilização popular. A conquista legal tem como referência 

essas formas de gestão (CIPEC, 2002). 

Na Política de Assistência Social, as condições desta participação e a 

ocupação dos espaços devem levar ao rompimento de práticas e concepções 

centralizadoras, autoritárias e clientelistas, além disso, devem contribuir para 

a elaboração e implementação de ações para as políticas públicas. 

Para tal, faz-se necessário algumas condições, como a vontade política 



Capitalismo e globalização

U3

127

do executivo, que deve respeitar e acatar as decisões dos Conselhos, além 

da superação de alguns desafios, que limitam a participação da população-

alvo da Política de Assistência Social. 

A dificuldade da participação desta população pode ser explicada por dois 

motivos, sendo o primeiro pelo desenvolvimento histórico da assistência 

social no Brasil, que traz as concepções de favor, de ajuda, de doação e 

de caridade, historicamente caracterizadoras desta política que instaura nos 

usuários o sentimento de fragilidade e incapacidade de participar e decidir. O 

segundo motivo demonstra a necessidade de uma proposta de preparação 

destes usuários, bem como dos profissionais envolvidos neste trabalho, 

para que tenham condições de elaborarem metodologias que estimulem a 

participação (POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2005). 

Superando esses desafios, a Assistência Social poderia ser entendida e 

reconhecida como Política Pública, retirando-se do campo do “favor” e 

posicionando-se como campo da conquista do direito à proteção social para 

todos aqueles que dela necessitam. Salientou-se uma nova configuração - 

sem prévia contribuição, formalizada no campo jurídico institucional, que 

deve ser formado por leis, normas, regulamentos, recursos financeiros 

e humanos (que geram consistência às ações da esfera governamental e 

da sociedade). O Estado tornou-se o protagonista no enfrentamento à 

pobreza, às desigualdades e à exclusão, assim, subsidiando condições para a 

implantação e implementação das políticas públicas. 

Para Mestriner (1992), a promulgação da Constituição de 1988 não foi 

suficiente para a transposição de um modelo de Estado Assistencial para o 

Estado de Direito. Ainda havia um longo caminho para trilhar, com alternância 

de avanços e retrocessos durante esse processo histórico e político das 

Diretrizes da Assistência Social. 

O princípio da descentralização político-administrativa da Política de 

Assistência Social vem acompanhado de um comando único em cada esfera 

de governo. Ao governo competia a articulação e integração das iniciativas 

públicas e privadas na área de Assistência Social, com o objetivo de evitar 

a fragmentação dos recursos, a superposição das ações e dos serviços, a 

omissão em alguns setores, entre outros. 
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Os direitos sociais que a Constituição garante se aproximam dos princípios 

de um Estado de Bem-Estar Social, o que indicava um novo período histórico. 

Entretanto, o que se percebeu nos anos seguintes foi um acelerado aumento 

das desigualdades sociais no Brasil. 

O Estado, naquele momento, concentrou esforços e investimentos 

nos aspectos econômicos. O Brasil continuava refém de uma burguesia 

econômica que priorizava seus interesses (SALLES, 2008). 

Nesse período, o Estado intervém com algumas mudanças importantes. 

Uma delas foi a criação do Ministério do Bem-Estar Social em 1989, no 

entanto este se apresentava na contramão da Constituição, pois nas suas 

diretrizes fortalecia o modelo centralizador já existente na LBA (MESTRINER, 

1992). 

O Estado convoca a sociedade a participar da gestão e solução dos 

problemas locais, por meio da Lei nº 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde 

(BRASIL, 1990a), que regulamentou o Sistema Único de Saúde e prevê 

a formação dos Conselhos Municipais de Saúde; da Lei nº 8.069/90 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990b), que igualmente prevê 

a criação de Conselhos Municipais de composição popular paritária como 

instância deliberativa, com competência para a formulação das políticas de 

atendimento e fixação das prioridades orçamentárias no setor. 

Os caminhos foram sendo construídos lentamente, com lutas travadas 

para a efetivação da Assistência Social como direito. As questões econômicas 

e políticas, em muitos momentos da história, influenciavam diretamente o 

funcionamento da sociedade. Porém, foi com o advento da Constituição 

que se instalou a possibilidade e oportunidade da ruptura do paradigma do 

assistencialismo, moldando uma maneira reformulada em refletir sobre as 

desigualdades sociais (MESTRINER, 1992). 

Os princípios fixados na Constituição, expressos nos artigos 203 e 204, 

que tratam acerca da Assistência Social, conforme citados anteriormente, 

foram regulamentados pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS de nº 

8.742/93 (BRASIL, 1993). 

Nessa Lei, definiu-se a estrutura da Política de Assistência Social 

descentralizada e democrática, dividindo a estrutura em Fundos Públicos 
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para financiamento das ações; Conselhos Municipais, do Distrito Federal, 

Estadual e Nacional, compostos pelo poder público e sociedade civil, de 

forma paritária e com poder de deliberação das ações e Planos. 

Apesar da efervescência dos avanços constitucionais, o que proporcionou 

visibilidade no cenário econômico e político brasileiro, já que claramente 

tais avanços ampliavam os direitos sociais e a responsabilidade do Estado 

com a população, o Brasil se tornou consignatório do acordo firmado com 

instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), em cumprimento às orientações do consenso 

de Washington. 

2.2 Refletindo sobre o neoliberalismo e a CF/88

As orientações para a construção da CF/88 seguiam as receitas teóricas 

neoliberais. Além do Brasil, quase todos os países do mundo adotaram as 

medidas que indicavam para o desmonte dos sistemas de proteção social 

atreladas às estruturas estatais, passando a ser administradas pela iniciativa 

privada (COUTO, 2008). 

Nesse sentido, Mota (2005, p. 146) cita que:

Dessa forma, o mundo conhecia a globalização, percebendo-se nesta 

conjuntura uma grande contradição - a subordinação das políticas sociais 

às políticas de ajuste econômico, conforme orientação de uma política 

econômica internacional. A proposta de uma Seguridade Social (composta 

pela Saúde, Assistência e Previdência Social) estava na contramão da 

ordem econômica mundial, pois ao passo que conquistava espaço no 

âmbito legislativo e jurídico, o sistema financeiro mundial determinava o 

enxugamento do investimento público do Estado na área social. A Seguridade 

A despeito da Constituição de 1988 conter princípios que garantem a 
universalização da seguridade social, observamos que a emergência 
de novos processos políticos, ao lado do agravamento da crise 
econômica, gera um movimento, por parte do grande capital 
e da burocracia estatal, que procura negar aquelas conquistas 
obtidas, sob alegação da necessidade de adequação do modelo de 
seguridade social às atuais reformas econômicas do país.
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Social primava pela construção de um Sistema de Proteção Social, entretanto, 

como associar situações tão diferentes e distintas? 

Couto (2008) ainda destaca que, paralelamente às novas orientações no plano 

econômico, acontecia um movimentado processo de recessão e de alvoroço 

devido às corrupções. Esse contexto possibilitou a eleição de Fernando Collor 

de Mello, até aquele momento considerado um político inexpressivo. O seu 

discurso de campanha era o apelo à “caça aos marajás”, a defesa de um Estado 

social democrata e, ainda, a utilização de jargões como “amigo dos pobres”, dos 

“descamisados”. A população demonstrava preocupação com o crescimento 

político de seu adversário, o sindicalista Luís Inácio Lula da Silva, representante 

dos partidos de esquerda no país. 

Enquanto isso, o momento mostrava a total falta de investimento nas políticas 

públicas e os poucos programas existentes funcionavam de maneira precária 

ou eram desmontados pelo próprio governo, através do corte de verbas ou da 

eliminação total dos recursos (MOTA, 2005). 

De acordo com a autora, a Constituição Federal de 1988 foi alvo de críticas 

pela classe dominante, pois esta considerava que a mesma oprimia o Estado e 

isso acabou refletindo na dificuldade para a regulamentação dos dispositivos 

Constitucionais que tratavam da Previdência, Saúde e Assistência Social. Com 

isso, todo esse processo repercutiu na aprovação da Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS - e na construção da Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2004. 

Dentre as diversas inovações e conquistas políticas trazidas pela Constituição 

Federal de 1988, o direito à participação popular foi a que produziu maior 

impacto sobre as políticas sociais, e isso se tornou possível por meio da criação 

dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, que são a forma prática da 

participação popular no processo de tomada de decisão a respeito de políticas 

públicas. Os conselhos de Assistência Social, conforme prevê a LOAS, têm 

como função, dentre outras, a proposição, aprovação, fiscalização e avaliação 

dos resultados da Política. 

O que mudou com a Constituição Federal do Brasil de 1988?
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A Constituição de 1988 incorporou mudanças no papel do Estado e alterou 

profundamente o arcabouço jurídico-institucional do sistema público de saúde, 

criando novas relações entre as diferentes esferas de governo.

Instala-se a discussão em torno de uma nova constituição com um conjunto 

de direitos sociais básicos, como a saúde, educação, assistência social, habitação, 

entre outros.

Compondo o Tripé da Seguridade Social temos a Previdência Social como 

uma política contributiva, ou seja, os usuários devem contribuir de forma 

financeira através do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, somente terá 

direito ao acesso de benefícios mediante a contribuição; a Saúde como uma 

política não contributiva passa a ser um direito do cidadão, um dever do Estado, 

e seu acesso é universal a todos os cidadãos aos bens e serviços; e a Assistência 

Social como uma política não contributiva, porém, apresenta-se com critérios 

de legitimidade quando estabelece como uma política seletiva, a quem dela 

necessitar, e traz o perfil da classificação da renda.

Podemos então sintetizar como:

A Constituição alterou o quadro da proteção social no Brasil, ampliando os 

direitos sociais:

• Instituição do Sistema Único de Saúde.

• Instituição do Seguro desemprego.

• Instituição da Previdência Rural.

• Expansão dos benefícios da Previdência Urbana.

• Instituição da Educação Fundamental obrigatória.

• Instituição da seguridade social, compreendendo um conjunto de 

ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social.

2.3 As políticas de combate à pobreza

A Constituição Federal de 1988 representa um divisor de águas, considerada 

uma carta cidadã, traz a garantia de direitos como liberdade, democracia, 
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equidade e justiça social entre outros. Referendada como nossa lei maior, 

representa o marco das discussões na sociedade, a qual vem garantir uma 

política que os direitos do cidadão sejam reconhecidos legalmente, o que a 

década de 1990 traz um arcabouço de legislação social ante a efetivação e 

garantia destes direitos.

Todas as legislações pertinentes, como lei Estadual, Municipal requer ser 

preconizada pela Lei maior, que representa a nossa Constituição Federal.

A Matricialidade Familiar

A proteção social das famílias está definida na Constituição Federal de 88, 

na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no Estatuto do Idoso, entre outros.

A Constituição Federal de 1988 destaca os artigos que garantem a proteção 

social às famílias, como:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados;

Art.226 “A família, base da sociedade tem especial proteção 
do Estado” - dispõe sobre a proteção da família, da criança, do 
adolescente e também do idoso. 

Art. 227 - compromete-se a assegurar proteção à família impondo 
a esta e à sociedade o dever de assistência à criança, ao idoso 
e à pessoa com deficiência e também ao adolescente infrator 
(BRASIL, 1988, grifo do autor). 

As distintas formatações das famílias deparadas devem exercer a função 

protetiva, de socialização e afeto, porém, para aquelas que não apresentam 

condições de cumprir tais funções, o Estado deve proporcionar a atenção e 

cuidados diante as dificuldades de cada um dos seus integrantes.

Segundo Guimarães e Almeida (2006, p. 129),
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Famílias inteiras veem-se abaladas pelo desemprego estrutural. 
Os pais perdem seus postos de trabalho, muitas vezes de maneira 
irrecuperável. Mulheres voltam ao mercado, não mais na figura 
de complementadoras da renda familiar, mas como principais 
responsáveis pelo orçamento doméstico. Os filhos, por sua vez, 
vivem o assombro de uma sociedade que ameaça não lhes abrir 
espaço no mercado formal de trabalho, a despeito de toda a 
dedicação e investimentos eventualmente realizados pela família 
em sua formação educacional e profissional. 

[...] o foco da proteção social está na família, princípio 
ordenado das ações a serem desenvolvidas no âmbito do 
Suas. Mas, como afirma a NOB – Suas, não existe família 
enquanto modelo idealizado e sim famílias resultantes de 
uma pluralidade de arranjos e rearranjos estabelecidos pelos 
integrantes dessas famílias. 

Assim a Política Nacional de Assistência Social (2005) tem como um de seus 

eixos norteadores a matricialidade familiar.

A concepção de ampliação do interesse das políticas sociais pelas 

sociabilidades familiares determinadas como espaço de produção de bem-estar, 

proteção e inclusão social, ante a direitos constitucionais e legislação vigente.

Mioto (1997) refere que as pessoas que convivem juntas em um determinado 

espaço de tempo, mais ou menos longo, unidas ou não por laço sanguíneo, 

porém têm como propósito principal entre os membros o cuidado e proteção 

e se articulam ante a estrutura social na qual está inserida.

Qual o conceito de família na contemporaneidade?
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A família foi concebida historicamente como uma instituição social que 

apresenta formas e finalidades diversas em determinados períodos e locais 

específicos, vincula-se a determinação de grupos sociais que esteja observando.

A Política Nacional de Assistência Social (2005) tem como um dos eixos 

norteadores a centralidade na família e implica na superação da vulnerabilidade 

social no âmbito da assistência social: 

A Política Nacional de Assistência Social (2005, p. 41) reconhece as fortes 

pressões do processo de exclusão sociocultural sobre as famílias, “[...] com a 

tradução da família na condição de sujeito de direitos, conforme estabelece 

a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 

Orgânica de Assistência Social e o Estatuto do Idoso”.

É o núcleo familiar o espaço insubstituível de proteção e 
socialização primárias, independentemente dos formatos, 
modelos e feições que ele tem assumido com as transformações 
econômicas, sociais e culturais contemporâneas. O novo cenário 
tem remetido, inclusive, à discussão do que seja hoje a família. 
Podemos dizer que estamos diante de uma família quando 
encontramos um conjunto de pessoas que se acham unidas 
por laços consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade. Para 
compreensão deste conceito de família, supera-se a referência de 
tempo e de lugar (POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
2005, p. 9).

[...] de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir 
seus membros é necessário, em primeiro lugar, garantir condições 
de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da 
política de Assistência Social é pautada nas necessidades das 
famílias, seus membros e dos indivíduos (POLÍTICA NACIONAL 
DE ASSISTÊNICA SOCIAL, 2005, p. 40). 

Para saber mais sobre o ECA, acesse:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 29 dez. 
2014.
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Como uma das propostas da política de proteção social à família, o Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF possui a finalidade de 

fortalecimento das funções protetivas da família, mediante ações preventivas 

de fortalecimento dos vínculos familiares, de atendimento e acompanhamento 

da estrutura e relacionamento que envolve esta família com prevenção da 

ruptura dos vínculos familiares e comunitários, com o propósito de autonomia e 

potencialidade, viabilizando a promoção a serviços e benefícios, programas de 

transferência de renda e serviços socioassistenciais e o apoio às famílias.

O PAIF consente em atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, 

priorizando o atendimento aos que participam de programas de transferência de 

renda e benefícios assistenciais e pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas 

em situação de risco.

O serviço consiste em um conjunto de metodologias com compromisso 

ético, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com propósito 

de cooperar para o convívio, reconhecimento de direitos e probabilidades 

de interferência na vida social de um conjunto de pessoas, unidas por laços 

consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade.

Os princípios para o atendimento elencados pelo SUAS (SISTEMA ÚNICO 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2005, grifo nosso), de acordo com Ministério de 

Desenvolvimento Social -MDS, são: 

• Fortalecer a assistência social como direito social de cidadania; 

• Respeitar a heterogeneidade dos arranjos familiares e sua 
diversidade cultural; 

• Rejeitar concepções preconceituosas, que reforçam 
desigualdades no âmbito familiar;

• Respeitar e preservar a confidencialidade das informações 
repassadas pelas famílias no decorrer do trabalho social;

• Utilizar e potencializar os recursos disponíveis das famílias no 
desenvolvimento do trabalho social; 

• Utilizar ferramentas que contribuam para a inserção de todos 
os membros da família que necessitam de acompanhamento 
familiar.
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Conheça o documento na íntegra da Política Nacional de Assistência Social
Acesse:
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-
assistencia-social-snas/cadernos/politica-nacional-de-assistencia-social-
2013-pnas-2004-e-norma-operacional-basica-de-servico-social-2013-
nobsuas>. Acesso em: 29 dez. 2014.

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Programa Bolsa 

Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias 

em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Está baseado 

na garantia de R$ 70,00 mensais e se firma na garantia de renda, inclusão 

produtiva e no acesso aos serviços públicos. 

Todos os meses, o governo federal deposita uma quantia para as famílias 

que fazem parte do programa. O valor repassado depende do tamanho da 

família, da idade dos seus membros e da sua renda. Há benefícios específicos 

para as famílias com crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que 

amamentam. 

As famílias são selecionadas com base nas informações registradas 

pelos municípios no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal. Esse é o instrumento de coleta e gestão de dados que tem como 

objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. Com 

base nos dados, o MDS seleciona, de forma automatizada, as famílias que 

serão incluídas para receber o benefício. É bom saber que o cadastramento 

não garante a entrada imediata das famílias no programa e consequente 

recebimento do benefício. 

Quem pode receber o benefício BOLSA FAMÍLIA?

 Para o recebimento do benefício as famílias têm que cumprir 

determinados compromissos nas áreas de educação e saúde. 
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Educação:

Saúde:

É importante verificar que:

Pode receber o benefício a população-alvo do programa que é constituída 

por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. As famílias 

extremamente pobres são aquelas que têm renda per capita de até R$ 77,00 

por mês. As famílias pobres são aquelas que têm a renda per capita entre R$ 

77,01 a R$ 154,00 por mês, e que tenham em sua composição gestantes, 

nutrizes, crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.

• Matricular crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em escolas 
regulares de ensino;

• Garantia da frequência escolar de mais de 85% de presença;

• Informar ao setor responsável pelo PBF do município caso 
ocorra alguma mudança de escola e de série dos dependentes 
de 6 a 15 anos, para que haja acompanhamento da frequência 
escolar. 

• Para gestantes e nutrizes:

1. Realizar o pré-natal em unidades básicas de saúde, 
realizando todas as consultas conforme calendário do Ministério 
da Saúde. 

2. Participar das atividades educativas ofertadas pelas 
equipes da saúde sobre o aleitamento materno e promoção de 
alimentação saudável;

• Para os responsáveis pelas crianças menores de 7 anos:

• Realizar a vacinação conforme determina o calendário de 
vacinas do Ministério da Saúde;

• Acompanhamento do estado nutricional e desenvolvimento 
da criança nas unidades de saúde. 
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Para ser beneficiário, será preciso apresentar um documento de 

identificação, como o CPF, por exemplo, entrar no Cadastro Único. 

Quem seleciona as famílias que receberão o Bolsa Família é o Ministério 

do Desenvolvimento Social, com base na renda per capita. As prefeituras 

municipais são responsáveis por cadastrar, digitar, transmitir, manter e 

atualizar a base de dados, acompanhar as condições do benefício e articular 

e promover as ações complementares destinadas ao desenvolvimento 

autônomo das famílias pobres do município.

Cabe a vocês, alunos, neste processo como estudantes e futuros 

profissionais, conhecer o rigor das legislações e confrontá-las ante a lei 

maior, ou caso contrário, vamos ter processos inconstitucionais e que ferem 

a democracia.

2.4 Os conselhos de participação popular

Com a Constituição Federal de 1988 ocorre a institucionalização da 

participação popular através dos conselhos que nada mais são do que 

espaços de debate sobre as diretrizes das políticas sociais, inclusive 

com destaque nas relações de força, até mesmo sobre as prioridades 

do fundo público. 

Como já abordamos, frente ao panorama mundial de globalização e o 

neoliberalismo, encontramos as empresas globais, com produtos igualmente 

globais e as pessoas passaram a pensar globalmente e se relacionarem dessa 

O Bolsa Família foi criado por meio da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. 
Sua regulamentação se deu por meio do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro 
de 2004. É lei, é direito social!
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“[...] território como matéria fria, que significa uma área de abrangência ou 
limite e que, sobretudo na cidade passa a ter significado vivo a partir dos 
‘atores que dele se utilizam’” (SPOSATI, 2003, p. 15, grifo do autor).

forma. Há, pois, a presença da ética capitalista que impera a competitividade, 

o dinheiro, o consumo, o individualismo. O campo das políticas fragiliza suas 

funções sociais, e vai se expondo um contingente de pessoas de “fora”, ou 

seja, não encaixam nessas novas relações, as margens do progresso.

E encontramos a fragilização do estado nação, onde dominam as 

disparidades sociais, e encontramos um país dividido, sendo de um lado 

uma sociedade industrial avançada e moderna, com sofisticada tecnologia, 

e de outro uma sociedade fragilizada com índice altíssimo de vulnerabilidade 

social, que impera o desemprego, o exílio em territórios urbanos sem 

infraestrutura ou políticas sociais. 

As políticas sociais na atualidade apresentam a perspectiva mais progressiva 

sem alterar o modelo que privilegia interesses econômicos em detrimento 

do social, assim é fundamental pensar em políticas sociais numa:

• Perspectiva de territorialização.

• Proposta de desenvolvimento local.

• Investimentos em ações de cooperativas de trabalho, geração de renda.

• Enfoque na matricialidade familiar.

• Enfoque no monitoramento e avaliação.

• Coletivização das demandas através de participação popular.

• Fomento ao protagonismo das pessoas.
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1. A partir de 1990, que medidas o Brasil passa a adotar, e por 
quê?

2. Como a privatização de empresas nacionais afetou a 
economia brasileira?

Nessa unidade vimos que:

• Os Indicadores Sociais são insumos básicos e 
indispensáveis em todas as fases do processo de formação 
e implementação das políticas públicas.

• Alguns conceitos são importantes para a compreensão 
dos indicadores sociais: indigência e pobreza, famílias 
indigentes, linha de indigência, linha de pobreza.

• Na verdade, não há como estabelecer um conceito 
definido de forma universal e única da pobreza, o certo 
é que a pobreza refere-se a situações de carência em 
que os indivíduos não conseguem manter um padrão 
mínimo de vida condizente com as referências socialmente 
estabelecidas em um dado momento histórico. 

• Segundo dados do CENSO de 2010, 16 milhões de 
brasileiros vivem em situação de extrema pobreza (ou com 
até R$ 70,00 por mês), sendo que 4,2 milhões são brancos 
e 11,5 milhões são negros ou pardos. 

• Segundo o Radar Social (2006), o Brasil é um dos países 
mais desiguais do mundo, ocupando o penúltimo lugar 
dentre os demais países.
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• Segundo o IBGE (2006), “32,6% dos municípios brasileiros 
apresentavam mais da metade de sua população vivendo 
na pobreza, sendo que na região nordeste são 77,1% da 
população.”

• Na atualidade, as cidades brasileiras ainda enfrentam 
problemas históricos e que já deveriam ser superados, 
destacamos dentre eles a questão da moradia, desemprego, 
desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão 
social. 

• A população rural é quem reflete melhor a condição de 
desigualdade social. 

• Na década de 80 instalou-se a discussão em torno de uma 
nova constituição, ou seja, um conjunto de direitos sociais 
básicos que contemplam a saúde, educação, assistência 
social, habitação, entre outros.

Nessa unidade apresentamos conceitos de pobreza e desigualdades 
sociais que permeiam as discussões na sociedade e que vem sendo 
estudados em várias áreas do conhecimento e os conceitos de pobreza 
convergem diretamente na organização da sociedade capitalista. Esse 
é um fenômeno que aflige ainda milhares de pessoas no mundo e no 
Brasil as suas expressões ainda são bem aparentes. São pessoas invisíveis 
que vez ou outra nos deparamos nas esquinas das ruas sem nos darmos 
conta de suas condições de vida.

O sistema capitalista gera desigualdades de várias formas e verificamos 
nessa unidade algumas delas, como a condição da pessoa negra que 
ainda historicamente carrega as marcas do preconceito e da exclusão. 
O racismo é velado em nossa sociedade, entretanto, por intermédio de 
pesquisas podemos verificar que ainda a população negra ganha menos 
que a população branca, a inserção no mercado de trabalho, cursos 
superiores, o acesso à renda e bens de consumo. Segundo dados do 
IBGE de 2011, a população brasileira negra e parda corresponde a 50,7% 
da população, sendo que o percentual de analfabetos em 2010 era o 
triplo dos brancos. 
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O fenômeno gerado pela desigualdade implanta no Brasil outros 
fenômenos que devem ser considerados e são passíveis de discussões 
coletivas e extrapolam a esfera social, recaindo em esferas políticas. 
Esse é o caso da população LGTB (Gays, Lésbicas, Transgêneros 
e Bissexuais) no Brasil. Sofrem ainda extremos preconceitos e são 
vítimas de atos de violência sem precedentes na família, nos grupos 
sociais e no trabalho. Políticas públicas devem ser desenvolvidas para 
proporcionar uma distribuição de renda mais igualitária, diminuindo 
a disparidade entre a população. Investimentos em serviços públicos 
se fazem necessários (educação, saúde, moradia, segurança etc.) de 
forma que eleve a qualidade de vida e, principalmente, dignidade para 
os cidadãos brasileiros.

1. “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§1° O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional” (BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. 31.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 134.)

É correto afirmar que no artigo transcrito a Constituição Federal:

a) Reconhece a existência da diversidade cultural e da pluralidade 
étnica no país.
b) Impõe restrições para o exercício da interculturalidade. 
c) Propõe um modelo para apresentação de projetos culturais.
d) Orienta o processo de homogeneização e padronização 
cultural.
e) Estimula o investimento estatal que visa evitar o hibridismo 
cultural.
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2. A proteção social registrou um enorme avanço com a 
Constituição Federal promulgada em 1988, que introduziu o 
conceito de seguridade social. O tripé da Seguridade Social 
envolve, além das políticas sociais de saúde, as de:

a) educação e esporte.
b) educação e assistência social.
c) previdência social e assistência social.
d) previdência social e cultura.
e) previdência social e meio ambiente. 

3. É direito do idoso, com 65 anos de idade ou mais, que não 
receba nenhum benefício previdenciário e tenha renda mensal 
familiar inferior a um quarto do salário mínimo vigente: 

a) Bolsa Família.
b) Benefício de Prestação Continuada.
c) Auxílio reclusão.
d) Cesta básica.
e) Salário-família.

4. As políticas sociais no Brasil têm adotado o enfoque da 
matricialidade familiar. A política de assistência social editada em 
2004 assume o conceito de que a família.

a)  Demarca um espaço sem contradições e conflitos e, portanto, 
pode garantir de forma mais eficaz a proteção em primeira 
instância, vindo logo em seguida a comunidade, a sociedade e 
o Estado.
b)  É constituída como instituição, cuja solidez se faz por sua 
organização patriarcal e hierárquica, o que permite conservar-se 
como importante espaço de proteção.
c)  Constitui lócus privilegiado de proteção, pois ao longo da 
história esta instituição não tem sido alvo de transformações e 
nem tem sofrido alterações em função das mudanças ocorridas 
na vida social.
d)  Reconhece as fortes pressões do processo de exclusão 
sociocultural sobre as famílias, “[...] com a tradução da família 
na condição de sujeito de direitos, conforme estabelece a 
Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e Adolescente, 
a Lei Orgânica de Assistência Social e o Estatuto do Idoso”.
e)  Nenhuma alternativa acima.
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5. Nas diversas áreas de direitos sociais, organizam-se os 
chamados “conselhos de políticas”, instrumentos importantes 
e peculiares de gestão de políticas públicas. Observe algumas 
afirmações sobre tais conselhos.
I – São espaços públicos de composição plural e paritária entre 
Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa, e têm a função 
de formular e controlar a execução de políticas públicas setoriais.
II – Possuem caráter executivo e independem do Poder Público 
para que sejam estruturados.
III – São fóruns congregadores de entidades e associações da 
sociedade civil que quebram o monopólio estatal.
IV – Dependem da lei para serem criados e sua regulamentação 
é feita pelo respectivo conselho, em consonância com o Poder 
Público.
 
É(São) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões):

(A) I
(B) I e II
(C) I e IV 
(D) II e III
(E) III e IV
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A CONSTRUÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS

Nessa seção será apresentada a constituição dos Direitos 

Humanos Fundamentais. Falar em direitos humanos na atualidade 

pode suscitar discussão, ainda mais presenciando diariamente 

violência absurda nas cidades e no campo. São todas as formas de 

agressões entre os seres humanos e falar de seus direitos torna-se até 

redundante. Mas eles existem e existem para assegurar a democracia, 

a tolerância entre os seres e, sobretudo, a paz. Não imaginamos a 

democracia sem os Direitos Humanos. Nos governos totalitários, 

eles nem chegam à maioria da população. Não podemos imaginar 

democracia sem respeito aos direitos humanos, democracia com 

intolerância, seja qual tipo for, democracia sem justiça, e a justiça, 

como sabemos, é uma condição para a paz. Para facilitarmos a 

nossa reflexão, utilizaremos somente DH para Direitos Humanos. 

Seção 1 | Os direitos humanos

Objetivos de aprendizagem: Nessa unidade nosso objetivo é 

apresentar uma reflexão sobre a constituição dos direitos humanos 

e sociais. Compreendido como conjunto de direitos e garantias do 

ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, 

por meio de sua proteção contra o abuso do poder do Estado e o 

estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da 

personalidade humana. Nesse sentido o Serviço Social atua como um 

defensor intransigente dos Direitos Humanos. 

Rosane Aparecida Belieiro Malvezzi

Unidade 4
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Nessa seção iremos apresentar a conexão orgânica que o Serviço Social 

possui com os DH. A profissão é norteada pelos princípios éticos de dignidade 

e respeito pela pessoa humana e por conta disso, se transforma num defensor 

intransigente dos DH, tal qual está pontuado no Código de Ética profissional. 

O respeito à pessoa humana deverá ser a base de um trabalho que visa a 

superação da pobreza e das desigualdades sociais no Brasil, visto que a 

realidade existente é grave e provoca poucas possibilidades e oportunidades 

a grupos e pessoas excluídas do processo produtivo. 

Seção 2 | O serviço social: promotor da cidadania
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Introdução à unidade
Num país como o nosso, campeão em desigualdades sociais e com 

uma distribuição de renda que não atende a maioria do povo brasileiro, os 

DH aparecem muito atrelados à população pobre e miserável. A condição 

de subalternidade é sempre associada aos DH com a bandidagem e a 

criminalidade. Portanto, o conceito nesse momento é extremamente 

prejudicado e aparece nos mais variados discursos que estes só servem 

para o bandido e para a vítima não existe DH. 

Há sim uma forte motivação da sociedade para a manutenção desse 

conceito e dessa mítica, ora, é interessante, pois há uma vontade de 

poderosos por trás dessa associação deturpadora. Somos um país 

extremamente marcado pelas desigualdades sociais e distribuição de renda 

tendo uma distância muito grande entre os extremos, uma pequena fatia 

da população detém a maior parte da riqueza acumulada. Sobra muito 

pouco para a outra parte que representa a maioria. As classes populares 

geralmente são vistas como classes perigosas, insalubres, ameaçadoras 

pela feiura da fome e da miséria. Parece necessário assim às classes 

dominantes criminalizar as classes populares associando-as ao banditismo, 

à violência e à criminalidade, pois essa é a maneira encontrada de reduzir a 

violência que existe em toda a sociedade, apenas aos desclassificados que, 

portanto, merecem todo o rigor da lei e da polícia, da suspeita permanente, 

da indiferença de suas aspirações que são reais. 
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Seção 1

Os direitos humanos

1.1 O começo de tudo

A compreensão do conceito de DH que temos hoje foi construída desde 

a antiguidade e é importante que conheçamos toda essa trajetória. Falar em 

DH no início nos remete a suas bases históricas.

A evolução dos princípios dos direitos das pessoas também passou por 

outros povos como:

Judeus através de seus profetas: (Isaías, Jeremias e Ezequiel) 

Israel séc. XI a.C. tinham alguns princípios fundamentais:

- Mudar as estruturas, transformar a sociedade.

- Mudar o relacionamento, renovar a comunidade. 

- Mudar o modelo de pensar, recriar a consciência.

O Código de Hamurabi era um conjunto de leis criadas na Babilônia – séc. 
XIX a.C., pelo Rei Hamurabi, que era chamado de o príncipe piedoso, temente 
a Deus, o enviado para fazer “justiça na terra, para eliminar o mau e o perverso, 
para que o forte não oprima o fraco” (Código de Hammurabi, prólogo, v. 
30). Esse código não apresentava leis ou normas legais, mas medidas sociais 
adotadas para coibir os abusos e corrigir as injustiças.
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Atenas – Séc. 

VI  a.C.: Surgimento 

da DEMOCRACIA e 

florescimento da prática 

POLÍTICA (pólis-tikus). 

Romanos: Roma 

– séc. VI a.C.: Neste 

período organizam-se 

em REPÚBLICA e um 

pleno desenvolvimento 

do DIREITO. 

O Fórum Romano, 

o centro político, 

econômico, cultural 

e religioso da cidade 

durante a República e, 

mais tarde, durante o 

Império, está agora em 

ruínas.

Fonte: Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plato%27s_
Academy_mosaic_from_Pompeii.jpg>. Acesso em: 08 dez. 2014.

Figura 4.1 – Academia de Platão

Fonte: Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga>. Acesso em: 08 
dez. 2014.

Figura 4.2 – Império Romano: ruínas
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Cristianismo: Galileia 

– 30 d.C.:  O início do 

cristianismo, com Jesus e 

seus primeiros seguidores, 

seus apóstolos. 

A maior expressão 

do cristianismo foi Jesus 

Cristo, que pregou na 

terra as virtudes teologais 

as mais importantes do 

Cristianismo - se referem 

diretamente a Deus.

São elas: A FÉ, A 
ESPERANÇA E A CARIDADE

Europa – Idade Média. 
Os grandes pensadores 
cristãos, como: Santo 
Agostinho e Tomás de 
Aquino.

São Tomás de Aquino 
(1224 – 1274) foi o grande 
organizador da doutrina 
cristã, situando a caridade 
como um dos pilares da 
fé, imperativo de justiça 
social aos mais humildes. 
No Cristianismo foi ligado à 
religião, sendo a afirmação 
da defesa da igualdade de 
todos os homens numa 
mesma dignidade.

Fonte: Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_Icon_
Sinai_6th_century.jpg>. Acesso em: 08 dez. 2014.

Figura 4.3 Cristo

Figura 4.4: São Tomás de Aquino

Fonte: Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/biografias/tomas-de-
aquino.jhtm>. Acesso em: 08 dez. 2014
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Revolução Francesa Séc. 

XVIII (1789-1799): França era 

um país absolutista, pois o 

rei Luís XVI mandava no país 

com poderes absolutos. A 

população estava descontente 

com a incompetência do rei.

A burguesia, mesmo tendo 

uma condição social melhor, 

desejava participação política 

maior e mais liberdade 

econômica em seu trabalho.

As bases de uma sociedade 

burguesa e capitalista foram 

estabelecidas durante a 

revolução. Princípios da 

Revolução Francesa: Liberté, 

Égalité, Fraternité (Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade).

O Tomismo é uma doutrina atribuída a São Tomás de Aquino (1225 a 1274), que 
forneceu uma contribuição importante ao pensamento cristão. Foi o principal 
responsável pela Escolástica, doutrina teológico-filosófica dominante na 
fase final da Idade Média europeia. Este período foi marcado por mudanças 
na interpretação da Igreja católica passando a aceitar, utilizar e conciliar o 
pensamento de Aristóteles com a ideologia cristã. São Tomás traz à discussão 
o racionalismo ao afirmar que o teólogo deve ter como ponto de partida a fé, 
para chegar à razão, e os filósofos teriam apenas a razão como fundamento. 
São Tomás condenava a especulação e a exploração desenfreada, impondo 
a ideia do preço justo para as atividades comerciais. Condenava a usura, o 
empréstimo de dinheiro a juro, mas aceitava o lucro moderado, destinado 
ao sustento da família ou ao socorro dos necessitados e o que era obtido no 
comércio realizado no interesse geral.

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%A
9galit%C3%A9,_fraternit%C3%A9>. Acesso em: 02 dez. 2014

Figura 4.5: Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão



Como mensurar a pobreza?

U4

157

Nesse período foi assinada a primeira Declaração dos Direitos dos Homens 

e do Cidadão, em 1789, um dos muitos documentos políticos produzidos 

no século XVIII com inspiração das ideias Iluministas. Em reunião da 

Assembleia Nacional, os representantes do povo francês resolveram declarar 

solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Essa 

medida foi a consequência mais imediata da Revolução Francesa devido 

ao esquecimento, ao desprezo dos direitos do homem, e à ignorância de 

que são causas importantes das mazelas da população e da corrupção 

dos governos. Assim resolveram declarar os direitos naturais, inalienáveis e 

sagrados do homem a fim de que esta legislação esteja sempre presente em 

todos os membros do corpo social e político das nações. 

Essa foi uma época influenciada pelo Iluminismo, movimento que surgiu 

na França no século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão 

teocêntrica (Deus como o centro do universo) que dominava a Europa 

desde a Idade Média, e que seus filósofos defendiam que a Europa estava 

num período de trevas e esse pensamento tinha a finalidade de iluminar as 

trevas que se encontrava a sociedade. 

Com o Iluminismo a construção do conceito de DH traduz uma conotação 

filosófica, no qual se produziu um sistema de valores que pode hoje reinventar 

como universal. Destaca-se que no centro desse pensamento está a vida e 

a dignidade do homem. Nesse sentido os DH são requisitos para que os 

homens possam construir sua vida em liberdade, igualdade e dignidade.  

Forti e Brites (2013) aponta que a sociedade burguesa que despontava 

nessa ocasião vai beber na fonte filosófica do direito natural a fim de 

transformar a sociedade em função dos seus interesses, assim:

Esse trânsito entre o direito natural – dos textos filosóficos para 
a existência social e política – operou-se mediante uma série 
de processos revolucionários comandados pelas burguesias e 
teve por marcos fundadores o Bill of Right da Revolução Inglesa 
de 1688, as Declarações de Direitos da Revolução Americana, 
particularmente sua Declaração de Independência (1776), 
a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão que a 
burguesia revolucionária francesa proclamou ao mundo em 
agosto de 1789 (FORTI; BRITES, 2013, p. 13).
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O autor complementa que as variações dessas declarações estão à 

base da elaboração filosófica dos séculos XVII e XVIII, inaugurando o direito 

positivo, chamados de direitos civis e políticos,

Seguindo nas bases históricas do conceito dos DH encontramos a 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS EM 1948. Após a 

Segunda Guerra Mundial ocorre uma nova realidade mundial com a “guerra 

fria” instaurada entre os Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 

A Declaração Universal de 1948 representa a culminância de um processo 

ético que, iniciado com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial de 

todo ser humano em sua dignidade de pessoa.

[...] considerados atributos inerentes a cada pessoa, e 
não como uma relação histórica, mutável e socialmente 
estabelecida, num procedimento característico do 
individualismo ontológico do Iluminismo. Ademais, no 
que configurava talvez, seus traços mais distintivos, essa 
concepção inicial dos direitos humanos consagrava a 
igualdade meramente jurídico-formal e estabelecia a 
propriedade privada como direito individual ilimitado 
(FORTI; BRITES, 2013, p. 16). 

Figura 4.6 – Direitos Humanos

Fonte: Disponível em: <http://fichasmarra.files.wordpress.com/2010/03/
direitos_humanos1.jpg>. Acesso em: 02 dez. 2014.
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Declaração Universal dos Direitos dos Povos (1976)

Pode-se dizer que surgiu de uma inquietação provocada pelo caráter 

individualista da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 

seu foco nos “direitos individuais”, não se manifestando quanto ao direito 

coletivo dos povos.

A compreensão desses direitos, portanto, não foi e não será estática ao 

longo do tempo, podendo sofrer a interferência de movimentos de caráter 

social e político. 

Para melhor compreensão, formula-se uma organização desses direitos 

humanos em três níveis: primeiro, abrange os direitos civis e políticos que 

foram deflagrados pelas conquistas liberais do século XVIII. O  segundo 

está diretamente associado ao mundo do trabalho e num sentido mais 

geral e efetiva-se nos séculos XIX e XX. Já o terceiro tem características 

da sociedade atual e está referindo-se ao direito coletivo da humanidade, 

incluindo o meio ambiente, a defesa da ecologia. 

Os Direitos Humanos são universais no sentido de que 
aquilo que é considerado um direito humano no Brasil 
também deverá sê-lo com o mesmo nível de exigência, 
de responsabilidade e de garantia em qualquer país do 
mundo, porque eles não se referem a um membro de uma 
sociedade política; a um membro de um Estado; eles se 
referem à pessoa humana na sua universalidade. Por isso 
são chamados de direitos naturais, porque dizem respeito 
à dignidade da natureza humana. São naturais, também, 
porque existem antes de qualquer lei, e não precisam estar 
especificados numa lei, para serem exigidos, reconhecidos, 
protegidos e promovidos (BENEVIDES, 2014, p. 5).
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1.2 As gerações dos direitos humanos 

No que se refere à classificação dos DH, há que se considerar sua evolução 

ao longo dos tempos, vamos apresentar agora a classificação dos direitos 

humanos. Podem ser apresentados por alguns pesquisadores como gerações, 

ou dimensões, de qualquer forma é importante conhecê-los. A expressão 

"gerações de direitos do homem" foi utilizada pela primeira vez pelo jurista 

tcheco Karel Vasak no final dos anos 70 (1979), com intuito de se tentar traçar 

um paralelo entre a evolução dos direitos humanos e o lema da Revolução 

Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade).

1. PRIMEIRA GERAÇÃO: DIREITO À LIBERDADE.

Buscava-se proteger o indivíduo em relação ao poder do Estado e 

expressavam as lutas da burguesia contra o absolutismo feudal. Congrega os 

direitos a liberdade estando em destaque a trilogia da Revolução Francesa 

(igualdade, liberdade e fraternidade) que destaca no primeiro artigo da 

Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão: todos os homens nascem 

livres e iguais em direitos, sendo esse o primeiro dos direitos, ou seja, é o 

direito de nascer e permanecer livre. 

2. SEGUNDA GERAÇÃO: DIREITO À IGUALDADE. 

As refrações da questão social trazem consequência a toda a população 

de modo geral e essa segunda geração diz respeito à igualdade entre os 

homens. No final do século XVIII e início do XIX toda a Europa sobre profundas 

transformações devido à Revolução Industrial. Essas transformações diziam 

respeito às condições sociais e econômicas e o surgimento da classe operária 

assalariada e submetida às condições desumanas de trabalho. O objetivo 

dessa geração é de superar a ideia de igualdade meramente formal e colocá-la 

realmente em prática, atingindo a igualdade de forma real. Sendo o homem 

um ser social e é exatamente por viver em sociedade e interagir com seus 

pares que tem o direito à comunicação, à cultura e à promoção. 

Assim o homem deve ter o direito a trabalhar, à remuneração digna, à 

sindicalização, ao descanso remunerado, à segurança social, à saúde, à 

educação, ao acesso aos bens das ciências e das artes. 
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3. TERCEIRA GERAÇÃO: DIREITO À SOLIDARIEDADE

Tanto a Primeira como a Segunda Grande Guerra Mundial trouxeram 

consequências devastadoras para a humanidade, entretanto o pós-guerra desta 

trouxe um novo contorno mundial, em que duas grandes nações iniciaram o 

que popularmente foi chamado de “Guerra Fria”. Nessa nova realidade mundial 

em que os horrores da guerra foram estampados com o quase extermínio dos 

judeus, se inicia a discussão acerca da necessidade de uma sociedade que 

prese pela solidariedade entre os homens. O momento mais importante na 

história dos DH ocorre durante os anos de 1945 a 1948. Em 1945, os Estados 

conseguem refletir e tomam consciência das tragédias e atrocidades ocorridas 

durante a Segunda Guerra, estimulando, assim, a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) a fim e estabelecer e manter a paz no mundo. Dentre 

seus objetivos destacamos a manutenção da paz, a segurança internacional, 

realizar a cooperação entre as nações buscando a resolução de problemas de 

cunho econômico, social, humanitário.

Assim, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Guerra fria, o que sabemos sobre isso? 
No final da Segunda Guerra Mundial, teve início o que chamamos 
de Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a 
hegemonia política, econômica e militar do mundo.
Esse confronto ideológico colocou em choque as ideologias capitalistas 
e comunistas no mundo. O capitalismo era liderado pelos Estados Unidos 
e o comunismo pela União Soviética. Ambos vencedores da Segunda 
Guerra Mundial, desfrutavam de um armamento capaz de realizar 
mutua destruição, entretanto, o confronto direto nunca ocorreu. O 
conflito entre os dois países permaneceu por um longo período, foi na 
década de 1980, a União Soviética se mostrava desgastada e incapaz de 
sustentar sua ideologia. Em 1989 foi derrubado o Muro de Berlim, maior 
símbolo da Guerra Fria. 
Acesse:
<http://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/>. Acesso em: 
29 dez. 2014.
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4. QUARTA GERAÇÃO: DIREITO À VIDA

Essa quarta geração está intimamente ligada à questão do biodireito. Esse é 

mais um reflexo das atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, 

no que se refere a pesquisas e experiências genéticas ocorridas nos campos 

de concentração promovidos pelo regime nazista. Nesse sentido o direito 

moderno passa a se preocupar com a ética e com a vida. A regulação desses 

experimentos genéticos passou a ser foco de preocupação para nortear as 

ações de médicos e biólogos, redundando na proteção da pessoa humana de 

forma integral, levando à humanização do avanço e processo científico. 

Importantes questões da bioética, como aborto, fertilização in vitro, 

homossexualidade, mudança de sexo, utilização de células tronco, 

descriminalização do suicídio, direito à morte, são constituídas a partir dessa 

regulação. Nesse sentido, a bioética visa tratar a pessoa humana com dignidade 

e, sobretudo como sujeitos de direitos fundamentais, observando que o tema 

tem estreita relação com o futuro da espécie humana, envolvendo liberdades, 

direitos e deveres da sociedade e do Estado, mas também na preservação da 

humanidade e a sua existência. 

5. QUINTA GERAÇÃO: DIREITO CIBERNÉTICO

Essa geração enquadra os DH de quinta geração como sendo os que 

envolvem a cibernética e a informática. É o direito do cibernético como direitos 

sobre o software, direito autoral de obras publicadas por meio digital, pirataria 

etc.

6. SEXTA GERAÇÃO: DIREITO À INFORMAÇÃO

Os DH da sexta geração são os direitos fundamentais decorrentes da 

globalização, à democracia e à correta informação dos fatos e acontecimentos 

da humanidade. Está descrito no artigo XXI da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que toda a pessoa tem o direito de tomar parte do governo de seu 

país, quer de forma direta ou através de representantes escolhidos livremente, 

através de um processo democrático. 

Nesse sentido, democracia e direitos fundamentais são intimamente ligados, 

uma vez que é no estado democrático de direito que se procura a preservação 
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dos direitos fundamentais, passando necessariamente pelo cumprimento e 

preservação da dignidade da pessoa humana. 

A liberdade de informar e de ser informado é a razão da liberdade da 

informação, sendo que deve ser levada em consideração a liberdade de 

pensamento, sendo esse um direito individual e coletivo de se ter acesso ao 

conhecimento dos fatos e acontecimentos. 

1.3 Os direitos sociais

 Falar em direitos sociais no século XXI é falar da responsabilidade do 

Estado/Poder Público/Governo em garantir as condições para que os cidadãos 

brasileiros usufruam dos direitos fundamentais para o exercício de uma vida 

digna com proteção e igualdade.

 Os Direitos Sociais conquistados ‘a duras penas’ ao longo do século XX 

foram consagrados na Constituição Federal de 1988 (Título II, onde trata dos 

Direitos e Garantias Fundamentais) e no Título VIII (da Ordem Social), dispondo 

no Art. 6º como sendo: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados. 

Importante destacar que o direito à alimentação não compôs o Art. 6º da 

Constituição Federal em 1988, o direito social à alimentação foi reconhecido 

como direito e introduzido pela Emenda Constitucional nº. 64, de 04 de 

fevereiro de 2010, após amplo debate entre vários setores da sociedade.

Assista ao filme e saiba mais sobre Direitos Humanos:
<www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc>. Acesso em: 29 dez. 
2014.

TODOS OS CIDADÃOS BRASILEIROS SÃO SUJEITOS DOS DIREITOS 
SOCIAIS: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados (BRASIL, 1988).
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O divisor de águas para o acesso à cidadania pela via da promoção 

dos direitos é a Constituição Federal de 1988. Esta, além de significar o 

rompimento com o regime militar, também representou a consolidação 

da conquista de direitos.

Também nesta normativa constou pela primeira vez a responsabilidade 

do Estado no enfrentamento das expressões sociais por meio da 

estruturação de políticas de proteção social através da Seguridade Social, 

como a Previdência, Saúde e Assistência Social. 

1.4 Seguridade social e direitos sociais

A política de Seguridade Social é composta pela Previdência Social, 

Saúde e Assistência Social, essas políticas têm como responsabilidade a 

proteção dos cidadãos em momentos de necessidade.

Olhe como funciona a Seguridade Social atualmente:

O que quer dizer isso?

A Previdência Social 
é uma política social 

que oferta direitos, 

entretanto esses direitos 

estão intrinsecamente 

e necessariamente 

condicionados a 

contribuição previdenciária, 

ou seja, o cidadão para 

ter direito deve pagar em 

forma de desconto em seu 

salário ou então de forma 

autônoma.

Figura 4.7: Seguridade Social

Fonte: Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/90049/>. Acesso em: 02 
dez. 2014.

A Saúde, até a Constituição Federal de 1988, funciona como a 

Previdência Social, para que tivesse direito a acessar os serviços de saúde 

de forma pública e gratuita era necessária a contribuição previdenciária. 

A Constituição Federal garantiu o direito à saúde a todos os cidadãos 

brasileiros, independente da contribuição previdenciária.
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LEI ELOY CHAVES
Na realidade é o decreto, nº 24, de janeiro de 1923, que instituiu a 
obrigatoriedade da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para 
os trabalhadores em cada empresa ferroviária. Esta lei abriu precedentes 
para que outras empresas também implantassem o mesmo benefício.

Importante destacar que os trabalhadores tiveram papel fundamental 

no processo de conquista dos direitos sociais por meio da organização, 

mobilização e reivindicações. As conquistas dos direitos sociais no Brasil é 

resultado de muitas lutas dos trabalhadores.

A organização das primeiras formas de Assistência Social preparada 

pela sociedade, como as instituições religiosas e filantrópicas, foi há mais 

de 400 anos no Brasil. Essas práticas eram totalmente necessárias para 

sobrevivência de algumas pessoas, pois ao Estado cabiam apenas as ações 

emergenciais, cumprindo papel secundário, deixando para a sociedade as 

responsabilidades maiores (NOZABIELLI, 2008).

As intervenções primárias do Estado nas expressões da questão social 

foram através de ações concentradas na área da atenção à criança e 

adolescente em situação de pobreza, vítimas do abandono, negligência 

familiar e, ainda, autores ou cúmplices de crime ou contravenção social. 

A Assistência Social até 1988 não era considerada política social, o 

Estado não tinha responsabilidade com as ações e serviços à população em 

situação de pobreza e que estava descoberta dos benefícios previdenciários. 

A partir de então, por meio dos artigos 203 e 204 desta lei, a assistência 

social é destinada a quem dela necessitar.

A Seguridade Social que acessamos atualmente e que expressa avanço 

no âmbito dos direitos sociais nem sempre foi assim. É resultado de um 

processo lento e gradual que aconteceu ao longo do século XX.

O arcabouço jurídico de proteção social tem como um dos principais 

marcos históricos a Lei Eloy Chaves de 1923. Na década de 30, associado 

ao longo governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, houve de forma 

expressiva a ampliação dos direitos sociais. 
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A lógica dessa intervenção estatal pode ser explicada a partir da análise 

das raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil 

No período da Velha República, após a abolição da escravatura, o Estado 

assumiu o papel de controle e repressão, justificando-se pela legitimação da 

ordem. O Estado Republicano ainda conservava a forma de funcionamento da 

ordem patriarcal, ou seja, era a concepção da casa grande ocupando espaços 

da cidade. Rizotti (1999, p. 82) destaca como era esta relação:

A pobreza era tratada como caso de polícia, esta concepção e discurso 

eram públicos até a década de 30. Pensando desta forma, a prática tanto do 

Estado como também das organizações que executavam a ajuda era de que 

o indivíduo pobre deveria ser responsabilizado pela sua condição e qualquer 

manifestação de ociosidade ou de insatisfação com as ordens do Estado era 

tratada com repressão e violência.

 Com o quadro da violência, péssimas condições de trabalho e de 

vida, as manifestações dos trabalhadores foram inevitáveis. O enfrentamento 

exercido pelo Estado contra os movimentos de trabalhadores acabou 

por criar uma tradição de repressão e desqualificação das reivindicações 

populares no país. 

[...] na passagem do regime colonial para o republicano, os 
governos foram pressionados a criar formas de intervenção e 
controle sobre as classes populares, como medida estratégica 
para concretizar o projeto civilizatório de tornar o Brasil uma 
nação culta, civilizada economicamente viável. As elites 
temiam que as classes populares adquirissem consciência de 
suas forças coletivas (NOZABIELLI, 2008, p. 43).

De modo similar, as demandas oriundas do modelo 
explorador e desigual, desde a assistência a enfermos até 
o atendimento aos miseráveis e necessitados em geral, 
encontravam-se na figura do senhor da casa-grande a 
última autoridade de recursos, realizando este o papel que 
em outras porções do globo encontravam-se já a cargo dos 
serviços públicos.
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A partir de 1930 até quase o final da década de 40 foi um período marcado 

pela Era Vargas, com particularidades paternalistas e tuteladoras, nas quais 

se empregava a política do controle da força de trabalho, interferindo nas 

relações sociais, ou seja, o Estado realizava as “concessões ou dádivas” em 

troca do controle dos trabalhadores. Se a Legislação demonstrava avanço, 

anunciando direitos sociais, havia a restrição e regulação desses direitos, 

ou seja, havia uma distância entre o que se anunciava como novos – os 

direitos – e a sua materialização.

Também neste período fortalece o processo de industrialização, 

entretanto ainda limitado e desorganizado. 

O Brasil era conhecido como país de capitalismo periférico, pois 

iniciou suas atividades industriais apenas a partir desta década. O Estado 

foi responsável pelo impulso da burguesia naquele processo, através de 

implantação de políticas econômicas privilegiando as indústrias. 

Este investimento na indústria provocou o aumento da população 

urbana nas periferias dos grandes centros, população que fugia das zonas 

rurais onde havia grande pobreza e total falta de cuidado e proteção a estes 

trabalhadores. 

Com o aumento da população urbana e de trabalhadores para a 

indústria, também aumenta as expressões e manifestações de insatisfações 

dos trabalhadores. Neste período, após grande mobilização, são criados 

os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS) e a inserção de novas 

legislações trabalhistas. 

Como era tratada a questão social na era Vargas?

A atenção a pessoas pobres e doentes era responsabilidade das organizações 

religiosas e solidárias da sociedade. Sposati (1992) cita que as intervenções em 

resposta às necessidades sociais apresentadas pela população restringiam-se 

às ações de caridade e filantropia praticadas. 
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Essas mudanças podem ser consideradas marcos para a política social 

registrada nos governos Vargas. A origem das políticas sociais é decorrente 

desse contexto, ou seja, surge como instrumento regulador das relações: 

“[...] calcadas no modelo assistencial, consagram formas populistas de 

relação e a benevolência enquanto forma de atendimento às necessidades 

de reprodução da sobrevivência das classes subalternizadas” (SPOSATI, 

1992, p. 29).

 O Estado Varguista expressa importantes sinais para a construção de 

um Estado de Proteção Social, mas com fortes características excludentes, 

seletivo e centralizador. 

Apesar das formas e concepções ainda conservadoras no enfrentamento 

das situações, esse momento constituía-se em um fator determinante para 

o modelo de seguridade social no Brasil. 

Este processo iniciou-se pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões – 

IAPS –, que indicavam uma forma de agregação de “direitos sociais” às leis 

trabalhistas, com objetivo de prevenir o conflito entre capital e trabalho, 

constituindo-se em um instrumento de “incorporação controlada”, no qual 

eram definidos os direitos, que foram chamados de “pacote de cidadania”, 

e as pessoas que seriam beneficiadas por esse direito (TORRES, 2007).

DIREITOS CONQUISTADOS NA ERA VARGAS

A Era Vargas compreende de 1930 a 1945:

- Voto Secreto.

- Mulher passou a ter o direito a votar.

- Eleições diretas.

- Mandato presidencial de quatro anos.

- Direitos Trabalhistas:

• A participação política em sindicatos.

• Proibição de salários diferentes para a mesma função.
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• Regulamentação do trabalho da mulher e de menores de idade.

• Proteção às mulheres gestantes.

• Limite na jornada de trabalho de 8 horas diárias.

• Férias anuais.

• Indenização por demissão por justa causa.

• Normatização do salário mínimo.

• Criação da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

• Entre outros (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p.56).

 Na década de 50, do século XX, o governo implanta algumas ações 

na área da assistência social à população, como a criação dos programas 

de desenvolvimento comunitário, alfabetização e capacitação de mão de 

obra. Nessa década, observa-se um pouco mais de preocupação com 

as áreas sociais. Mas foi na década de 60 que se expandiram as políticas 

sociais, constata-se a criação do salário-família, o 13º salário e a edição da 

Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS.

A LOPS indicava a unificação dos Institutos de Pensões, desta forma 

unificando todos os benefícios e demais direitos, mas ainda preservava a 

restrição aos trabalhadores com carteira de trabalho assinada, ou seja, a 

população que não contribuía para a previdência social continuava sem 

proteção social.

A situação também era grave quando se referia aos trabalhadores rurais, 

pois estes viviam sob o poder e proteção dos coronéis. Na área rural, a 

assistência que existia era a realizada pelos coronéis, que também exerciam 

o controle sobre o judiciário e a polícia. Muitas vezes, eram os patrões que 

ofereciam as condições e recursos quando os trabalhadores necessitavam 

de atendimento médico, de acesso a medicamento, de transporte para o 

hospital em caso de urgência, ou ainda quando necessitavam de assistência 

funeral. O Governo mantinha-se alheio a essas demandas. Apenas na década 

de 70 que surgem as primeiras legislações de proteção ao trabalhador rural.
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1. A partir de 1930 até quase o final da década de 40, 40 foi 
um período marcado pela Era Vargas, com particularidades 
paternalistas e tuteladoras. Nesse sentido, assinale a alternativa 
correta.

a) Eram ações em que se empregava a política do controle da 
força de trabalho, interferido nas relações sociais.

b) O Estado realizava as “concessões ou dádivas” em troca do 
controle dos trabalhadores. 

c) A legislação demonstrava avanço, anunciando direitos 
sociais, havia a restrição e regulação desses direitos, ou seja, 
havia uma distância entre o que se anunciava como novo – os 
direitos – e a sua materialização.

d) Neste período fortalece o processo de industrialização.

e) Todas as alternativas estão corretas.

2. Complete as lacunas com as expressões corretas.

Na Constituição Federal de 1988, constou pela primeira vez a 
responsabilidade do Estado no enfrentamento das expressões 
sociais por meio da estruturação de políticas de proteção 
social através da Seguridade Social, como a __________, 
__________ e _____________. 

a) Alimentação, trabalho e saúde.

b) Proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados.

c) Educação, a saúde, a alimentação.

d) Moradia, alimentação e previdência social

e) Saúde, assistência social e presidência social
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Seção 2

A formação da democracia cidadã – 
Constituição Federal da República de 1988

Introdução ao estudo

Nessa seção vamos dar continuidade à apresentação das conquistas do 

povo brasileiro em relação aos direitos sociais no decorrer da história. Desde 

o período da Ditadura Militar, passando por outros períodos e chegando 

ao modelo que encontramos hoje.  E para fecharmos a nossa reflexão 

sobre acumulação capitalista e desigualdades sociais iremos apresentar as 

questões mais atuais e que ainda suscitam discussão e preconceitos.  

O Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: “Todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão em consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito 

de fraternidade” (DECLARAÇÃO..., 2014). Vida e liberdade são valores 

inegociáveis. São conceitos frutos de vivência, de percepções individuais 

e coletivas.  Nessa seção vamos abordar a questão da dignidade humana 

e o quanto é difícil para a sociedade reconhecer o humano que não se 

enquadra numa sociedade excludente e que se determina pela seleção 

entre os mais fortes e mais merecedores de benefícios. É importante refletir 

que a dignidade humana não é privilégio de poucos, somente a alguns ou 

dos melhores. A consciência da dignidade humana insiste que não se pode 

mais aceitar que, por qualquer motivo, seres humanos sejam feitos menos 

humanos do que outros e, em consequência disso, sejam violentados. 

2.1 Ditadura militar, direitos humanos e políticas sociais

O período da Ditadura Militar, que compreende os anos de 1964 a 

1985, ficou conhecido também pelas amplas repressões e o cerceamento 

dos direitos políticos e das liberdades individuais. A Constituição não era 

respeitada, sendo o país regido por atos institucionais. 



Como mensurar a pobreza?

U4

172

Segundo Couto (2008, p. 119):

Para o governo militar, o autoritarismo era necessário para o 

reestabelecimento da ordem social.

 Em relação às políticas sociais, percebe-se um avanço na implantação 

de programas e de vários órgãos de responsabilidade governamental, tais 

como o Banco Nacional de Habitação – BNH; a Fundação de Bem-Estar – 

FUNABEM; o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS; o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; as Companhias de Habitações – 

COHABs; a Central de Medicamentos – CEME, e a instituição do Ministério 

da Previdência e Assistência Social (TORRES, 2007). 

 Também há a implantação de novas estruturas, como o Ministério 

da Previdência e Assistência Social, criado em 1977. 

Essas ações, serviços e programas foram considerados avanços na 

perspectiva da consolidação de um sistema de proteção social aos brasileiros, 

entretanto, ainda não foi universal, ou seja, ainda restringia os trabalhadores 

que por diversos motivos não pagavam a previdência social. Entretanto, 

nesta época, inicia a discussão acerca da necessidade de ampliação de 

direitos daqueles que não efetuavam contribuições previdenciárias.

Nos anos 70, há registros de um rápido crescimento na economia, 

chamado de década do “milagre econômico”. A principal característica foi 

o discurso para o investimento do país, ou seja, o crescimento econômico. 

Metaforicamente, Kliksberg (2002) denomina este momento de “modelo 

do derrame”, pois significava o progresso econômico, que só era possível 

por meio de grandes investimentos na economia, porém, percebia-se que 

Os militares assumiram o poder, a partir do golpe de 
1964, com a proposta de acabar com o período do 
governo populista, erradicar o fantasma do comunismo 
e transformar o Brasil em uma grande potência 
internacional, tendo como perfil as suas ações o cunho 
burocrático e tecnicista.
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estes investimentos impunham enormes sacrifícios, com objetivo de atingir 

metas no nível macroeconômico, para a superação desta etapa. Trata-se 

de um difícil e longo momento de espera que implicava a construção 

de um caminho. Os avanços eram mínimos em relação ao combate ao 

crescimento da pobreza, desemprego, violência e outras situações em que 

a população estava exposta. No final da década de 1970, já se manifestavam 

os sinais de saturação da forma como o Estado tratava as questões sociais.

Na década de 1980, um dos fatores importantes que contribuiu para 

o processo da democratização no país foi o surgimento de diversos 

movimentos populares e o fortalecimento de outros já germinados no 

regime autoritário da ditadura militar. É bom lembrar que esses movimentos 

questionavam as dificuldades e necessidades de parte da população 

excluída dos bens e serviços. As pressões dos movimentos sociais foram 

fundamentais para o desmonte do regime militar.

2.2 Década de 80 – a década perdida

A década de 80 é chamada de “década perdida” devido ao aumento do 

empobrecimento da população. Em 1985 existiam 45 milhões de pessoas 

vivendo no limite das condições de sobrevivência, ou seja, com renda per 

capita de até ¼ do salário mínimo, o que significa abaixo da linha da pobreza. 

Dentre os múltiplos fatores responsáveis por esta estatística, pode-se assinalar 

a crise econômica, financeira, política, social e a falta de credibilidade no 

Estado. Porém, as situações que mais colocavam a população em situação 

de fragilidade eram a inflação e o desemprego. Este contexto de grande crise 

econômica e social não atingiu apenas o Brasil, mas toda a América Latina 

(SOARES, 2005 apud MARTINS, 2009).

Saiba mais sobre o período da ditadura militar no Brasil assistindo:
Pra frente Brasil (1982) Direção de Roberto Farias. Elenco: Reginaldo 
Farias, Antônio Fagundes, Claudio Marzo, Elizabeth Savalla. 
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A população insatisfeita com as condições de vida tomam as ruas 

das principais cidades do país exigindo que o Estado brasileiro seja 

responsável pelo enfrentamento dos problemas sociais que a população 

passava: desemprego, pobreza, falta de moradia, serviços públicos 

ineficientes, entre outras. 

É a partir de grande mobilização popular que inicia o processo de 

mudanças institucionais no Sistema de Proteção Social do país, por 

meio de princípios para uma nova legislação social, responsável por 

mudar as características que marcaram a prática das políticas públicas. 

No dia 5 de outubro de 1988, aconteceu um dos marcos mais 

importante para a consagração de importantes direitos sociais. A 

Constituição Federal instituiu a proteção social pela via das políticas 

da seguridade social, estabelecendo e indicando mecanismos para seu 

fortalecimento. 

A década de 90 é marcada pelas regulamentações do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei Orgânica de Saúde – LOS, Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, e outras. Mas, infelizmente, muitas das orientações de 

acesso aos direitos sociais para os segmentos mais vulnerabilizados não 

foram implantados. Neste período o Estado adere às determinações do 

projeto Neoliberal, onde as prioridades de investimentos econômicos 

não foram na área social, pelo contrário, há a redução no orçamento 

das polícias sociais.

Como o Estado instrumentaliza os direitos sociais? 
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Os direitos sociais são ações das políticas sociais proporcionadas 

pelo Estado de forma direta ou indireta que devem ter como resultados 

a melhoria na condição de vida dos brasileiros.

A realização de ações das políticas sociais de forma direta é quando 

o Estado, por meio de suas estruturas oferta serviços, programas, 

projetos e benefícios à população. As escolas, unidades básicas de 

saúde – UBSs, centros de referência de assistência social – CRASs, são 

exemplos de políticas sociais de forma direta oferecida pelo Estado que 

possui as estruturas como o espaço físico, equipamentos, contratação 

e manutenção de profissionais, destinação de recursos, entre outros, 

gerenciados diretamente pelo poder público.

As ações realizadas de forma indireta é quando organizações 

privadas com fins, ou não, lucrativos, ofertam ações para a população. 

Nestes casos, cabe ao Estado a responsabilidade do financiamento e/

ou co-financiamento por meio de convênios e a fiscalização e controle 

destas ações.

Finalizando a discussão, concluímos que os direitos sociais no 

Brasil iniciam a construção no início do século XX, após organização 

e mobilização dos trabalhadores. Apenas na Constituição Federal de 

1934 que se expressa essa conquista. Esses direitos surgem de embates 

políticos protagonizados por movimentos sociais que reivindicavam 

proteção social por meio de um sistema público.

 Esses direitos sociais foram/são operacionalizados pelas 

políticas sociais, ou seja, o Estado passa a assumir o enfrentamento 

das expressões da questão social apenas a partir da década 30, do 

século XX, nos governos de Getúlio Vargas. Entretanto até a década 

de 80, especialmente em 1988 com a Constituição Federal, é que os 

direitos sociais e o acesso às políticas sociais passam a ser dos cidadãos 

brasileiros, até então apenas os trabalhadores inseridos no mercado 

formal de trabalho são cidadãos de direitos.
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 Atualmente, temos um importante arcabouço legal que garante 

os direitos sociais, mas a existência de leis e normativas não se traduz 

em garantias efetivas, além de ser uma questão de direito também 

é de política. O Governo tem a responsabilidade constitucional de 

implantação das políticas sociais, entretanto a efetivação depende do 

grau de mobilizações e expressões das lutas sociais.

2.3 O serviço social e os direitos humanos: a busca da cidadania

O Serviço Social é uma profissão de nível superior, cuja regulamentação 

foi atualizada pela Lei nº 8.662/1993 (BRASIL, 1993) e só pode ser 

exercida por um assistente social. Tem caráter interventivo e sua 

atuação na realidade social é embasada em princípios norteadores da 

profissão que estão pontuados no Código de Ética profissional. É uma 

profissão que se caracteriza como histórica em virtude dos processos 

de adequação e reestruturação pela qual passou desde a sua gênese. 

Falando na gênese da profissão, destacamos que a intensificação 

da Revolução Industrial, no final do século XIX e início do XX, ocorrida 

na Europa, promoveu o agravamento da questão social aumentando 

assim, o estado de miséria, contínua pauperização da população 

e exploração dos trabalhadores. Se de um lado tinha-se a expansão 

capitalista mundialmente, por outro lado o agravamento da questão 

social e a intensificação das desigualdades sociais, tecidos pelo sistema, 

levando às péssimas condições de vida de um enorme contingente 

populacional. 

Assim, com a finalidade de contenção da revolta dos trabalhadores, 

a burguesia busca apoio em ações, juntamente com o Estado e a Igreja 

Católica, a fim de promover ações de cunho filantrópico que tinham 

como objetivo dar respostas às expressões da questão social mantendo 

a ordem estabelecida. A partir da aliança entre Estado, Igreja e burguesia, 

verificou-se a institucionalização do Serviço Social (NETTO, 2005).
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O Serviço Social é requisitado pelas complexas 
estruturas do Estado e das empresas, de modo a 
promover o controle e a reprodução (material e 
ideológica) das classes subalternas, em um momento 
histórico em que os conflitos entre as classes sociais se 
intensificam, gerando diversos ‘problemas sociais’ que 
tendem a pôr a ordem capitalista em xeque. 

Então, tal qual na Europa, o Serviço Social tem a sua gênese marcada 

pela aliança com o Estado, burguesia e Igreja Católica na função de 

controle e manutenção da ordem vigente através de práticas caritativas 

e filantrópicas.

Entretanto, o Serviço Social passa por muitas reestruturações e 

reformulações que alteram consideravelmente a sua forma de dar 

respostas às desigualdades expostas pela questão social.

Na atualidade, o Serviço Social, após várias discussões em torno da 

profissão, assume o posicionamento crítico em relação à sociedade, se 

coloca a favor da classe trabalhadora, exercendo o papel de mediador 

dos conflitos entre o capital e o trabalho na garantia de direitos dos 

próprios trabalhadores. Edificou-se, conforme afirma Iamamoto (2004), 

um projeto inovador e crítico. A característica crítica da profissão 

deve ser promovida por uma politização constante, afastando-se da 

tendência histórica que marcou a gênese da sua formação. 

Torres (2007, p. 78) destaca que “[...] a Constituição de 1988, 

instrumento maior do ordenamento jurídico, dedicou parte expressiva 

de seu texto aos direitos, garantias individuais e coletivas dos cidadãos 

brasileiros”, explícitos, especialmente, no caput do art. 5º: “Todos são 

No Brasil, o Serviço Social tem a sua origem a partir da década de 

1930, com o surgimento da sociedade capitalista urbano-industrial, 

assim como na Europa, marcada por grandes conflitos internos, 

conforme discutem Iamamoto e Carvalho (2006, p.126): 
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iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se a brasileiros e estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” 

(BRASIL, 1988, p. 23). As transformações advindas desse marco legal 

contribuíram de forma mais efetiva para a valoração dos direitos 

humanos e da cidadania. 

Nesse sentido, Oliveira (2003, p. 10-11 apud AQUINO; MACIEL, 2010, 

p. 9) aponta que o assistente social é chamado a consolidar a cidadania: 

“[...] é ele o elo mais forte entre o indivíduo e os seus direitos humanos 

fundamentais”. Barroco (2004, p. 40) esclarece que o “Código de Ética 

de 1993 é o primeiro Código de Ética do Serviço Social a explicitar 

o compromisso ético-político com os direitos humanos.” No atual 

Código são apresentados 11 princípios que expressam o projeto ético-

político do Serviço Social, responsáveis por direcionar o saber e o fazer 

da profissão, tendo a liberdade como eixo fundamental do “ser social” 

(IAMAMOTO, 2004). O projeto profissional assume, em concordância 

com tais princípios, um compromisso radical com a cidadania, com 

a efetivação dos direitos humanos e com a recusa dos preconceitos 

e todas as formas de discriminação, contemplando o pluralismo das 

correntes teóricas. Pensar no projeto profissional se faz necessário 

também colocar-se a favor da equidade e da justiça social, numa 

perspectiva de universalização dos acessos de bens e serviços relativos 

aos programas e políticas sociais. A democracia é fundamental num 

projeto que assuma a defesa e a consolidação da cidadania para a 

garantia dos direitos sociais, civis, políticos, econômicos e sociais das 

classes trabalhadoras. Assim, o Código de Ética do assistente social 

preconiza a defesa intransigente dos direitos humanos contra todo 

o tipo de arbítrio e autoritarismo, bem como o aprofundamento e a 

consolidação da cidadania e da democracia. 

2.4 A dignidade humana

Ser sujeito de direito. O homem busca essa condição na medida 

em que estabelece relações com os demais humanos e com os seres 
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Historicamente, encontramos elementos para começar a refletir sobre 

as questões da desumanização que encontramos ao nos deparar com os 

sujeitos ditos excluídos:

A criança, tida por humana, mas ainda não completamente, por estar 

em desenvolvimento, por isso completamente sob o domínio do adulto. 

Ao praticar atos de violência contra a criança, negligenciando nos seus 

cuidados, tratando-as como um subproduto da sociedade, impondo-as 

ao trabalho sem chance de crescimento e formação intelectual, é retirar 

Como percebemos a escalada da desumanização na 
sociedade atual?

do mundo. A dignidade humana, na linguagem filosófica, “[...] é o 

princípio moral de que o ser humano deve ser tratado como um fim e 

nunca como um meio” (DINIZ, 1998). É, portanto, um direito essencial. 

Sabendo que a dignidade humana é o processo de luta pela realização 

do direito a condição humana exige uma realização efetiva desse direito 

e, sobretudo a condição de que nenhuma pessoa tenha seus direitos 

violados ou não realizados.

A humanidade está em todos os humanos, se está, como está? 

No mesmo grau? Na mesma quantidade e qualidade em qualquer ser 

humano ou em uns mais outros menos? Haveria lugar para humanos 

“direitos” ou “homens de bem” em detrimento de humanos tortos, 

homens do mal, como muitos posicionamentos que os relativistas 

insistem em repetir.

Não há como deixar de levar em conta alguns fatos e acontecimentos 

dos quais nesses últimos dois séculos a humanidade continua sendo 

protagonista, seja como vítimas ou carrascos. 
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Homossexuais, humanos, mas doentes e depravados, com necessidade 

de cura. São esses preconceitos que cercam a população homossexual. 

Até quando seremos obrigados a conviver com a exclusão e a violência?

Figura 4.8: Indígenas

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil#mediaviewer/Ficheiro:%C3%8Dndios_%C3%A0_
beira_de_um_rio_2.jpg>. Acesso em: 29 dez. 2014.

a oportunidade de essa criança crescer saudável e com condições de 

superação de seu estado de vulnerabilidade.

O escravo, um ser humano, mas somente com capacidade de reconhecer 

o que outro humano lhe impõe. A manutenção do trabalho escravo nesse 

continente – com o status legal até quase o final do século XIX. Sendo essa 

persistência, até os dias atuais, em vários países, de trabalho em condições 

análogas à escravidão.

Indígenas, humanos, mas não aptos a governar a si mesmos e nem 

mesmo aptos para o trabalho. Ainda encontramos o prosseguimento do 

genocídio físico e cultural de índios nas Américas.
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Pessoas com deficiência, pessoas humanas, mas em condição inferior 

em eficiência e sinais de maldição, por isso mesmo a serem escondidos.

Prisioneiros, humanos, mas condenados por malfeitos, bandidos, 

devedores da sociedade e que teimam ser irrecuperáveis. Enfim, a 

discriminação, por quase toda parte de minorias étnicas, culturais, religiosas, 

sexuais de gênero. 

Figura 4.9: Símbolo Internacional de Acesso a Pessoa com Deficiência Física

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia#mediaviewer>. Acesso em: 02 dez. 2014.
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Mulher, tida por humana, mas não com a mesma capacidade de força e 

autodeterminação que o homem. Inserida num contexto de uma sociedade 

machista que ainda subjuga a mulher e a trata como inferior, praticando 

atos de violências físicas e morais.

Qualquer exercício para determinar o sentido de dignidade humana 

exige descortinar e superar a longa história de seu reconhecimento e de 

Figura 4.10: Símbolos femininos nas mais variadas culturas e contextos históricos

Fonte: Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Mulher#mediaviewer/File:Female_symbols.svg>. Acesso em: 02 dez. 2014.

Você acha que persistem entre nós as explicações que tornam muitas 
pessoas humanas inferiores? O que afinal significa dignidade humana?
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sua realização. Sem isso, qualquer abordagem se tornaria não somente 

insuficiente, mas eticamente inaceitável. Por isso mesmo, se há um processo 

de produção de vítimas, há também autores, aos quais, por justiça há que 

se responsabilizar. 

 Cada um de nós, como todos os outros, é sujeito de direitos e de 

dignidade, ao mesmo tempo diferente e igual aos outros. A cultura pela 

dignidade humana promove condição em que ocorra tolerância, o diálogo, 

a cidadania, a diversidade. 

Cabe a todos nós humanos a organização e a luta coletiva por direitos. 

Deve exigir um Estado protetor e promotor de direitos humanos, e não 

violador de vivência da cidadania e das liberdades. A educação em e 

para os direitos humanos é mediação para a humanização das pessoas. 

Através dela podem ser construídas novas formas de relação interpessoal e 

com ambiente cultural e natural, que ponham a dignidade da pessoa, sua 

promoção e respeito acima e no centro da agenda. Falar em educação em 

DH é compreender que a educação ocorre num contexto ainda marcado 

por processos de violação de direitos. Daí que o papel central da educação 

está na formação de pessoas que reconheçam as outras como seres de 

dignidade e direitos. 

Assim, tomando-se a Declaração dos Direitos dos 
Homens e do Cidadão (1789) como marco simbólico 
da “fundação” dos direitos humanos na modernidade, 
emerge esta indagação: passados mais de dois séculos, 
os direitos enunciados naquela Declaração (e mais os 
que a eles adicionaram historicamente) podem ser dados 
por consolidados, ou as resistências que continuam 
experimentando, somadas às graves e repetidas 
violações em incontroláveis países, apontariam sentido 
oposto? (FORTI; BRITES, 2013, p. 11, grifo do autor).
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O capitalismo e sua classe dirigente cumpriu um 
papel histórico revolucionário: foram, há dois séculos, 
alavancas que impulsionaram a humanidade para além 
do feudalismo e do absolutismo. Há tempos, contudo, 
passaram - capitalismo e burguesia - a cumprir a 
função de entraves à busca humana por liberdade e 
igualdade reais (não apenas jurídico-formais) e pela 
sobrevivência com dignidade para todos [...] Tomando 
por empréstimo, a feliz expressão de István Mészáros, 
é este o desafio que a contemporaneidade coloca ao 
gênero humano: avançar para além do capital – ou 
perecer. 

Aliados a essa reflexão, Forti e Brites (2013, p. 11, grifo do autor) 

contribuem:
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1. Analise as afirmativas abaixo:

I. Não havia até a Constituição Federal de 1988, garantias 
de proteção social para a população fora do mercado de 
trabalho formal.
II. As conquistas dos direitos sociais no Brasil é resultado 
de muitas lutas dos trabalhadores.
III. A Assistência Social até 1988 não era considerada 
política social, o Estado não tinha responsabilidade com as 
ações e serviços à população em situação de pobreza e que 
estava descoberta dos benefícios previdenciários.
IV. A Seguridade Social que acessamos atualmente 
expressa avanço no âmbito dos direitos sociais. 

Estão corretas
a) I, II e IV
b) I e IV
c) II e III
d) Nenhuma das afirmativas 
e) Todas as afirmativas 

2.  A cultura pela dignidade humana promove condição em 
que ocorra tolerância, o diálogo, a cidadania, a diversidade. 
Baseado nessa afirmação é INCORRETO afirmar:

a) Cada um de nós, como todos os outros, é sujeito de 
direitos e de dignidade, ao mesmo tempo diferente e igual aos 
outros.
b) A educação em e para os direitos humanos é mediação 
para a humanização das pessoas.
c) A produção de vítimas decorre do fato de historicamente 
haver excluídos e desagregados, sendo esse um evento natural 
da sociedade. 
d) Deve-se exigir um Estado protetor e promotor de 
direitos humanos, e não violador de vivência da cidadania e 
das liberdades.
e) O exercício da tolerância requer saber se colocar no 
lugar do outro, sabendo que todos são iguais em direitos civis 
e políticos. 
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Nessa unidade você aprendeu que: 

• A condição de subalternidade é sempre associada aos DH 
com a bandidagem e a criminalidade.

• Falar em DH no início nos remete às suas bases históricas: 
Código de Hamurabi, Judeus, Gregos, Romanos, 
Cristianismo. 

• No final da Revolução Francesa, séc. XVIII (1789-1799), foi 
assinada a primeira Declaração dos Direitos dos Homens e 
do Cidadão em 1789, um dos muitos documentos políticos 
produzidos no século XVIII com inspiração das ideias 
Iluministas.

• Após a Segunda Guerra Mundial encontramos a 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS EM 
1948. 

• Declaração Universal dos Direitos dos Povos (1976): tem 
seu foco nos “direitos individuais” não se manifestando 
quanto ao direito coletivo dos povos. 

• Os Direitos Humanos possuem gerações ou classificações.

• Primeira geração: direito à liberdade: buscava-se 
proteger o indivíduo em relação ao poder do Estado e 
expressavam as lutas da burguesia contra o absolutismo 
feudal.

• Segunda geração: direito à igualdade: diz respeito à 
igualdade entre os homens, sendo  que o objetivo dessa 
geração é de superar a ideia de igualdade meramente 
formal e colocá-la realmente em prática, atingindo a 
igualdade de forma real.
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• Terceira  geração: direito à solidariedade: necessidade 
de uma sociedade em que se prese pela solidariedade 
entre os homens, a fim de estabelecer a manutenção da 
paz, a segurança internacional, realizar a cooperação entre 
as nações buscando a resolução de problemas de cunho 
econômico, social, humanitário.

• Quarta geração: direito à vida: se refere a pesquisas 
e experiências genéticas ocorridas nos campos de 
concentração promovidos pelo regime nazista, nesse 
sentido há preocupação com a ética e com a vida.

• Quinta geração: direito cibernético: é o direito do 
cibernético como direitos sobre o software, direito autoral 
de obras publicadas por meio digital, pirataria etc.

• Sexta geração: direito à informação: são os direitos 
fundamentais decorrentes da globalização, a democracia 
e a correta informação dos fatos e acontecimentos da 
humanidade. 

• Os direitos sociais no século XXI são de responsabilidade 
do Estado/Poder Público/Governo na garantia das 
condições para que os cidadãos brasileiros usufruam dos 
direitos fundamentais para o exercício de uma vida digna 
com proteção e igualdade.

• A Constituição Federal de 1988 foi um divisor de águas 
em relação aos direitos e proteção sociais.

• A Política de Seguridade Social é composta pela Previdência 
Social, Saúde e Assistência Social, essas políticas têm como 
responsabilidade a proteção dos cidadãos em momentos 
de necessidade.

• A Seguridade Social abrange: Previdência Social, Saúde e 
Assistência Social. 
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A questão dos DH, na maioria das vezes, aparece atrelada a casos de 
violência que presenciamos na mídia. Não se pode falar em democracia 
sem antes compreendermos a evolução e a importância dos direitos 
humanos na construção da cidadania. Às vezes falar em tolerância 
e falar em paz pode até ser redundante, frente a tantas desigualdades 
sociais e casos de desrespeito à pessoa humana, entretanto imaginar 
uma sociedade sem esses parâmetros seria catastrófico. Democracia 
com intolerância, seja de que tipo for, democracia sem justiça, e a 
justiça, como sabemos, é uma condição para a paz. Compreendermos 
que as questões da paz, da democracia, tolerância e direitos humanos 
permanecem interligadas e interdependentes. 

 E o Serviço Social assume nesse processo um grande articulador dos 
direitos sociais e um defensor intransigente dos direitos humanos. No 
Código de Ética profissional está destacado como princípio norteador. 
Historicamente a profissão passa por várias reformulações até chegar 
no modelo que encontramos hoje. Um projeto ético-político que tem 
como opção a defesa e a mediação dos direitos da classe trabalhadora.

• Na atualidade, o Serviço Social, após várias discussões em 
torno da profissão, assume o posicionamento crítico em 
relação à sociedade e se coloca a favor da classe trabalhadora, 
exercendo o papel de mediador dos conflitos entre o capital e 
o trabalho na garantia de direitos dos próprios trabalhadores. 

• Cabe a todos nós humanos a organização e a luta coletiva 
por direitos. Deve-se exigir um Estado protetor e promotor de 
direitos humanos, e não violador de vivência da cidadania e 
das liberdades.
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1. Considerando que a cidadania moderna compõe-se, 
tradicionalmente, de três ordens de direitos, assinale aqueles 
que, no decurso do século XX, foram os que mais tardiamente 
ingressaram na agenda pública brasileira.

(A) Direitos humanos.
(B) Direitos civis.
(C) Direitos sociais.
(D) Direitos políticos.
(E) Direitos de expressão.

2. O processo histórico de instituição dos direitos fundamentais 
consistiu  primeiramente na conquista das liberdades políticas, 
o que foi denominado como direitos de primeira geração, 
tendo como subsídio os valores do liberalismo no período da 
Revolução Francesa. Nesse processo, considera-se que a luta 
travada no ambiente político da época consistia em uma luta 
de classe: 

I. Em busca da afirmação dos direitos fundamentais.
II. Para impor freios aos poderes absolutistas.
III Pela afirmação dos direitos sociais. 
IV Pela afirmação do direito à greve. 
V. Pela preservação do direito de propriedade.

A I, II e III.
B I, II e V.
C I, IV e V.
D II, III e IV.
E III, IV e V.
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3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada após 
a Segunda Guerra Mundial pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, estabeleceu:

(A) a necessidade de se aliar o Estado à religião, conferindo 
fundamento ético e religioso à ordem pública.
(B) o direito do Estado de expulsar de seu território aqueles 
que sejam acusados de colocar em risco a segurança da 
coletividade.
(C) exclusivamente direitos civis e políticos, conferindo 
primazia ao direito de propriedade.
(D) exclusivamente direitos sociais, conferindo primazia aos 
direitos à prestação estatal positiva.
(E) a dignidade inerente a todos os seres humanos e a existência 
de direitos iguais e inalienáveis.

4. A Constituição Brasileira de 1988 também é conhecida 
como:
a) Constituição Democrática
b) Constituição Socialista
c) Constituição dos homens e dos cidadãos 
d) Constituição Cidadã
e) Constituição Classista 

5. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira:
( 1 ) Primeira Geração de DH
( 2 ) Segunda Geração de DH
( 3 ) Terceira Geração de DH
( 4 ) Quarta Geração de DH 
( 5 ) Quinta Geração de DH
( 6 ) Sexta Geração de DH

(    ) Direito à  igualdade 
(    ) Direito à  vida
(    )  Direito cibernético
(    )  Direito à solidariedade 
(    ) Direito à informação 
(    ) Direito à liberdade

A sequência correta é:
a) 1, 3, 5, 6, 2, 4
b) 6, 5, 4, 3, 2, 1
c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
d) 2, 4, 5, 3, 6, 1
e) 5, 4, 3, 2, 1, 6
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