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RESUMO 

 

O MICROCRÉDITO COMO POLÍTICA PÚBLICA DE COMBATE À 

POBREZA: O Empreender JP 

 

Nosso estudo pretende analisar as intencionalidades e perspectivas a partir das quais 

vem sendo efetivada a política de microcrédito na cidade João Pessoa - Empreender JP. 

Objetivamos examinar o desenvolvimento do programa na sua dinâmica constitutiva e 

traçar o perfil do público beneficiado e dos gestores, bem como suas trajetórias de 

envolvimento com o programa. Algumas políticas públicas municipais no Brasil vêm 

acolhendo a idéia de que o empreendedorismo de pequeno porte associado ao 

microcrédito pode ser importante estratégia de superação da pobreza. Essa nova safra de 

políticas públicas que vem tentando construir um diálogo entre as desinserções e o 

microcrédito suscita debates, uma vez que os programas de concessão de 

financiamentos para as classes mais pobres poderiam estar ajudando a disseminar uma 

cultura de autoemprego que se desalinha da noção de assalariamento e da 

universalização de direitos. Por outro lado, é possível que gestões locais que tenham 

uma maior sintonia com a construção de novas sociabilidades e estejam mais abertas à 

participação popular possam estar articulando o acesso ao crédito para fortalecer as 

práticas associativas e o trabalho comunitário. Para compreender como o município de 

João Pessoa articulou a aproximação entre o microcrédito e as camadas menos 

favorecidas da população local, percorremos um caminho analítico que, de partida, teve 

como um dos eixos centrais as interações entre o Estado e a sociedade civil no 

enfrentamento dessa a questão social. Os principais pilares metodológicos que serviram 

de sustentação para nosso estudo foram a pesquisa bibliográfica e documental, 

observação participante e  pesquisa de campo. Realizamos entrevistas semiestruturadas 

com representantes do corpo técnico-funcional do programa e com pessoas que tiveram 

acesso ao microcrédito. Visitamos pequenos empreendimentos agrícolas na zona rural 

de João Pessoa e também participamos de um curso em gestão básica empresarial 

oferecido pela referida política local. Os resultados da pesquisa puderam nos fornecer 

algumas percepções. Uma delas foi a de que a política de microcrédito da prefeitura de 

João Pessoa se constitui numa ação pública de combate à pobreza onde a noção de 

empreendedorismo é colocada como uma porta de entrada para a empregabilidade e a 

concessão de pequenos empréstimos é  vista pelos representantes institucionais como 

um instrumento que concorre para fortalecer as capacidades individuais da população 

pobre. Percebemos que os gestores institucionais se apoiavam no discurso de que o 

público assistido que conseguia chegar até a fase de liberação de crédito passava por um 

filtro natural de seleção ao longo das etapas do Empreender JP pelo fato de que muitos 

inscritos não detinham habilidades para enfrentarem o mundo dos negócios.  Captamos, 

também, que as noções de vulnerabilidade social, de simulação de jogos empresariais e 

de capital humano nortearam a concepção ideológica do programa local. Por sua vez, 

observamos que essa política pública local evoluiu  num campo de tensões e desafios, 

uma vez, os produtores rurais que obtiveram crédito no Empreender vivenciaram 

experiências e trajetórias que foram bastante diversas das que passaram os sujeitos que 

aplicaram os financiamentos em pequenos negócios urbanos. 

 
Palavras-chave: pobreza, microcrédito, trabalho e política pública. 
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ABSTRACT 
 

MICROCREDIT AS A TOOL FOR PUBLIC POLICY AGAINST POVERTY: 

Empreender JP 

 

 

Our study aims to examine the intentions and perspectives from which has been effected 

the microcredit program in João Pessoa city - Empreender JP. We aimed to examine the 

development of the program in its constitutive dynamics and profile of the public 

benefit and managers, as well as their history of involvement with the program. Some 

municipal public policies in Brazil have been embracing the idea that entrepreneurship 

small business associated with the microfinance can be an important strategy for 

overcoming poverty. This new breed of public policy that is trying to build a dialogue 

between disinsertions and microcredit raises debates, since the provision of funding 

programs for the poorer classes could be helping to spread a culture of self-employment 

that misalignment of the concept of wage and universal rights. On the other hand, it is 

possible that local managements that have a greater harmony with the construction of 

new and sociability are more open to popular participation may be articulating access to 

credit to strengthen the associative practices and community work. To understand how 

the city of João Pessoa articulated the connection between the micro and the 

disadvantaged sections of the local population, we traverse a path analytical, departure, 

was a central tenet of the interactions between state and civil society in the face of this 

social issue. The main methodological pillars that served as support for our study were 

the bibliographical and documentary research, participant observation and field 

research. We conducted semi-structured interviews with representatives of the 

technical-functional program and people who had access to microcredit. We visited 

small agricultural enterprises in rural Joao Pessoa and also attended a course in basic 

business management offered by this local policy. The survey results could give us 

some insights. One was that the microcredit program of the city of João Pessoa 

constitutes a public action against poverty where the notion of entrepreneurship is 

placed as a gateway to employability and the granting of small loans is seen as the 

institutional representatives an instrument that contributes to strengthening the 

individual capacities of the poor. We realize that institutional managers relied on the 

discourse of the public attended that could reach the release phase of credit passed 

through a filter of natural selection along the steps of Empreender JP the fact that many 

subscribers did not own abilities to cope with the the business world. We capture, too, 

that the notions of social vulnerability, simulation games business and human capital 

guided the ideological conception of the local program. In turn, we observed that local 

public policy has evolved in a field of tensions and challenges, as the farmers who 

obtained credit in Empreender JP experienced situations that were very different 

trajectories of the individuals who have applied the small business financing in urban. 

 

Key- words: poverty, microcredit, work and public policy 
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso estudo pretende analisar as perspectivas a partir das quais vem sendo 

efetivada a política de microcrédito na cidade João Pessoa, suas implicações para as 

percepções dos sujeitos beneficiados e para a delimitação e possibilidades do próprio 

programa. Na fase mais recente, algumas políticas públicas locais no Brasil vêm 

acolhendo a ideia que o empreendedorismo de pequeno porte, associado ao 

microcrédito, pode ser uma importante estratégia de superação da pobreza. Essa nova 

safra de políticas públicas que vem tentando construir um diálogo entre as desinserções 

e o microcrédito ao nível de algumas prefeituras do país suscita debates uma vez que, os 

programas de concessão de financiamentos para as classes mais pobres poderiam estar 

ajudando a disseminar uma cultura de autoemprego que se desalinha da noção de 

assalariamento e da universalização de direitos, mas, por outro lado, é possível que 

gestões locais que tenham uma maior sintonia com a construção de novas sociabilidades 

e estejam mais abertas à participação popular possam estar articulando o acesso ao 

crédito para fortalecer as práticas associativas e o trabalho comunitário. 

   A concessão de pequenos empréstimos para os estratos menos favorecidos 

da população de João Pessoa é uma experiência nova de gestão do social numa cidade 

que faz parte de uma região marcada historicamente por relações paternalistas entre o 

Estado e as elites locais e pela pouca participação da sociedade civil nas escolhas 

públicas. É possível que novas representações políticas na cidade, principalmente as 

oriundas dos movimentos sociais, estejam conseguindo superar os vieses da cultura 

política regional no que se refere à tradição histórica de cooptação política de alguns 

grupos privados nos rumos das intervenções municipais.  

 A posição de destaque que o empreendedorismo vem adquirindo nas discussões 

sobre as escassas oportunidades do mercado de trabalho formal, no momento 

contemporâneo, estaria associada, para alguns estudos, à disseminação de novas 

proposições pelas estruturas dominantes do capitalismo. Com a intenção de aplainar os 

possíveis conflitos sociais decorrentes da globalização da pobreza, os atores 

hegemônicos da acumulação global procuram generalizar novas visões de mundo e 

tentam demonstrar que os dilemas da exclusão e do desemprego poderiam ser 

resolvidos pela obtenção de empréstimo de pequeno porte. Nesse aspecto, o setor 

informal seria um espaço para o surgimento de alternativas promissoras aos que não 

encontram inserção na vida social. O que estaria implícita na apologia do auto emprego, 
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segundo Barbosa (2007), seria a disseminação da ‘sociedade por conta própria’, em que 

a figura do Estado se aparta de seu papel histórico de legitimar o assalariamento e a 

proteção social. 

  Desde a década de 1990, as estratégias de enfrentamento da 

pauperização, no contexto mundial, vêm adquirindo novos sentidos. Por um lado, novas 

abordagens em torno dessa temática trouxeram outras bases explicativas, a pobreza 

estaria relacionada ao déficit de capacidades do indivíduo e a precária dotação de capital 

humano, limitações que o impediriam de desfrutar de liberdades e de bem-estar. O foco 

no sujeito ocasionou, como ressalta Mauriel (2008), um deslocamento nas discussões 

sobre a pobreza. Os novos paradigmas saíram do campo das distorções estruturais do 

capitalismo e dos conflitos de classe e fortaleceram a idéia de que as desinserções 

resultariam das incapacidades individuais. Essa inflexão teórica significou, também, na 

percepção da autora, uma reorientação na forma de pensar a questão social, uma vez que 

as discussões em torno do lugar que ocupa o trabalho na dinâmica de mercado e nas 

relações sociais foram para o segundo plano assim como os movimentos reivindicativos 

em torno da reconstrução de políticas de proteção social e da universalização de direitos 

Essa nova forma de interpretação da questão social esconde a relação entre 

mercado de trabalho e bem-estar e favorece o aniquilamento da dimensão 

produtiva nos discursos, a partir da não referência à economia, às relações de 

produção, ao mundo do trabalho. A aparência dessa retórica ou ideologia traz 

consigo uma ideia mágica de uma suposta solução para a questão social nos 

marcos do capitalismo, que pode continuar a existir sem pobreza absoluta, 

mas com as diferenças necessárias ao pleno funcionamento dos mercados. 

(MAURIEL, 2008, p.334). 

 

 

  Por outro lado, a defesa de ações públicas voltadas ao desenvolvimento 

da capacidade dos pobres e de sua liberdade pessoal representou uma nova construção 

política do Estado para o problema das desigualdades sociais. Para se entender o 

conteúdo dessas novas formulações de políticas públicas em torno da pobreza na 

atualidade, é interessante fazer uma breve retrospectiva em torno da maneira como o 

Estado procurou atenuar as distorções sociais que apareciam nos países capitalistas 

quanto à distribuição de riqueza social e a desigualdade de renda. As políticas universais 

do Estado do Bem Estar foram gradualmente sendo substituídas por programas 

focalizados que procuravam beneficiar apenas os segmentos da população de baixa 

renda ou sem ocupação. Segundo Ivo (2008), essa reconfiguração das ações sociais do 

Estado refletiu uma inflexão política, pois o diagnóstico e o tratamento da pobreza, via 

assistência, ficaram atrelados a critérios éticos e morais em detrimento de uma visão que 
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abordasse a posição marginal dos pobres nos circuitos produtivos.  O processo de 

globalização constituiu uma etapa histórica singular do funcionamento do capitalismo 

no cenário mundial. Esse fenômeno trouxe repercussões em vários aspectos da vida 

social, inclusive para a dimensão da pobreza. Alteram-se os paradigmas tecnológicos 

das empresas que, por sua vez, produziram reverberações no campo das relações de 

classe, na distribuição da riqueza material e nos formatos das políticas de intervenção 

estatal. A dinâmica da economia de mercado, na época recente, se assenta no contínuo 

aumento do ‘trabalho supérfluo’ tanto nos países emergentes como nos países mais 

desenvolvidos e a pouca disposição das empresas em atender às solicitações advindas da 

classe trabalhadora. 

   Na compreensão analítica de Castel (1998), essas distorções sociais 

também indicam a desagregação pela qual vem passando o mundo do trabalho no 

contexto das profundas mudanças no movimento dinâmico do capitalismo desde os anos 

1970 do século XX. Os efeitos adversos dessas transformações na vida econômica e 

social manifestam-se através da desestabilização dos empregos estáveis, da instalação 

crônica de milhares de trabalhadores na precariedade, onde se constata a volatilidade de 

pessoas em vários empregos temporários como ‘interinos permanentes’ e a ocorrência 

de um déficit de lugares no processo produtivo da sociedade industrial. A destituição 

não se dá apenas no campo material, mas atinge também a vivência do sujeito nos 

campos da cidadania e da política. 

 
A gente se debruça’ sobre o destino desses não-empregados que não são 

atores sociais e, sim, como foi dito, ‘não-forças sociais’, ‘normais inúteis’. 

Ocupam, na estrutura social atual, uma posição homóloga à do quarto mundo 

no apogeu da sociedade industrial: não estão ligados aos circuitos das trocas 

produtivas, perderam o trem da modernidade e permanecem na plataforma 

com muita pouca bagagem. Desde então pode, ser objeto de atenção e 

suscitar inquietações, porque criam problema. Porém o problema é o fato de 

sua própria existência. dificilmente podem ser considerados pelo que são, 

pois sua qualificação é negativa – inutilidade, não-forças sociais – e em geral 

são conscientes disso (CASTEL, 1998, p.530) 

 

A interdependência entre o espaço global e o local, na fase recente da 

dinâmica capitalista, é um fenômeno que aparece no cotidiano político, cultural, 

econômico e em outros matizes da vida em sociedade e não segue apenas uma direção 

nem se move atrelado a poucas determinações explicativas, porque as interações dos 

sujeitos que estão nas localidades podem ser mediadas por uma diversidade de aspectos 

que reproduzem a história das cidades, seus traços socioeconômicos e culturais e os 

jogos de poder no plano político. Desse modo, as alternativas de resolução das fissuras 
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sociais que aparecem nas localidades como desemprego, trabalho informal, violência e 

miséria não necessariamente têm que replicar o ‘modos operandi’ que norteia a nova 

safra de políticas públicas preconizadas pelos agentes institucionais globais. Assim 

como a globalização ampliou a exclusão social e a cultura da individualização, também 

houve espaço para movimentos anti-hegemônicos e para práticas de trabalho 

comunitárias e de arranjos produtivos autogestionários.  

A construção de redes associativas firmadas no trabalho cooperativo 

demonstra que relações sociais entre os agentes governamentais e a sociedade civil 

podem contribuir para o fortalecimento das sociabilidades  e ser um contraponto a onda 

neoliberal. Nessa perspectiva, as políticas sociais que financiam o acesso ao crédito para 

a população pobre a partir de mediações que valorizam os vínculos de pertencimento 

podem contribuir para a inclusão dos sujeitos nos circuitos de produção e consumo. 

Como assinala Gaiger (1998), essas práticas cooperativas podem tornar essenciais os 

laços de solidariedade à superação dos processos de exclusão social. Na intenção de 

compreender como a cidade de João Pessoa mediante a construção de uma política 

pública articulou institucionalmente a aproximação entre o crédito e as camadas menos 

favorecidas da população local, percorremos um caminho analítico que, de partida, teve 

como um dos eixos centrais as interações entre o Estado, a sociedade civil e a questão 

social da pobreza. Entendemos que alguns dos novos significados que permeiam o 

empreendedorismo de pequeno porte e do microcrédito traduzem posturas ideológicas 

que procuram afirmar a dominação social do capitalismo, mas seria inconsistente com 

nossa preocupação analítica ver apenas esses fenômenos pelo prisma do mercado e do 

pensamento liberalizante. A própria história de luta da sociedade civil contra os efeitos 

perversos da dinâmica excludente do mercado demonstra que os sujeitos, em 

interlocução com o Estado, encontram formas alternativas de ocupação e de reprodução 

de suas vidas em que as práticas de solidariedade e de cooperação substituem a 

competitividade e a hierarquia presentes nas empresas tradicionais.  

Para desenvolver o estudo proposto, os capítulos da tese foram estruturados 

do seguinte modo: além dessa introdução, apresentamos, no primeiro capítulo, os 

aspectos metodológicos que balizaram nosso objeto de investigação, o suporte teórico, 

as suposições e os respectivos objetivos.  Também justificamos as escolhas dos sujeitos 

que nortearam a pesquisa de campo e as técnicas de investigação utilizadas. No segundo 

capítulo, discutimos algumas proposições de Alex de Tocqueville, um representante do 

pensamento liberal democrático do século XIX que formulou críticas ao modelo de 



 22 

 

assistência aos pobres que era conduzida pelo Estado na Europa e já propunha a 

construção de um banco dos pobres como uma forma de incorporar a população mais 

desmunida ao sistema de crédito. Fizemos  a exposição de algumas reflexões analíticas 

de  Karl Marx e George Simmel sobre a questão social da pobreza. A referência a esses 

dois pensadores clássicos do pensamento sociológico decorre das contribuições que, a 

nosso ver, os referidos autores trouxeram para a maneira de pensar o problema das 

privações de direitos dos sujeitos que viviam do trabalho numa fase em que a 

emergência da produção industrial gerava uma série de novos acontecimentos e uma 

nova racionalidade à dinâmica econômica e social.  

  Procuramos discutir, no terceiro capítulo, como o Estado do Bem 

Estar Social delineou políticas públicas para enfrentar o problema da pobreza nos países 

do Norte e os determinantes da crise dessa forma de regulação social nos anos 1970, 

sendo substituído pelo predomínio da ideologia neoliberal e pela desconstrução dos 

sistemas de proteção social. Abordamos, também, os novos paradigmas teóricos que 

foram construídos em torno da noção de globalização da pobreza a partir dos anos 1990. 

A análise das políticas públicas de enfrentamento da pobreza no Brasil é feita no quarto 

capítulo, onde destacamos que a regulação do Estado no país adquiriu algumas 

singularidades em comparação aos sistemas de caridade legal da Europa. Enquanto as 

intervenções do Estado Social do Bem Estar, nos países do Norte, se baseavam em 

critérios mais universalistas, no Brasil, firmou-se, desde os anos 1930, um modelo de 

proteção social que excluía os sujeitos que estavam fora do mercado de trabalho e que 

institucionalizava o que Santos (1979) definiu como um processo de  “cidadania 

regulada”. 

No capítulo quinto, discutimos as matrizes discursivas que nortearam as 

políticas públicas sociais que emergiram nos governos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998) e (1999-2002) e de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006) e (2007-2010). 

Alguns programas sociais emergiram no referido período com um embasamento 

ideológico que reforça a retórica da ampliação do capital humano dos pobres. Algumas 

dessas novas políticas também trouxeram uma dimensão política importante, a noção de 

cidadania ficou atrelada a integração dos pobres ao mercado de consumo. Portanto, há a 

predominância do ethos econômico em relação às demais dimensões da pobreza.  

No capítulo sexto, procuramos discutir a concepção do Empreender JP e a 

construção dessa política de microcrédito enquanto uma ação de enfrentamento da 

pobreza local. O olhar analítico para as relações que se estruturam entre os 
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representantes da gestão local e os beneficiários do referido programa tem como eixo 

central a a compreensão de que as políticas sociais exprimem campos em disputas 

políticas entre os atores sociais e o Estado. Entender como a instância local percebe a 

concessão de pequenos empréstimos para a vida da população menos favorecida da 

cidade é, na nossa concepção, oportuno, mas ainda insuficiente para alcançar uma visão 

dos possíveis rebatimentos desse novo formato de ação municipal no cotidiano de 

trabalho do público que teve acesso ao programa. Daí a importância de confrontar o 

modo como foi traçado o Empreender JP pelos agentes governamentais com as falas e 

as vivências dos sujeitos que foram em busca desses financiamentos. Como o acesso ao 

crédito e ao sistema bancário interferiu na relação desses sujeitos com o trabalho e com 

a possível situação de endividamento também foi uma indagação que permeou nossas 

inquietações analíticas e que foi observada com o desenvolvimento da pesquisa de 

campo. 
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERAÇÕES  METODOLÓGICAS 

 

 A análise das perspectivas e orientações que envolvem a gestão de uma política 

pública de microcrédito voltada para o combate à pobreza na cidade de João Pessoa e os 

possíveis impactos dessa ação social na vida dos sujeitos assistidos requer, a nosso ver, 

a escolha de suportes teóricos que possam fortalecer o desenvolvimento das discussões 

em torno dos novos formatos de políticas sociais que vem sendo postos em execução 

em alguns municípios do país. Por outro lado, traçar um caminho analítico para o 

desenvolvimento do citado estudo requeria também se acostar a procedimentos 

metodológicos que precisavam ser justificados. A intenção desse capítulo é a de 

explicitar como foram formuladas tais escolhas e apresentar os passos que foram dados 

no que se refere à pesquisa de campo. 

 

1.1 - O diálogo entre a pobreza e o crédito: aspectos teóricos 

 

Desde a década de 1990, as estratégias de enfrentamento da pobreza no 

contexto mundial vêm adquirindo novos sentidos. As políticas universais do Estado do 

Bem Estar Social foram sendo gradualmente substituídas por programas focalizados que 

procuram beneficiar apenas os segmentos da população de baixa renda ou sem 

ocupação. Por outro lado, a ideia da promoção de ações públicas que estimulem o 

empreendedorismo individual por meio da concessão de microcrédito representou uma 

construção política nova em relação ao olhar do Estado para a questão social. Para se 

entender como foi se estruturando essa aproximação entre o crédito e as políticas 

públicas sociais, achamos interessante fazer uma breve retrospectiva em torno da 

maneira como o Estado procurou atenuar as distorções sociais que apareciam nos países 

capitalistas quanto à distribuição de riqueza social e a desigualdade de renda. 

 De partida, era importante traçar um quadro conceitual que possibilitasse 

analisar uma experiência empírica de política local. Nesse sentido, duas categorias de 

análise se mostraram frontais para o objetivo de nosso estudo, a pobreza e a política 

social ao lado de outras que trataremos mais adiante. Procuramos resgatar as principais 

abordagens sobre essas temáticas na perspectiva sociológica. A pretensão não era 

esgotar toda a produção teórica sobre os respectivos assuntos, mas o de apontar como 
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foram sendo construídas, ao longo da evolução histórica no capitalismo, as teorizações 

sobre a pauperização e as interpretações sobre a regulação do Estado nessa questão 

social. Polanyi (2000), Rosanvallon (1997) e Moore (1974) foram autores que nos 

subsidiaram para entender como esse fenômeno se explicitava na vida social, entre os 

séculos XVIII e XIX, e como os pensadores da época refletiam sobre a evidência de 

grandes contrates entre a opulência da produção fabril e a miséria dos cortiços na 

Europa. 

As fissuras sociais da economia industrial já eram visíveis e conduzia uma 

parte da população para o contexto da miséria e de privações. A partir dessa fase, 

categorias analíticas como relações sociais, alienação do trabalho, anomias, 

solidariedade orgânica, interações sociais, entre outras, surgiram no quadro de 

teorizações formuladas por pensadores como Marx(1988), Tocqueville (2001)  

Durkheim (2008) e Simmel (1977)  além de outros que elaboraram métodos de 

apreensão da realidade específicos, mas que tangenciavam, de algum modo, as 

desigualdades sociais e suas determinações. 

A preocupação em criar instituições que possibilitassem aos mais pobres  

terem  acesso aos serviços financeiros já perpassava as reflexões de autores  como Alex 

de Tocqueville, um representante do pensamento democrático liberal do século XIX que 

não acreditava na eficácia dos sistemas de auxílio legal existentes nessa fase histórica e 

propunha a criação de um banco dos  pobres. Dentre as contribuições dos pensadores 

clássicos da sociologia, o método histórico e dialético de Marx nos permitiu 

compreender o caráter alienante que adquire os sentidos do trabalho no capitalismo. 

Segundo o método marxista, a produção e consumo sob a lógica do capital seriam 

interdependentes e evidenciariam relações de classe fundadas na dominação e na 

desigualdade.  

A pobreza refletiria, para Marx (1988), os efeitos de relações sociais que 

não se baseiam em parâmetros de justiça e equidade, mas na dominação. Também seria 

inerente ao movimento do capital a criação de um exército industrial de reserva, a 

população que não conseguiria vender sua força-de-trabalho como mercadoria e, 

portanto, ficaria nas franjas desse sistema de produção, desocupada e exposta às 

flutuações cíclicas da economia, o que ampliaria, assim, a pauperização da classe 

proletária. Para teóricos como Mészáros (2007), Braverman (1987) e Ianni (1997), após 

as diversas mutações pelos quais passou o capital ao longo do evoluir histórico, sua 
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lógica de funcionamento continua tendo como base essencial relações de poder e de 

propriedade desiguais e alienantes.   

O mesmo processo de amplas proporções que expressa a globalização do 

capitalismo expressa inclusive a globalização da questão social. É claro que 

os problemas sociais continuam e continuarão a manifestar-se em formas 

locais, provincianas, nacionais e regionais. Mas também é evidente que se 

manifestam em escala mundial. A dinâmica da nova divisão internacional do 

trabalho, compreendendo a dinâmica das forças produtivas e a 

universalização das instituições que sintetizam as relações capitalistas de 

produção, tem recriado diferentes aspectos da questão social, e, 

simultaneamente, engendrado novos. Estes podem ser considerados, em 

síntese, alguns dos aspectos mais evidentes da questão social presente na 

sociedade global: desemprego cíclico e estrutural; crescimento de 

contingentes situados na condição de subclasse; superexploração da força de 

trabalho, discriminação racial, sexual, de idade, política, religiosa; migrações 

de indivíduos, famílias, grupos e coletividades em  todas as direções (...) 

múltiplas manifestações de pauperização absoluta e relativa, muitas vezes 

verbalizadas em termos de ‘pobreza’, ‘miséria e ‘fome’. (Ianni, 2007, p. 134) 

 

Na leitura de Mészáros (2007), o que há de singular na dinâmica do 

capitalismo contemporâneo é o expressivo aumento do ‘trabalho supérfluo’ tanto nos 

países emergentes como nos países mais desenvolvidos e a quase inexistente disposição 

do capital em atender os requerimentos da força-de-trabalho. Sem condições de 

reprodução de sua existência, esses trabalhadores são expelidos do mercado formal de 

trabalho e, muitas vezes, só encontram ocupação na informalidade, mas um agravante 

para a amplitude da pobreza  no capitalismo globalizado. 

A despeito das formulações marxistas trazerem categorias de análise que 

nos permitiram compreender as relações de dominação que se ocultam no mundo das 

mercadorias e as determinações das desigualdades sociais, nosso estudo também carecia 

de uma teorização que refletisse sobre a natureza das interações entre os representantes 

governamentais que executam políticas públicas voltadas para a pobreza e  a  população 

assistida. Nesse aspecto,  a teoria social da pobreza de George Simmel constituiu nosso 

ponto de partida teórico para entender como as interações entre o Estado e a população 

pobre são construídas por meio das políticas sociais. Simmel conseguiu construir um 

quadro analítico inovador sobre a construção social da pobreza e trouxe elementos 

teóricos que ainda não tinham sido contemplados por outras abordagens sociológicas da 

sua época. 

 Ao chamar atenção para o conteúdo da assistência pública dado aos pobres, 

onde o indivíduo desfavorecido passa a ser visto pelo Estado como uma peça inerte na 

dinâmica da sociedade moderna, o autor conseguiu demonstrar como o pobre foi 

submetido a um processo de desqualificação social e a uma posição estigmatizante no 
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âmbito das políticas de assistência social do Estado no início do século XX. Essa 

dualidade que permeia o socorro público em que o pobre aparece, de um lado, como um 

sujeito receptor de uma ação assistencial e, de outro, como uma figura desprovida de 

alguns direitos não retira, na concepção de Simmel, o lugar do mesmo como um 

cidadão. 

Asi el pobre está, em cierto modo, fuera del grupo, pero esta situación no es 

más que una manera peculiar de acción recíproca, que lo pone en unidad com 

el todo en un sentido más amplio. Por outro lado, el pobre es un ciudadano y, 

como tal, participa d elos derechos que la ley concede a los ciudadanos, en 

correlación con el deber del Estado de socorrer a los pobres (SIMMEL, 1977, 

p. 490) 

 

   Ao pensar as reações sociais do Estado e da comunidade em geral em 

relação à pobreza nos grandes centros urbanos, Simmel pôs em relevo outra categoria 

analítica fundamental nas suas reflexões, a noção de pobreza relativa. Na sua 

concepção, a medida do que seria uma pessoa pobre não estaria diretamente associada a 

níveis quantificáveis de privação material, mas estaria vinculada ao ambiente social o 

qual o indivíduo estava inserido, uma vez que, poderiam ocorrer situações nas quais 

uma pessoa seria considerada pobre numa determinada classe social quando não seria 

tomada como tal em comparação a uma classe inferior. Outro aspecto pertinente 

realçado pelo autor refere-se ao socorro prestado pelo Estado.  A representação da 

imagem do pobre, no contexto das ações públicas assistenciais do começo do século XX 

na Europa, aparece como se o conjunto de regras sociais que compõe as normas 

jurídicas de um país estivesse ‘acima’ e ‘além’ dele. Nesse aspecto, os indivíduos em 

situação de indigência estariam fora do Estado, num claro processo de exclusão social e 

de destituição de direitos. 

Desde a fase em que a assistência pública aos pobres circundava apenas os 

sistemas de caridade legal, a economia de mercado experimentou consideráveis 

transformações societárias, as mudanças nos padrões organizacionais do capital também 

foram acompanhadas por novas formas de mediação  entre o Estado e os grupos sociais 

mais desmunidos. Daí nossa preocupação em traçar um roteiro analítico que também 

contemplasse o surgimento do Estado Providência ou Estado do Bem Estar Social  com 

seus sistemas de proteção social e políticas de universalização de direitos. A 

compreensão de como a pobreza foi tratada no âmbito dos “trinta anos gloriosos” que 

marcaram o consenso social-democrata são abordados através das contribuições de 

autores como, O’Connor (1972), Offe (1984),  Castel (1998), entre outros. 
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  A crise e recessão mundiais da década de 1970 contribuíram para 

esgarçar o consenso em torno de uma concepção de intervenção pública que havia 

procurado compatibilizar o estímulo ao crescimento econômico com políticas sociais 

que procuravam assegurar a universalização dos direitos sociais. O sistema de relações 

sociais que esteve atrelado  ao  modelo de intervenção do Estado Social experimentou 

consideráveis alterações desde o pós-guerra e trouxe fissuras ao ‘ciclo virtuoso’ que 

marcou a sintonia entre a expansão econômica e redistribuição de renda da era 

keynesiana, produzindo o que Rosanvallon (1997) denominou de processo de difração 

social
1
. 

A hegemonia das ideias neoliberais e seus efeitos sobre o manejo das 

políticas públicas também foi abordada analiticamente, por meio das formulações 

elaboradas por Antunes (1999), Caste l(1998), Anderson (1995), Chossudovky (1999). 

Esses autores discutiram, entre outros aspectos, a desconstrução dos sistemas de 

proteção social, a partir da reforma do Estado em vários países, somada às mudanças 

societárias realizadas pelos grandes capitais a partir dos anos 1970 trouxeram 

insegurança ao mundo do trabalho e rebatimentos sobre as já precárias condições de 

vida das classes populares.  

Partimos do entendimento de que as políticas públicas sociais de 

enfrentamento da pobreza devem está comprometidas em assegurar os direitos dos 

cidadãos, e mais particularmente, o direito ao trabalho. No contexto da lógica da 

acumulação flexível, em que o capital cada vez mais se  flexibiliza do uso da força-de-

trabalho e despeja continuamente no mercado contingente de trabalhadores que passa a 

ocupar o conjunto de sujeitos expostos à riscos sociais e não integrados aos circuitos de 

produção, o que Castel (1998) denomina de ‘desfiliados’,  o desemprego e as ocupações 

atípicas tornaram-se opções precárias na luta pela sobrevivência.  Estes fenômenos 

                                                 
1
 O autor destaca que “Nos anos 80, emerge um novo elemento de sapa dos fundamentos do modelo 

Keynesiano: é a difração do social. Essa difração tem várias dimensões. Traduz, em primeiro lugar, a 

cisão do espaço econômico à qual correspondem, ao mesmo tempo, a segmentação do mercado de 

trabalho e o desenvolvimento da economia subterrânea. Acompanha, em seguida, todos os fenômenos de 

retração social, de busca de alternativas individuais no labirinto dos segmentos, dos estatutos, das 

regulamentações: um número crescente de indivíduos acaba por considerar que é mais vantajoso 

determinar seu próprio caminho crítico no grande gráfico social – para empregar a linguagem da pesquisa 

operacional – do que melhorar sua condição no quadro de um avanço coletivo. As relações do individual 

com o coletivo vêem-se, assim, conturbadas, e as organizações coletivas, dentre as quais os sindicatos, 

medem todos os dias as consequências disso na tendência à baixa de seus efetivos e na redução da 

atividade militante tradicional.” Rosanvallon (1997, p. 100)  
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explicam o acentuado crescimento da informalidade tanto ao nível da economia mundial 

como no local.  

Como destaca Telles (2001), essas desinserções contribuem para agravar 

ainda mais a pobreza, uma vez que, as atividades ocupacionais realizadas sob condições 

de precarização, despojadas de garantias legais e de proteção social refletem os novos 

sentidos da pauperização em que a noção de empregabilidade já não passa pela defesa 

da manutenção dos direitos do trabalhador. A reprodução da vida sob essas condições 

expressariam, segundo a autora, os sinais de atividades de sobrevivência que estão à 

margem da proteção social e da identidade de classe daqueles que vivem do trabalho.  

Parece claro que desemprego, instabilidade e precariedade são circunstâncias 

geradoras de pauperização, mas não significam apenas isso. Pois, para o 

trabalhador, na ausência das garantias que os diretos deveriam prover, o 

mercado parece operar com a aleatoriedade própria dos fenômenos a natureza, 

e as adversidades do emprego e do desemprego tendem a se confundir com os 

azares de cada um. (TELLES, 2001, p. 237) 

 

Procuramos discutir as novas abordagens sobre a pobreza que foram 

surgindo no esteio das grandes alterações que ocorriam na economia mundial e no 

Brasil a partir da referida fase. Nesse aspecto, Rosanvallon (1997), Carneiro (2008)  

Paugam (2003), Sen (2000) entre outros nos deram suporte para assimilar os novos 

conteúdos explicativos em torno desse fenômeno social.  O enfoque das capacidades 

adquiriu proeminência nos anos 1990 com as teorizações de Sen (2000) que elaborou 

uma crítica às concepções sobre a pobreza que se assentavam apenas na ideia de renda e 

de utilidade. Para o autor, as condições socioeconômicas e políticas prevalecentes num 

dado lugar ou país causam alguns constrangimentos e limitações para o pleno bem estar 

do indivíduo. Para alcançar uma boa vida, outras dimensões deveriam ser consideradas 

como os valores, os comportamentos, a ideia de justiça, as crenças, entre outros. 

Portanto, as novas contribuições que surgiram sobre a pobreza trouxeram à tona suas 

características  multidimensionais e relacionais, uma vez que as pessoas pobres também 

teriam  dificuldade de se integrar à vida social, política e econômica 

A introdução de conceitos como empreendedorismo e microcrédito na pauta 

das políticas públicas também mereceu uma atenção analítica porque era importante 

explicitar como noções que transitavam nos campos da administração gerencial e das 

ciências econômicas passaram a ser empregadas também em torno de programas 

institucionais voltados para a superação da pobreza. Os argumentos em favor da 

concessão de crédito para as classes populares  ultrapassaram as fronteiras das áreas de 

conhecimento técnico  e alcançaram outros patamares de discussão mais sintonizados 
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com o debate dos processos políticos que envolve as decisões do  Estado no 

enfrentamento da questão social.  

Esse deslocamento, a nosso ver, indica o processo de renovação de alguns 

paradigmas teóricos e nosso intento foi demonstrar como se chegou a uma fase em que 

o microcrédito aparece como uma estratégia de superação da pobreza tendo com suporte 

metodologias bem diferenciadas entre si. Há programas públicos e privados de 

concessão de pequenos empréstimos para a população de baixa renda que se focalizam 

na ideia de capacitação do indivíduo e outros que procuram estimular o associativismo e 

o trabalho solidário. Nesse sentido, autores como Singer (2003), Farranha (2005),  

Mauriel(2008),  Barbosa (2007), Santos & Carrion (2009), entre outros trouxeram 

grandes esclarecimentos sobre a referida temática. As políticas sociais, outra categoria 

importante no nosso estudo são analisadas a partir do conteúdo das mediações que se 

estruturam entre a burocracia de Estado e o público assistido pelas ações sociais. 

  A análise da concepção do Programa de microcrédito Empreender 

enquanto uma política de enfrentamento da pobreza em João Pessoa tem como recorte 

espacial uma cidade nordestina que reproduz uma cultura política eivada pelo 

mandonismo, pela apropriação do público pelo privado e pela política de parentela, 

traços que historicamente caracterizaram o jogo de poder no país como um tudo e de 

maneira mais acentuada no Nordeste. Desse modo, era necessário entender as 

singularidades que foram moldando as relações entre o Estado e a sociedade civil no 

Brasil quanto ao nível de participação popular nas decisões públicas e às restrições do 

sistema de proteção social à ideia de universalização dos direitos sociais. Para tanto, 

autores como Telles (2001), Santos (1979a), Bursztyn (2008) e Nogueira (2004), entre 

outros, nos forneceram os alicerces analíticos para se compreender como a construção 

da cidadania no Brasil seguiu uma trajetória em que o acesso ao mundo dos direitos e 

particularmente, o direito ao trabalho e a uma vida que ‘vale a pena ser vivida’ como 

ressalta Telles (2001) enfrentou grandes limitações para uma parte expressiva de sua 

população. 

 

1.2 SUPOSIÇÕES 

 

As suposições que circundaram o desenvolvimento deste estudo estiveram 

centradas nas seguintes questões: 
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a. A política de microcrédito da prefeitura de João Pessoa se constitui como uma 

ação pública de combate à pobreza baseada na noção de autoemprego e no 

fortalecimento das capacidades individuais da população pobre. 

b. As ações de estímulo ao empreendedorismo com forte assento no êxito 

individual se, por um lado, tem propiciado a elevação da autoestima dos sujeitos, 

por outro, vem comprometendo práticas de sociabilidade e a formação de 

valores cidadãos.   

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL   

 Analisar as perspectivas a partir das quais vem sendo concebida e 

efetivada a política de microcrédito na cidade João Pessoa, suas 

implicações para as percepções dos sujeitos beneficiados quanto as suas 

condições e possibilidades e para a delimitação e possibilidades do 

próprio programa. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconstituir o processo de construção social e histórico do programa 

Empreender JP. 

 

 Analisar o desenvolvimento do programa na sua dinâmica constitutiva, 

ações funcionamento, alcances, avaliações. 

 

 Caracterizar o perfil do público beneficiado e dos gestores e suas 

trajetórias de envolvimento com a referida política pública social. 

 

 Identificar e apreender as percepções do público beneficiado e dos 

gestores sobre o programa de microcrédito. 
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1.4  Levantamentos bibliográficos e documentais 

 

A pesquisa de campo que embasou nosso estudo sobre a concepção do 

programa Empreender JP amparou-se em levantamento bibliográfico que tentou abarcar 

a produção acadêmica sobre as experiências e metodologias de políticas de microcrédito 

no país e no contexto internacional. Nessa trajetória, estudamos os resultados analíticos 

de algumas teses, dissertações, artigos e livros sobre a referida temática. Além dessas 

referências, também pesquisamos estudos sobre políticas municipais no Nordeste e na 

Paraíba para entender o lugar ocupado pelas políticas de concessão de pequenos 

empréstimos na nova safra de programas locais desde os anos 1990.  

Os levantamentos documentais também foram importantes porque nos 

forneceram o conhecimento sobre os aspectos formais da criação do mercado de 

microfinanças no país e do programa Empreender JP. Nesse aspecto, as 

regulamentações formais que criaram as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIPs,  as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor - SCM  bem como 

o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, no país e o próprio 

Programa de Apoio aos Pequenos Negócios de João Pessoa foram documentos que 

contribuíram para fortalecer o estudo. A metodologia que serve de base para o curso de 

capacitação do Empreender JP, firmada na aplicação de jogos empresariais 

desenvolvidos pelo Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor – Centro 

CAPE também fez parte do levantamento de informações institucionais. O relatório de 

controles estatísticos do aludido programa municipal, no período de janeiro de 2005 a 

agosto de 2010, também se constituiu uma importante peça documental. As diversas 

tabelas contidas no referido relatório nos possibilitaram construir análises quantitativas 

que se agregaram a observação participante. 

 

1.5 Justificativas metodológicas para a observação empírica 

 

  Apontadas as principais abordagens teóricas que nortearam o 

desenvolvimento de nosso estudo, é também oportuno destacar as escolhas 

metodológicas quanto a pesquisa de campo. Como pretendíamos analisar a política local 

de enfrentamento da pobreza na Prefeitura de João Pessoa  a partir dos olhares dos 

significados que esta ação representava para os agentes governamentais que estavam à 
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frente de sua execução e, de outro lado, pela perspectiva dos sujeitos assistidos, as 

informações quantitativas sobre o programa, por si sós, expressariam apenas uma parte 

dos possíveis efeitos dessa ação pública na realidade local. Os dados empíricos do 

Empreender JP pouco nos falariam sobre os rebatimentos desta ação municipal na 

trajetória de vida dos sujeitos, nas expectativas que traziam quando foram em busca de 

financiamento, como aplicaram os créditos, se estavam tomando empréstimos para 

investir em pequenas atividades informais ou em negócios já formalizados.  

  Os contextos sociais, as narrativas de possíveis êxitos ou fracassos de 

experiências como autoemprego, produção familiar, atividades coletivas e solidárias, a 

relação do crédito com a construção de novas possibilidades de emancipação para esses 

sujeitos eram caminhos que as estatísticas não conseguiriam elucidar. A pesquisa 

qualitativa constituiu a base do nosso estudo, pois, atentar para essas subjetividades nos 

ajudaria a fortalecer as questões que nos orientavam. No entanto, também utilizamos, 

em alguns momentos, informações quantitativas sobre a evolução do programa apenas 

para termos uma visão mais panorâmica do objeto de estudo.   

  Como grifa Minayo (1996), as duas abordagens que se fez referência 

podem ser integradas ao desenvolvimento da pesquisa, saber integrar as ‘regularidades 

generalizáveis’ que podem ser observadas por meio das estatísticas com as descrições 

detalhadas, os significados, as falas e práticas sociais pode contribuir para tornar o 

desenho e  resultados da pesquisa mais consistentes.  

 A análise sobre a experiência de uma política local de microcrédito em João 

Pessoa, no que se refere ao recorte temporal, contemplou o período que se estendeu 

desde a criação do Empreender JP, em 2005, até agosto de 2010.  Alguns indicadores 

socioeconômicos sobre o programa nos foram fornecidos pela Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável e da Produção – SEDESP. No período estudado, a gestão 

da cidade João Pessoa esteve à cargo do prefeito Ricardo Coutinho (2005-2010), um 

candidato advindo de um partido socialista que assumiu a prefeitura com um discurso 

de que iria renovar o estilo de administração pública e promover um ‘choque de 

modernização’ nas políticas públicas. 

 

1.6  Escolha dos sujeitos: corpo técnico-funcional e pessoas atendidas pelo 

programa 
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  Como dissemos anteriormente, a pesquisa de campo que embasou nosso 

estudo sobre a concepção do programa Empreender JP amparou-se em amplo 

levantamento bibliográfico e documental, na observação participante e na realização de 

entrevistas qualitativas semiestruturadas. Os sujeitos da pesquisa foram alguns 

representantes do quadro institucional do Empreender JP, pessoas inscritas num dos 

cursos de gestão básica empresarial oferecido pela prefeitura e o público do programa 

que aplicou o microcrédito em pequenos empreendimentos no meio rural e urbano do 

município. Além das entrevistas, visitamos feiras do empreendedor que ocorreram na 

cidade. A percepção dos resultados quantitativos dessa política pública, desde a sua 

criação em 2005 até agosto de 2010, foi possível através das informações estatísticas 

que foram fornecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e da Produção – 

SEDESP.  

  Utilizamos o recurso metodológico da observação participante para 

acompanhar a apresentação do curso de capacitação empresarial pela equipe de 

facilitadores do programa de microcrédito da prefeitura de João Pessoa. Assistimos a 

uma palestra intitulada, ‘Empreendedor Individual’ no Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE, pois essa atividade fazia parte da programação do 

curso em gestão básica empresarial do Empreender JP. A escolha dos entrevistados do 

quadro funcional do programa não foi aleatória. Consideramos importante levantar os 

depoimentos de representantes das principais coordenações do Empreender JP e me 

norteei pelas etapas que uma pessoa atravessava dentro dessa política quando se 

cadastrava a procura de microcrédito.                  

   Para uma melhor compreensão dessa subdivisão organizacional, 

apresentamos a estrutura do referido programa e as fases que cada pessoa interessada 

em obter um crédito passa quando procura a prefeitura: 

 

 Etapa da Inscrição e  Seleção 

 Capacitação – 16 horas – GESTÃO EMPRESARIAL BÁSICA   

 Palestras sobre temas empresariais 

 Plano de Negócios – Diagnóstico de gestão 

 Avaliação dos planos de negócios pelo Comitê Gestor do Fundo 

EMPREENDER-JP 

 Liberação do Crédito (Secretaria Executiva. do Fundo EMPREENDER) 

Pós-Crédito – Acompanhamento e avaliação 
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Quadro 1 

        Entrevistas com representantes do quadro-funcional do Empreender JP 

Informantes Função exercida na instituição Ano de ingresso 

no programa 

Informante N° 1 Representante da Direção Geral da 

Sedesp 

2005 

Informante N° 2 Representante da Diretoria de 

Fomento à Produção e Pequenos 

Negócios 

2005 

Informante N° 3 Representante da Diretoria de 

Educação Empresarial 

2005 

Informante N° 4 Representante do curso de 

Capacitação  

2005 

Informante N° 5 Representante da Diretoria do 

Plano de Negócios 

2005 

Informante N° 6 Representante da Diretoria 

Secretaria Executiva do Fundo 

Empreender 

2005 

Informante N° 7 Representante da Diretoria de Pós-

Crédito 

2009 

Informante N° 8 Representante da Diretoria de 

Apoio à Produção Agrícola 

2007 

Informante N° 9 Representante da Chefia de 

gabinete 

2005 

 

  A escolha da metodologia da observação participante se deu com o 

objetivo de analisar como os inscritos vivenciavam essa experiência acadêmica 

oferecida pela instituição e observar quais eram os traços mais fortes da base teorias 

utilizadas pela equipe de facilitadores e os representantes do Empreender JP que 

ministravam os referidos cursos. Procurávamos captar que informações verbais eram 

transmitidas pelos representantes do programa, o que mais ressaltavam ao passar alguns 

conhecimentos para a turma e que objetivos intencionavam em aplicar o que chamavam 

de ‘jogos empresariais’. Por outro lado, perceber o perfil social da turma, de que lugar 

os alunos inscritos vinham e que expectativas traziam em relação aos aprendizados que 

seriam repassados no referido curso eram aspectos pertinentes para a pesquisa.  
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 Observar as vivências e acontecimentos novos que circundaram as trajetórias 

desses indivíduos ao longo das etapas do referido programa nos daria uma visão mais 

panorâmica  do conteúdo e das especificidades dessa ação local. Possivelmente, essa era 

a primeira vez que alguns dos inscritos tinham a oportunidade de obter financiamento 

com recursos de uma política social, então desvendar as questões que norteavam a 

entrada desses indivíduos nos circuitos financeiros da economia tornava-se essencial 

para o nosso estudo, pois a despeito de se tratar de uma instituição pública, havia regras 

contratuais que se assemelhavam as impostas pelos bancos comerciais quanto ao 

pagamento dos empréstimos.  

A nosso ver, essas narrativas dariam uma ideia de como ocorreu à interação 

dos agentes governamentais que estavam à frente desse programa com os financiados. 

Também queríamos compreender, à luz dessas histórias pessoais, como se estruturou a 

relação desse público assistido com o trabalho, com o crédito e o endividamento. De 

partida, tínhamos a lista de pessoas cadastradas no Empreender que nos foi repassada 

pela prefeitura e os contatos que fizemos com pequenos comerciantes e agricultores. 

 Percorremos os espaços da cidade na intenção de dar substância e forma às 

discussões que pretendíamos realizar e levamos na mente as contribuições dos autores 

com os quais dialogamos e que foram essenciais para pavimentar o chão das análises e 

das caminhadas. Alguns, em particular, nos serviram como guias diante de um cenário 

que ainda estava se formando, mas já era possível saber que os protagonistas das 

interações sociais que circundavam nosso estudo estariam sob o terreno árido de 

ambiguidades e tensões que move a própria sociedade contemporânea em seus 

contextos global e local como Castel (1998) percebeu tão claramente quando destacou 

que: 

Assim, a contradição que atravessa o processo atual de individualização é 

profunda. Ameaça a sociedade de uma fragmentação, que a tornaria 

ingovernável, ou de uma polarização entre os que podem associar 

individualismo e independência, porque sua posição social está assegurada, e 

os que carregam sua individualidade como uma cruz, porque significa falta 

de vínculos e ausência de proteções. Será possível aceitar esse desafio? 

Ninguém pode afirmar com absoluta certeza. Mas cada um poderia convir 

quanto à via que é necessário trabalhar. O poder público é a única instância 

capaz de construir pontes entre os dois pólos do individualismo e impor um 

mínimo de coesão à sociedade. As coerções impiedosas da economia 

exercem uma crescente pressão centrífuga. As antigas formas de 

solidariedade estão esgotadas demais para reconstruir bases consistentes de 

resistência. O que a incerteza dos tempos parece exigir não é menos estado – 

salvo para se entregar completamente às “leis’ do mercado. Também não é, 

sem dúvida, mais estado – salvo para querer reconstruir a força o edifício do 

início da década de 70, definitivamente minado pela decomposição dos 

antigos coletivos e pelo crescimento do individualismo de massa. O recurso é 
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um estado estrategista que estenda amplamente suas intervenções para 

acompanhar esse processo de individualização, desarmar seus pontos de 

tensão, evitar suas rupturas e reconciliar os que caíram aquém da linha de 

flutuação” (CASTEL, 1998, p. 610) 

 

Em busca daqueles que viviam do trabalho em feiras livres, em barracas de 

cachorro-quente, em pontos de venda de churrasquinho, em lojas de confecção, salões 

de beleza, mercearia, aviários, lan house, na pequena produção agrícola, em realidades 

cotidianas de ocupação que apresentavam uma grande diversidade entre si, demos início 

a pesquisa empírica. Com o recurso metodológico da entrevista semi-estruturada, 

procuramos fazer indagações aos sujeitos financiados que pudessem trazer à tona alguns 

aspectos subjetivos dessa experiência de microcrédito na vida dos beneficiados. 

Entender que motivações os levaram a procurar essa política social poderia nos dar 

pistas importantes sobre o empenho desses sujeitos em se colocarem no mundo do 

trabalho. Era pertinente, também, captar as interações que estabeleciam com a estrutura 

institucional do Empreender JP e em que medida suas sugestões eram acatadas por esses 

atores locais.  

Tentamos, por outro lado, compreender os sentidos que davam para o 

contato com o sistema financeiro, um espaço da vida econômica sempre tão distante de 

suas realidades sociais e como se perceberam diante da ideia de capacitação 

empresarial. Ao todo, foram 15 pessoas entrevistadas entre o público assistido que havia 

obtido financiamento tanto para a linha de crédito Empreender tradicional, que se refere 

à concessão de empréstimos para serem investidos em capital de giro como aquisição de 

mercadorias e insumos, como haviam inscritos que obtiveram financiamento para 

investir na agricultura agroecológica.  

A linha Cinturão Verde é a que faz liberações para esse tipo de produção. 

Seguindo a regulamentação que baliza a ética da pesquisa em seres humanos no país e 

as normas de pesquisa empírica exigidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal da Paraíba, mantivemos os nomes de todos os entrevistados em 

sigilo para preservar suas identidades.  

No caso dos representantes do corpo-técnico-funcional que foram 

entrevistados, utilizamos a numeração para se reportar às falas dos mesmos, em relação 

às entrevistas feitas junto ao grupo de pessoas assistidas, todos os nomes também foram 

preservados de modo confidencial. Utilizamos  homônimos de escritores e pintores 

nordestinos que povoaram o mundo das artes no Nordeste entre o século XIX e começo 

do século XX para nos referirmos aos fragmentos das falas dos sujeitos que tiveram 
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acesso ao microcrédito. A escolha desses homônimos teve como motivação a 

expressividade das suas linguagens artísticas que, por meio das narrativas, das obras 

literárias, da representação de formas abstratas construíram, em tempos pretéritos, um 

mosaico de olhares sobre a vida cotidiana dos indivíduos nas paisagens  nordestinas e 

sobre as relações humanas com enredos e composições variadas e dissonantes. 

 

Quadro 2 

Entrevistas com sujeitos beneficiados 

pelo Empreender JP (jan/2005-ago/2010) 

Entrevistado(a) Ano de obtenção do 

microcrédito 

Palmyra Guimarães  2005 

José Lins do Rego 2006 

Manuel Bandeira 2005 e 2007 

José Américo de Almeida 2005 e 2007 

Socorro Trindad 2006 e 2008 

Guimarães Rosa 2007, 2009  

José de Alencar 2006, 2008 e2010 

Zila Mamede 2007 

Pedro Américo 2007 

Emilia Freitas 2008 

Nivaldete Ferreira 2007 

Dora Limeira 2009 

 Nísia Floresta  2007 

Lurdes Ramalho 2007 

 Augusto dos Anjos 2008 

 

 

Mesmo circundando um universo distinto do que percorre a ciência, a 

estética das artes surge a partir de um “olhar de dentro e de perto”, para se referir a uma 

expressão dita por Magnani (2002, p.11) quando se reportou ao estudo etnográfico das 

cidades contemporâneas. Como a pesquisa qualitativa destaca as ações individuais e 

grupais e a análise desses fenômenos requer um trabalho artesanal do pesquisador, a 

referência que fizemos  aos artistas nordestinos foi com o intuito de realçar a 
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peculiaridade do método utilizado que procura construir um conhecimento firmado num 

projeto ético e na ideia de solidariedade.
2
 

Um dos desafios que enfrentamos na pesquisa de campo foi alcançar o 

contexto social onde essas pessoas estavam inseridas. De início, solicitamos à Sedesp os 

nomes e telefones de contato de pessoas que tiraram empréstimos no Empreender JP 

entre os anos de 2005 e 2010. Após quase dois meses de aguardo da resposta da 

instituição, recebemos uma lista com 35 em que constava os respectivos endereços e 

telefones dos beneficiados. A partir daí, entramos em contato com o público assistido 

para agendar as entrevistas, o que foi uma tarefa enfrentada com algumas dificuldades. 

Alguns foram solícitos e aceitaram o convite para manter uma interlocução conosco, 

mas outros disseram que não dariam entrevista, alegando falta de tempo ou justificando 

que não podiam por motivo de viagem. Registre-se que, dentre os números de celulares 

que nos foram fornecidos, havia alguns que não estavam mais em funcionamento, 

provavelmente por se tratar de novos números. Entretanto, essas situações não nos 

impediram de chegar até alguns financiados dessa lista remetida pela prefeitura e 

realizar a pesquisa. 

Um detalhe que chamou nossa atenção na relação de nomes repassada pelo 

aludido programa era que todos estavam adimplentes e tinham conseguido obter ao 

menos dois empréstimos junto ao Empreender JP. Consideramos que esse era um perfil 

importante de pessoas assistidas que deveríamos analisar, mas era apenas uma das faces 

dessa política pública e queríamos compreendê-la em seus diversos matizes. Era 

pertinente ouvir também as falas daqueles que, por diversas razões, não conseguiram 

deslanchar seus pequenos negócios e não tiveram condições de quitar o financiamento. 

Então, visitamos as feiras agroecológicas em bairros da cidade onde encontramos 

pequenos produtores rurais, um contato que foi essencial para o estudo já que na 

listagem da instituição não havia nenhum crédito proveniente do Cinturão Verde e os 

financiamentos para a área rural da cidade tinham sido propalados pelo programa como 

uma inovação em termos de política municipal.  

Estivemos também em mercados públicos, exposição de artesanato e feiras 

do empreendedor que ocorreram principalmente no Espaço Cultural e na praia, já que 

nesses eventos havia um bom número de pequenos comerciantes que faziam a 

exposição de seus produtos e, na interação com os mesmos, fomos conhecendo também 

                                                 
2
 Ver Martins (2004). 
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outras experiências de pessoas que tiveram acesso ao programa, um mosaico diverso de 

histórias pessoais que se entrelaçou com a referida ação municipal e que traziam novas e 

diferentes impressões para nossa análise. Ao todo, entrevistamos 15 beneficiados e foi a 

partir de fragmentos dessas narrativas que extraímos os elementos empíricos para 

observar se as nossas suposições iniciais se confirmavam ou não na realidade local. 

 

 1.7 Escolha dos instrumentos/técnicas de investigação 

 

Com base na sucessão de momentos que os sujeitos assistidos percorrem 

dentro do Empreender JP, fomos à procura de pessoas que exerciam atribuições nas 

respectivas coordenações a fim de obter, através das falas dos mesmos, a percepção 

institucional dessa política de microcrédito. Ao todo, foram nove pessoas entrevistadas 

que estavam distribuídas em algumas coordenações e diretorias do programa tais como: 

a coordenação de Fomento à Produção e Pequenos Negócios; a coordenação de 

Educação Empresarial; a coordenação de Apoio à Produção Agrícola e do Plano de 

Negócios. Procuramos contemplar, também, os olhares de pessoas que estavam em 

outros setores do programa que tinham contato direto com o público beneficiado como 

os facilitadores do curso de capacitação em gestão empresarial e estagiários do setor de 

pós-crédito. A maioria dos entrevistados fazia parte da estrutura funcional do 

Empreender JP desde o seu início em 2005, apenas um havia ingressado no programa, 

em 2009, como estagiário. 

  Também utilizamos o recurso metodológico da observação participante quando 

nos matriculamos no curso de capacitação empresarial oferecido pela mencionada 

política municipal e fizemos a inscrição para assistir uma palestra no SEBRAE. A 

escolha dos entrevistados do quadro funcional do programa não foi aleatória. Considerei 

importante levantar os depoimentos de representantes das principais coordenações do 

Empreender JP e nos norteamos pelas etapas que uma pessoa atravessava dentro dessa 

política quando se cadastrava a procura de microcrédito. 
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CAPÍTULO II 

 

POBREZA E DESINSERÇÕES NA DINÂMICA DO CAPITALISMO 

 

 O objetivo deste capítulo é o de analisar algumas concepções sobre a pobreza e 

os paradigmas teóricos que as fundamentam tendo como pano de fundo o processo de 

evolução histórica do capitalismo desde o século XVIII até a fase contemporânea. 

Nosso intento, na primeira sessão, é a de destacar como o pauperismo tornou-se um 

objeto de preocupação analítica de teóricos das ciências sociais e de expoentes do 

pensamento democrático liberal nos primórdios da sociedade industrial. Em seguida, 

procuramos examinar as novas abordagens que foram surgindo em torno da temática da 

pobreza à medida que a produção capitalista passou por novas configurações em sua 

base técnica e material e em sua dimensão político-institucional. Pretendemos mostrar 

que o quadro conceitual em torno dessa categoria analítica assimilou novos aspectos e 

conteúdos explicativos e passou a informar também o estilo de intervenção do Estado 

em torno do enfrentamento da questão da pobreza.  

O ponto de partida de nossas análises serão os sistemas públicos de caridade 

que se tornaram o matiz mais importante das ações do Estado voltado para a assistência 

aos pobres no século XVIII. Como destaca Polanyi (2000), o surgimento do 

capitalismo, no referido século, trouxe benefícios em vários matizes para a organização 

e produção da riqueza material, um das mais significativos foi a intensa capacidade de 

produção de mercadorias. O capital investido em máquinas, aquisição de terras e de 

mão-de-obra gerava uma abundante variedade de produtos para a economia de mercado. 

A vida em sociedade tornava-se cada vez mais moderna e complexa. No entanto, a 

despeito dos grandes benefícios econômicos que a nascente produção industrial 

ocasionava, também já eram perceptíveis, neste período, as fendas que o industrialismo 

produzia nas condições de vida de milhares de pessoas. A ampliação vertiginosa da 

quantidade de pobres na Europa suscitou, segundo o autor, as mais variadas análises. As 

possíveis causas dessa distorção social eram compreendidas a partir das mais diversas 

explicações, desde razões econômicas até relativas ao tipo de consumo alimentar dos 

indivíduos. 

“De onde vêm tantos pobres? Era a questão levantada por uma quantidade de 

panfletos que crescia no decorrer do século. É claro que as causas do 

pauperismo e os meios de combatê-lo não poderiam se manter afastados de 

uma literatura inspirada na convicção de que se os males mais aparentes do 

pauperismo pudessem ser suficientemente aliviados ele deixaria de existir. 
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Parecia haver um consenso geral em relação a um ponto, a saber, a grande 

variedade de causas responsáveis por esse aumento. Entre elas estavam a 

escassez de cereais, aos salários agrícolas muito elevados que aumentavam os 

preços dos alimentos, [...] a falta de uma economia doméstica, habitações 

inconvenientes, dietas intoleráveis, consumo de drogas. Alguns autores 

atribuíam a culpa a um novo tipo de carneiros bem desenvolvidos, outros à 

necessidade dos bois substituírem os cavalos, e outros ainda achavam que se 

deveriam manter menos cães. Alguns autores acreditavam que os pobres 

deveriam comer menos pão ou não comê-lo enquanto outros pensavam que 

mesmo ‘o melhor pão não de-ver-lhes-ia ser cobrado’ [...] a resposta correta 

seria, com certeza, que o agravamento do pauperismo e os impostos elevados 

se deviam ao aumento daquilo que hoje chamaríamos desemprego invisível. 

Tal fato não poderia ser aparente numa época em que até mesmo o emprego, 

no geral, era invisível, como necessariamente foi até certo ponto, sob a 

indústria caseira. Todavia, essas questões ainda ficam de pé: como justificar 

esse aumento do número de desempregados e subempregados? Porque os 

indícios de mudanças iminentes na indústria escaparam à visão até mesmo 

dos contemporâneos observadores?” (POLANYI, 2000, p.113-114) 

 

Pode-se perceber que, a inquietação analítica em torno do pauperismo vem 

de uma fase bem pretérita e se desenvolve com a própria evolução da economia de 

mercado. À medida que os efeitos deletérios da organização produtiva sob o comando 

do capital foram forjando uma realidade cheia de contradições no que se refere à 

distribuição mais equitativa do progresso econômico, novas teorizações sobre as causas 

desse problema social foram construídas. Polanyi (2000) realça que o avançar histórico 

da sociedade industrial foi anunciando, gradualmente, os impactos devastadores do 

mercado auto regulável não só sobre o mundo natural e a classe trabalhadora, mas sobre 

o próprio capital. A proteção social que aos poucos foi sendo instituída para evitar 

danos mais severos sobre a força de trabalho foi apenas um aspecto da tentativa da 

sociedade humana de se proteger da dinâmica do mercado. As leis fabris se mostraram 

ineficientes para conter a instabilidade dos preços que atingiam às empresas. Como se 

verá mais adiante, enquanto o mercado evoluía sem grandes turbulências, preconizava-

se o liberalismo econômico e a participação mínima do Estado na vida social. Quando 

as mazelas do capitalismo vieram à tona, a instituição pública, principalmente nos 

países centrais, foi convocada pelas classes sociais para salvaguardar os ganhos de 

alguns e o acesso aos direitos fundamentais para outros. Uma intervenção cuja essência 

assentava-se na idéia de intermediar conflitos e interesses de diversos sujeitos sociais e, 

portanto, não poderia ser neutra e sua existência só poderia refletir os efeitos das 

coalizões políticas em torno da agenda do Estado. 

  Portanto, ao longo de seu desenvolvimento histórico, o capitalismo foi 

experimentando expressivas transformações. Padrões organizacionais da produção fabril 

foram sendo substituídos por inovações técnicas mais potentes, as fronteiras que 
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limitavam os mercados romperam-se diante da internacionalização do capital financeiro, 

os países perderam sua autonomia política e a lógica dos grandes capitais na busca por 

maior lucratividade passou a comandar os rumos do que comumente é chamado, na 

atualidade, de globalização. Nesse novo cenário mundial, a pobreza ainda aparece como 

uma grave distorção da vida social só que com nuances distintas das que eram 

verificadas na fase inicial da sociedade industrial.
3
  

A tendência intrínseca da economia de mercado de encontrar formatos de 

organização produtiva que intensificam a obtenção de lucro interfere no mundo do 

trabalho e na condição de vida dos indivíduos que não conseguem se inserir na lógica de 

funcionamento do mercado. Países com uma capacidade fabulosa de gerarem riqueza 

material e uma infinidade de produtos dos mais sofisticados tecnologicamente aos mais 

simples têm convivido com a inanição e indigência de uma parte de sua população. Os 

indivíduos aí inseridos tornam-se destituídos das condições materiais e simbólicas que 

os possibilitam viverem dignamente. Não integrados à dinâmica social, os mesmos 

passam a fazer parte do que Castel (1998) denominou de desfiliados. Mediante o 

diálogo teórico com alguns autores, tentaremos destacar que a pobreza e as desinserções 

estiveram amalgamadas ao processo de desenvolvimento da sociedade industrial e 

foram examinadas a partir de ângulos teóricos bem distintos.  De uma parte, analistas 

sociais viam esse problema na perspectiva do liberalismo econômico e da evolução do 

pensamento democrático, de outra parte, observavam-se esse fenômeno à luz das 

interações entre o Estado e a sociedade civil ou, na perspectiva marxista, a partir da luta 

de classes. 

 

2.1 O pauperismo nos primórdios da sociedade industrial: um diálogo 

com/entre os clássicos 

 

As mudanças que ocorreram na Europa entre os séculos XVIII e XIX 

representaram um divisor de águas nos costumes e no estilo de vida das pessoas bem 

como no conteúdo das relações sociais que até então predominavam no Ocidente. Novas 

formas de pensar alicerçadas no racionalismo substituíam, gradualmente, a visão 

teocêntrica que predominou ao longo da Idade Média.  No plano das relações sociais, a 

produção industrial instaurou uma fase onde a interação dos indivíduos na organização e 

                                                 
3
 Ver Chesnais (1996), Ohmae (1996), Ianni (1997),  entre outros. 
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distribuição da riqueza adquiriu novos contornos. A circulação do dinheiro, os 

contínuos avanços da tecnologia, a intensificação das trocas e a formação do Estado 

democrático constituíram aspectos associados à sociedade industrial que trouxeram 

novos significados para as ações sociais e políticas dos indivíduos. Esses fatores 

estruturantes do que também passou a se chamar de vida moderna influenciaram a 

evolução não só do continente europeu bem como de todo o cenário mundial a partir 

dessa fase histórica. 

Nessa parte do estudo, iremos destacar as contribuições de três autores 

clássicos que, em momentos específicos do período histórico que compreendeu a 

consolidação da sociedade industrial e que se estendeu do século XVIII até o início do 

século XX, elaboraram formulações analíticas sobre a emergência da pauperização a 

partir de perspectivas teóricas e ideológicas distintas. A escolha desses teóricos não foi 

por acaso, esteve assentada na idéia de evidenciar como a pobreza era percebida na 

ótica do pensamento liberal democrático, através das formulações elaboradas por Alex 

de Tocqueville e como essa questão social foi interpretada pelas Ciências Sociais, a 

partir das teorizações de Karl Marx e de George Simmel. Esses clássicos procuraram 

entender os fundamentos explicativos da pauperização numa fase do capitalismo em que 

se observavam os impactos sociais das primeiras ondas de inovações tecnológicas desse 

modo de produção. Após esse período até a fase contemporânea, a sociedade capitalista 

atravessou diversos ciclos e experimentou algumas importantes mutações na 

organização da riqueza material e nas relações sociais de produção. As causas 

explicativas da pobreza bem como as frentes de luta para combatê-la revestem-se de 

novos sentidos, entretanto, quando se examina as novas perspectivas analíticas, vê-se 

que algumas categorias de análise formuladas pelos referidos clássicos foram renovadas 

pelos autores modernos. Daí a pertinência de se ressaltar as teorizações daqueles 

estudiosos. 

 Na perspectiva de Alex de Tocqueville, a problemática da pobreza é analisada 

no contexto de países que já vivenciavam uma democracia liberal e onde os direitos 

políticos já estavam se afirmando. Algumas reflexões do referido pensador, nesse 

período histórico, vão demonstrar as dificuldades que o fenômeno social da 

pauperização criava para a noção de igualdade política entre os cidadãos. Destaque-se, 

também, a relevância que o autor dava à criação de um banco dos pobres como uma 

ação de enfrentamento da pobreza, uma proposta embrionária do que, na atualidade, se 

conhece como microcrédito. 
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 Outro clássico cujas principais teorizações sobre a questão da pobreza também 

serão objeto de nossa atenção é Karl Marx.  Numa abordagem que se assenta em 

fundamentos metodológicos bastante diversos das duas formulações anteriores, Marx 

examina as causas das desigualdades sociais no modo de produção capitalista 

acentuando como o caráter contraditório que envolve o processo de acumulação de 

capital e a produção de mercadorias reflete-se sobre a pauperização da classe 

trabalhadora. Por último, discorremos sobre a maneira como a Teoria Sociológica 

construiu, na primeira década do século XX, uma fecunda teorização sobre os processos 

de sociação que ocorrem entre distintos grupos sociais e as relações de direitos e 

deveres que circundam as políticas assistencialistas do Estado em relação aos pobres. 

Nessa perspectiva, abordaremos as principais contribuições de George Simmel, um 

autor considerado como o fundador da sociologia da pobreza.                                                                                                                      

 

2.1.1  A idéia germinal do banco dos pobres em Alexis de Tocqueville 

 

 No campo do pensamento democrático liberal, as reflexões teóricas elaboradas 

por alguns pensadores sobre a realidade sócio-política de países como a América, 

França e Inglaterra, no século XIX, compuseram um importante celeiro de ideias que 

iluminaram análises sobre a questão do pauperismo, suas determinações concretas e 

possíveis formas de correção. Dentre os cientistas sociais filiados a aludida corrente, 

Alexis de Tocqueville é considerado uma das grandes referências e suas principais 

contribuições sobre a mencionada questão social estão apresentadas em dois escritos 

publicados no ano de 1835, cujos títulos são "Memórias sobre a pobreza" e "Segundo 

artigo sobre a pobreza", que fazem parte dos ensaios contidos nos “Escritos 

Acadêmicos” e produzidos pelo autor para a Sociedade Acadêmica de Cherbourg.
4
  

 Além desses estudos, é pertinente registrar que as análises do autor sobre a 

democracia e a liberdade política representaram grandes focos de sua atenção teórica. 

Ao estudar, por exemplo, a experiência democrática na América, a Revolução Francesa, 

os processos de colonização na Índia e na Argélia, seu olhar analítico procurava 

compreender os processos pelos quais as relações de poder entre o Estado e os cidadãos 

tomavam nuances peculiares nesses espaços, uma vez que, na sua concepção, a 

realidade seria o eixo determinante da situação social e política dos indivíduos. Para o 

                                                 
4
 Ver Mélonio (1991). Nessa referência, Françoise Mélonio, André Jardim e Lise Queflélec apresentam 

alguns artigos de autoria de Alexis de Tocqueville. 
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pensador francês, os Estados Unidos representavam, à época, o país onde o caminho 

seguido pela democracia parecia ter alcançado melhor êxito, dados os indicadores de 

que ali havia uma sociedade mais igualitária
5
. 

 O pensamento de Tocqueville sobre o pauperismo é construído a partir de dois 

pilares teóricos. Rosanvallon (1997) chama atenção para a herança que a fisiologia 

social de autores como Cabanis (1757-1780), Saint-Simon (1760-1825), entre outros, 

teve sobre as análises do mencionado autor. A fisiologia social concebia a sociedade 

como um organismo vivo onde os sinais de desequilíbrios e conflitos evidenciariam a 

sintomatologia de doenças sociais. Por outro lado, as análises do pensador francês 

Guiso (1787-1874) sobre a formação do Estado democrático na França e sobre o 

desenvolvimento sócio-político e cultural   da civilização européia, fundados numa 

perspectiva histórica, também influenciaram o jovem pensador. 

 As nações que exibiam, no Século XIX, os patamares de produção material mais 

elevados, como a Inglaterra e a França, eram as que, na observação empírica do autor, 

paradoxalmente evidenciavam grandes contrastes entre opulência e pauperização. Se a 

maioria dos cidadãos desses países alcançou um padrão confortável de vida graças à 

modernização dos recursos econômicos, havia uma parte que se encontrava à margem 

desse bem-estar. No caso da Inglaterra as estatísticas da época enunciavam que um 

sexto da população britânica estava marginalizada pela pobreza, enquanto na França, 

em média havia um pobre para cada vinte habitantes. 

Atravessai os campos da Inglaterra, e vós acreditais transportados num éden 

da civilização moderna. Das estradas magnificamente conservadas, de 

residências novas e limpas, de rebanhos gordos pastando em ricas pradarias, 

de cultivadores cheios de força e saúde, a riqueza mais deslumbrante que 

nenhum outro lugar; em todos os lugares o aspecto de cuidado, de bem estar 

e lazer; um ar de prosperidade universal que se acredita respirar na própria 

atmosfera e que faz vibrar o coração a cada passo: tal parece a Inglaterra aos 

primeiros olhares do viajante. “Penetrai agora no interior das comunas; 

examinai os registros das paróquias e descobrireis com uma inexprimível 

surpresa que o sexto habitante deste reino florescente vive à custa da caridade 

pública.” (TOCQUEVILLE, 1958, p.117-118 apud IVO, 2008, p. 60). 

 

 Para explicar as desigualdades sociais que se espraiavam pela Europa, 

Tocqueville encontra as determinações desse fenômeno no processo de construção 

histórica do Ocidente. Na sua percepção analítica, a partir da fase em que os homens 

passaram a se fixar na terra para organizarem os meios materiais que garantiam a 

reprodução da tribo, foram se afastando gradualmente do que o autor denomina de 

estágio natural da luta pela manutenção da vida uma vez que, nesse contexto evolutivo, 

                                                 
5
 Ver Tocqueville (2001) 
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aparecem as primeiras diferenciações sociais. Com a formação da sociedade feudal e 

sua estrutura social marcada por forte estratificação, aquelas desigualdades se 

consolidam. 

 Ao reconhecer as cissuras sociais que existiam no mundo feudal e as distorções 

que começavam a vir à tona com o industrialismo, Tocqueville também asseverava que 

acontecimentos da vida moderna, como as invenções da imprensa e dos correios, o 

desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunicação poderiam contribuir para 

encurtar as distâncias sociais e maior vivência política dos cidadãos. Uma de suas 

maiores preocupações analíticas era a manutenção das instituições e a garantia da 

interferência das mesmas no jogo político. Seu temor na possibilidade de ocorrer 

governos baseados na ideia de ‘Tirania da Maioria’ ou governos autoritários o fez 

defender a revolução democrática como um fenômeno providencial da realidade 

histórica, dada sua importância para as liberdades individuais. 

Outro aspecto pertinente na análise do autor é a percepção de que o processo 

histórico da vida social, no século XIX, trouxe o progresso material, o desenvolvimento 

da indústria e ampliou o círculo das necessidades e desejos mais sofisticados. Os 

costumes e a cultura foram produzindo novos estilos de consumo. Com o alargamento 

das satisfações, o homem civilizado se expõe mais às intempéries da vida que o homem 

selvagem.  

 

(...) Se prestarmos atenção ao que acontece no mundo depois da origem das 

sociedades, descobriremos sem dificuldade que a igualdade somente se 

encontra em dois extremos da civilização. Os selvagens são iguais entre si, 

porque todos são igualmente débeis e ignorantes. Os homens muito 

civilizados podem virar todos iguais, porque todos possuem meios análogos 

para atingirem o conforto e a felicidade. Entre esses dois extremos encontra-

se a desigualdade de condições: a riqueza, as luzes, o poder de uns, e a 

pobreza, a ignorância e a debilidade de todos os outros. (TOCQUEVILLE, 

1991, I:1159). 

 

 Para o autor em destaque, o progresso da civilização humana era paradoxal 

porque trazia avanços em vários matizes da vida em sociedade, mas, por outro lado, 

ampliava a exposição dos homens aos efeitos da miséria. Na Inglaterra, a caridade 

privada foi a forma de alívio à pobreza que definiu as primeiras ações sociais dos 

monastérios. Em seguida, a instância pública também passa a realizar a benevolência 

como uma ação voltada para o auxílio aos pobres. Tocqueville tinha um posicionamento 

contrário ao modo como o Estado conduzia, à época, o enfrentamento da pobreza. Os 



 48 

 

sistemas de auxílio público na Inglaterra e na França eram, na visão do autor, uma 

reprodução equivocada da ajuda aos pobres feitos pelas paróquias.  

As primeiras formas de auxílio social na Europa apareceram por volta do 

século XVI, quando surgiram expressivos contingentes de pobres nas cidades, em geral 

expulsos do meio rural
6
. A princípio, essas formas de solidariedade coletiva estavam 

assentadas na idéia de que o socorro às pessoas desamparadas representava uma 

maneira de cuidar da dor e do desalento do próximo, um pensamento cujas bases se 

inspiravam no cristianismo. A caridade seria o instrumento pela qual as pessoas 

necessitadas teriam algum tipo de auxílio pela sociedade. Nesse momento, as soluções 

encontradas para o crescente pauperismo partiam de premissas religiosas. Mas, à 

medida que o tecido social que constituía o feudalismo foi se rompendo, diante do 

avanço das trocas e das relações mercantis, uma proporção significativa de pessoas 

migrou para as cidades na condição de desempregados. A indigência assumiu  uma 

conotação social e política. 

  Em 1601, foi instituída a Poor Law (Lei dos Pobres) onde ficou estabelecido 

que, aos pobres capacitados, deveriam existir oportunidades de trabalho e caberia às 

paróquias, nos seus respectivos espaços territoriais, provê-los de alguma forma de 

ocupação. O Estado passou a assumir como encargo público. A assistência aos pobres e 

a questão do desemprego tornaram-se, então, um problema econômico e local, num 

momento histórico onde a produção fabril estava em franco processo de expansão.  A 

Poor Law se desdobrou em novas legislações e, em 1662, foi decretado o Act of 

Settlement (Lei do domicílio) que limitava a mobilidade de indigentes entre as 

paróquias numa tentativa de evitar que as localidades mais prósperas fossem invadidas 

por um contingente expressivo de pessoas pobres. No ano de 1795, foi instituído o Ato 

do Parlamento de Speenhamland. Essa lei surgiu com a proposição de atenuar o 

pauperismo que já assumia uma extensão preocupante e tinha como objetivo garantir 

um mínimo de subsistência para os pobres. Se o salário fosse insuficiente para prover a 

subsistência do trabalhador, a sociedade deveria garantir a parte restante. A referência 

para esse mínimo social era o valor do pão. Apesar dos objetivos dessa lei em ocasionar 

a melhoria das condições de vida dos indigentes, verificou-se que houve, de modo geral, 

um declínio no valor dos salários. 

                                                 
6
 Polanyi (2000, pg.129) 
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Na medida em que esses benefícios eram concedidos indiscriminadamente a 

todos aqueles que sentiam necessidade, a instituição pública caritativa estava 

contribuindo para o ócio. Além disso, ele apontava para o aspecto de que essa forma de 

ajuda pelo Estado tinha um caráter circunstancial e não apresentava meios de retirar a 

população indigente da condição permanente a que estavam inseridos.  

 Ao refletir sobre as considerações que Tocqueville fez acerca do sistema de 

alívio à pobreza que prevalecia na Europa no século XIX, Ivo(2008) destaca que o autor  

encontrou, nessa fase histórica, duas formas peculiares de ajuda às pessoas pobres. Uma 

delas tinha como fundamento a benevolência de caráter individual e era influenciada 

pelo cristianismo que incentivava a caridade ao próximo como um ato virtuoso. A 

segunda forma de auxílio aos pobres inspirava-se no modelo de ajuda social difundida 

pelo protestantismo e foi esta que balizou as primeiras formas de caridade legal, 

mediante a idéia de que o Estado seria capaz de criar meios para assistir as pessoas mais 

necessitadas e indigentes. Ao garantir o auxílio legal às pessoas destituídas de condições 

mínimas de sobrevivência, o Estado, na leitura de Tocqueville, criava um tipo de direito 

social aos pobres que trazia elementos contraditórios, uma vez que essa forma de 

assistência criava, por um lado, uma dependência desses indivíduos em relação à 

coletividade e, por outro lado, forjava uma espécie de estigma, pois essa camada da 

sociedade era, dessa maneira, apartada do restante da população pela própria natureza 

de sua destituição social. O direito à caridade, fundamentado pela legislação vigente, 

colocava o pobre numa situação de inferioridade em relação aos demais indivíduos da 

sociedade. É essa condição social que o autor se contrapõe, pois sua percepção era de 

que a lei instituída contribuía para promover a desigualdade política entre os cidadãos. 

  A despeito de reconhecer as virtudes altruístas intrínsecas à noção de caridade, 

o autor chama atenção para as possíveis consequências do sistema de auxílio público 

predominante nesse período histórico. Uma desses efeitos paradoxais seria o de inibir a 

iniciativa individual. Para o autor, o homem tem uma inclinação espontânea para a 

ociosidade e a assistência pública poderia concorrer para acentuá-la. Os ‘maus’ pobres, 

aqueles que geralmente não tomam iniciativa para encontrar uma ocupação passam a ter 

acesso indevido à assistência. 

 Na compreensão tocquevilliana, a instituição pública teria mais possibilidades de 

enfrentar as distorções causadas pela pauperização se apoiasse as ações públicas em três 

frentes fundamentais. Uma delas seria o estímulo à educação dos pobres, possibilitando 

assim o desenvolvimento de suas faculdades mentais, o que os capacitaria a encontrar 
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emprego. Outra frente também importante seria uma legislação que possibilitasse aos 

camponeses pobres que migravam para as cidades em busca de trabalho, ter acesso à 

propriedade fundiária. E, por último, o autor destaca a pertinência dos operários das 

indústrias terem acesso à poupança. A capacidade associativa da classe trabalhadora em 

prol de seus direitos seria uma forma da classe operária conseguir partilhar dos lucros 

dos donos de empresas. 

 O autor imaginou a criação de um  ‘Banco dos Pobres cuja administração seria 

conduzida por pessoas pobres. A população de baixa renda depositaria  suas pequenas 

economias na referida instituição, criando assim um fundo de poupança que seria 

revertido para os menos favorecidos na forma de crédito. O perfil desses empréstimos se 

diferenciaria dos praticados pelas demais instituições bancárias porque os juros seriam 

mais baixos e os próprios interessados, a população pobre, teria o controle desse banco. 

Nesse sistema, a administração receberia de um lado as poupanças e, de 

outro, dar-lhes-ia aplicação. Os pobres que possuem dinheiro para emprestar 

o depositariam nas mãos de uma administração que, mediante contrato 

garantido por penhor, remetê-lo-ia aos pobres que tivessem necessidade de 

empréstimo. A administração não seria mais do que um intermediário entre 

esses dois grupos. Na realidade, seria o pobre capitalizado ou 

momentaneamente favorecido pela fortuna, quem emprestaria com juros a 

sua poupança ao pobre pródigo ou em situação precária. Nada de mais 

simples, de mais prático e de mais moral do que tal sistema: as poupanças 

dos pobres, administradas dessa forma, não poriam em risco nem o Estado 

nem os pobres mesmos, pois nada há mais seguro no mundo do que um 

empréstimo garantido por penhor. “Além do mais, esse seria um verdadeiro 

banco dos pobres, cujo capital seria fornecido pelos próprios pobres.” 

(TOCQUEVILLE, 1991, I: 1195) 

 

 Havia  certo ceticismo por  parte do autor quanto a capacidade da instância 

pública solucionar os desajustes sociais que se disseminavam nesse momento histórico 

através apenas da caridade. Ele alertava para o risco dessas ações caritativas 

produzirem, de um lado, uma classe de burocratas ineficientes, e de outro, uma 

categoria de pedintes profissionais. A proposta da criação do ‘Banco do Povo’, na sua 

concepção, daria suporte financeiro a baixo custo para os indivíduos que estivessem 

dispostos a dinamizar pequenas atividades agrícolas e industriais. 

 

2.1.2  Marx e os sentidos das desigualdades sociais no capitalismo  

 

 Outra tendência teórica que se destacou nas reflexões sobre as desigualdades 

sociais produzidas pela nascente sociedade industrial no século XIX foi o marxismo. 

Essa doutrina tornou-se uma importante matriz do pensamento sociológico, dando início 
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a um novo caminho para a explicação da realidade social fundada no método 

materialista-histórico-dialético.
7
  O sociólogo e filósofo alemão Karl Marx, na obra 

“Contribuição à Crítica da Economia Política”, publicada em 1859, formulou as bases 

filosóficas do seu método com o qual empreendeu a análise das categorias sociais do 

modo de produção capitalista.
8
 Conforme a tradição marxista, a evolução social inicia-

se a partir do momento em que o homem se apodera da natureza para gerar os proventos 

materiais essenciais a sua reprodução. Nessa perspectiva teórica, o trabalho assume um 

caráter ontológico fundamental. As relações sociais entre os indivíduos e os conteúdos 

específicos que vão adquirindo as trocas identificariam o estágio do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista. 

 Com o processo histórico, as mediações entre a produção, a troca e a divisão do 

trabalho assumem novos conteúdos. O modo de organização da produção material da 

coletividade e a interação humana com o meio ambiente vão adquirindo novos 

contornos até alcançar uma fase temporal onde os recursos materiais e humanos 

disponíveis para garantir a dinâmica social estão subordinados à reprodução capitalista e 

a sua lógica fetichista. Para Marx, as desigualdades sociais e a pauperização são 

fenômenos sociais intrínsecos a essa dinâmica contraditória da acumulação capitalista. 

 No Volume I do livro “O Capital”, de 1867, Marx discute sobre o caráter 

alienante que adquire os sentidos do trabalho no capitalismo. Para o autor, as etapas de 

produção, distribuição, troca e consumo no mundo das mercadorias, constituem o 

encadeamento do ciclo de reprodução do capital. A produção exprimiria, na sua leitura 

analítica, o consumo das forças produtivas dos trabalhadores pelos capitalistas e, através 

deste processo, o capital obteria mais valor para fins de acumulação.  

A forma valor reflete a atribuição que os frutos do trabalho evidenciam 

quando os diversos produtores da sociedade mercantil se confrontam com suas 

mercadorias. A explicação lógico-histórica do aparecimento da forma valor na 

sociedade capitalista fundamenta-se na generalidade social do trabalho e de como se 

                                                 
7 O materialismo histórico-dialético postula que a consciência dos homens é determinada pela realidade 

social, ou seja, pelo conjunto dos meios de produção, base real sobre a qual se ergue uma superestrutura 

jurídica e política e à qual correspondem formas de consciência social.  

1 8
 É pertinente destacar a participação das reflexões do filósofo alemão Friedrich Engels na 

construção do pensamento analítico de Karl Marx. Engels e Marx foram os fundadores do 
socialismo científico e produziram algumas obras em parceria intelectual como ‘O 
Manifesto Comunista’ em 1848. Após a morte de Marx, em 1883, Engels ajudou a publicar 

os dois últimos volumes da obra ‘O Capital’. 
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processam as relações de propriedade entre os homens na produção social
9
. Para Marx, 

a existência do valor não estava circunscrita à sociedade mercantil, mas é aí que ela 

alcança seu maior desenvolvimento. Produção e consumo seriam, portanto, 

interdependentes e evidenciariam relações de classe fundadas na dominação e na 

desigualdade. 

 A distribuição e a troca também estariam diretamente associadas àquelas 

relações sociais e trariam implícitas em suas determinações o fetichismo do mundo das 

mercadorias e a alienação do trabalho. Conforme os fundamentos teóricos de Marx 

sobre as leis gerais de acumulação do capital, a lógica de funcionamento desse modo de 

produção, ao longo da evolução histórica, traz, em sua essência, a expansão ampliada 

das forças produtivas e, por outro lado, amplia paradoxalmente o desemprego. Para o 

autor, o ímpeto de acumular dos capitalistas estimulava a competição pela posse privada 

de processos de produção redutores de tempo de trabalho em geral. Na procura por 

diminuir os requerimentos técnico-materiais de suas mercadorias, em relação aos 

parâmetros definidos pela lei do valor no mercado, os capitalistas disputavam entre si a 

apropriação de progresso tecnológico que possuíssem uma composição de valor 

intensiva em capital constante. O uso da força-de-trabalho pelo capital, nos processos 

produtivos industriais, ia se tornando, assim, cada vez menor e uma população de 

trabalhadores supérflua passava a gravitar o sistema capitalista, transformando-se numa 

massa humana exposta a condição de desempregados e à pauperização.  

 

Com a grandeza do capital social já em funcionamento e com o grau de seu 

crescimento,  a expansão da escala de produção e da massa dos trabalhadores 

postos em movimento, com o desenvolvimento da força produtiva de seu 

trabalho, com o fluxo mais amplo e mais completo de todos os mananciais da 

riqueza, expande-se também a escala em que uma maior atração de 

trabalhadores pelo capital está ligada à maior repulsão dos mesmos, cresce a 

rapidez da mudança da composição orgânica do capital produzida por ela 

mesma, a população trabalhadora produz, portanto, em volume crescente, os 

meios de sua própria redundância relativa. Essa é uma lei populacional 

                                                 
9
 Marx (1988) elabora, no capítulo I do Volume I, uma minuciosa análise sobre o desenvolvimento da 

forma valor, de sua forma simples até a forma dinheiro. O processo de conhecimento científico 

empregado pelo marxismo no estudo da realidade capitalista tem como base o método materialista 

dialético. Através do exame lógico e histórico da mercadoria, Marx procura realçar o conteúdo 

explicativo de categorias como o valor de uso, o valor de troca, as formas concreta e abstrata do trabalho. 

Segundo o autor, com o processo contínuo de transformação da vida social no tempo, as condições 

objetivas do trabalho vão se desligando de seu efetivo possuidor, num movimento contraditório que 

culmina com a completa dissociação entre o homem e as condições necessárias a efetivação do processo 

de trabalho. Ficaria evidente, nesse processo histórico, o caráter alienante que assume o trabalho na 

produção de mercadorias, uma vez que a produção para a troca apartaria o trabalho de sua essência.  
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peculiar ao modo de produção capitalista, assim como, de fato, cada modo de 

produção histórico tem suas leis populacionais particulares, historicamente 

válidas.  (MARX, 1998, vol. I p. 190 -191) 

 

 

 Desse modo, o capitalismo gerava o que Marx denominou de ‘exército industrial 

de reserva’, um contingente de pessoas pobres que era vital para o movimento cíclico do 

capital e para o rebaixamento de salários.  Nos períodos em que os grandes capitais 

instalavam novos padrões tecnológicos nos processos de produção, tendia a ocorrer um 

declínio da demanda relativa de trabalho, devido à expulsão de trabalhadores pelas 

empresas. Esse aumento da superpopulação relativa contribuía para manter os salários 

dos trabalhadores ocupados em patamares baixos, submetendo-os a um nível de 

exploração maior. A existência dessa massa de desvalidos constituía uma das inúmeras 

formas que o capital encontrava para rebaixar os salários da classe trabalhadora. 

 A contração e ampliação do ‘exército industrial de reserva’ refletiria o próprio 

movimento do capital, na sua busca incessante por maiores lucros. A manutenção de 

uma reserva de trabalhadores fazia-se necessária para convertê-la em força de trabalho 

quando as unidades de produção fabris solicitassem novos empregados e era pertinente 

também quando fosse conveniente despedir mão de obra assim que ocorresse um 

declínio na demanda por mercadorias ou que novos maquinários fossem instalados.  

Mas, se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da 

acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, essa 

superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista, 

até uma condição de existência do modo de produção capitalista. Ela 

constitui um exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital 

de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado à sua própria custa. “Ela 

proporciona às suas mutáveis necessidades de valorização, o material 

humano sempre pranto para ser explorado, independente dos limites do 

verdadeiro acréscimo populacional.” (MARX, 1998, vol. I p. 191) 

 

 No estágio da evolução da sociedade humana em que a forma valor aparece 

também como capital, o trabalhador torna-se assalariado, significa dizer que, para 

garantir a reprodução de sua vida, o trabalho precisa ser empregado pelo capital. 

Portanto, a produção de mercadorias constitui um complexo processo de divisão social 

onde o trabalho se encontra alienado da capacidade de garantir sua auto reprodução. No 

capitalismo, as relações sociais que se manifestam aparentemente nas coisas materiais, 

evidenciam uma relação de dominação dos capitalistas sobre a classe trabalhadora. A 

existência de uma massa humana de desempregados na órbita da vida social, neste 

modo de produção, demonstraria, na interpretação de Marx, que a pobreza não só era 

necessária para a dinâmica desse sistema, pautado na extração da mais-valia, mas sua 
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permanência era fundamental para manter os níveis de salários comprimidos ao longo 

do tempo. 

 O capital e o trabalho são, para o autor, as faces opostas da sociedade moderna. 

Polos antagônicos que, dialeticamente, exprimem uma identidade uma vez que, o capital 

é trabalho passado cristalizado nas máquinas e nas condições materiais de ciclos 

anteriores de reprodução. O trabalho, como põe em relevo Braverman (1987), um dos 

mais importantes interpretadores do marxismo, constitui a matéria-prima do capital. A 

classe trabalhadora tem sua existência concreta na sociedade e sua relativa autonomia 

pode ser observada através de suas expressões políticas, de seus movimentos e conflitos 

sociais, mas o aspecto que a torna submetida à lógica do capitalismo é por se encontrar, 

no mundo das trocas, como mercadoria e por ter que intercambiá-la para ter garantida 

sua subsistência. As inovações técnico-científicas do capital liberam, de alguns setores 

produtivos, força de trabalho que encontra, de modo geral, dificuldades para ser 

absorvida em outros setores da economia. Esse excedente de trabalhadores é o produto 

do que Marx denominou de ‘Lei geral da acumulação capitalista’. 

 

Essa população excedente relativa, o exército de reserva industrial, assume 

formas variadas na sociedade moderna, inclusive os desempregados, os 

temporariamente empregados, os empregados em tempo parcial; a massa de 

mulheres que, como donas de casa domésticas constituem uma reserva para 

as ‘ocupações femininas’; os exércitos de imigrantes, tanto agrícolas como 

fabris; a população negra com suas taxas extraordinariamente elevadas de 

desemprego; e as reservas estrangeiras de trabalho. (BRAVERMAN, 1987, p. 

326-327) 

 

 Nessa perspectiva, a proposição marxista era de que a luta dos trabalhadores 

mediante organização de partidos e sindicatos operários, traria as condições para as 

transformações sociais e recuperaria a autonomia do trabalho em relação à dominação 

do capital. A abolição das classes sociais, através do movimento revolucionário dos 

trabalhadores, reduziria as desigualdades sociais e a pobreza que se espraiava por toda a 

Europa nesse momento histórico.  

 Marx se distancia do que ele considera uma interpretação ingênua da Economia 

Política, que presumia que o capitalismo teria condições de apresentar uma distribuição 

mais equitativa da riqueza, através dos efeitos do progresso econômico. Para o autor, a 

sociedade burguesa estava assentada em pressupostos econômicos e relações de classe 

que impediam a distribuição de renda mais igualitária. A propriedade privada burguesa 

tinha garantias jurídicas pelo Estado e esse arranjo político só concorria para ampliar a 
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pobreza de alguns na vida social. Marx propunha a construção histórica de uma 

sociedade onde o livre desenvolvimento do indivíduo fosse possível. 

 

2.1.3 A teoria social da pobreza em Simmel 

 

 Nesta parte do capítulo, iremos abordar a contribuição de George Simmel à 

discussão em torno dos fundamentos analíticos que norteiam a questão da pobreza. A 

perspectiva do autor quanto à referida temática parte do argumento de que esse 

fenômeno é construído socialmente e que as relações de interdependência entre os 

indivíduos na organização da vida coletiva, com suas tensões e convergências, explicam 

o lugar que os pobres ocupam na sociedade. 

  Ao lado de Max Weber e Ferdinand Tönies, Simmel é considerado um dos 

principais fundadores da sociologia alemã. Seus estudos sociológicos circundam 

assuntos diversos como as religiões, o dinheiro, a arte, a vida nas cidades, a prostituição, 

as interações sociais entre pobres e não pobres, além de outros temas. Para o autor, o 

estudo das microdinâmicas que permeiam as relações entre os indivíduos permite 

compreender alguns aspectos importantes que configuram a vida social. Os indivíduos 

interagem para atender seus próprios interesses a partir de sentimentos e desejos 

diversos.  Uma categoria de análise importante dentro de seu quadro analítico é o 

processo de sociação, que refletiria o modo como os atores sociais interagem 

reciprocamente num contexto social, com suas relações de interdependência, as 

possíveis tensões e entendimentos entre os seus participantes.  

 Na perspectiva do referido autor, a relação entre o indivíduo e a sociedade é 

marcada por um paradoxo, uma vez que a sociedade busca incorporar tudo numa 

unidade orgânica e, ao lado desse processo, o indivíduo também busca se diferenciar do 

resto e desenvolver sua individualidade. Nesse sentido, a vida na cidade seria um espaço 

que poderia abarcar tanto as interações como a indiferença social, um lugar onde seria 

possível a convivência entre possíveis compromissos entre grupos sociais e o estigma. 

Simmel ainda acrescenta que o conteúdo que cinge as interações entre os sujeitos pode 

adquirir nuances polissêmicas, onde há a possibilidade de ocorrer experiências de 

conflito e de dominação em alguns momentos históricos da realidade objetiva.
10

 O autor 

não vê as situações conflitantes que ocorrem nos vínculos entre os indivíduos uma 

                                                 
10

 Ver Fernández (2000) 
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sinalização do mau funcionamento da vida social ou uma evidência de uma patologia. 

Na sua compreensão, os conflitos representam uma forma de sociação e organizam as 

relações coletivas quando estas se mostram duais e contraditórias. Mesmo que  ocorram  

prejuízos em uma das partes, diante de embates e divergências, esses processos de 

sociação contribuem para reforçar a identidade social. Para o autor, a sociedade é um 

constructo em que os elementos que apresentam convergência e os que dissociam dão 

forma às relações sociais. 

 Em um ensaio publicado no ano de 1908 e intitulado “Lês Pauvres”, Simmel 

produziu um quadro analítico sobre a pobreza que se tornou uma referência clássica nas 

ciências sociais. O referido autor procurou compreender a pobreza a partir das 

interações sociais e das relações entre direitos e deveres que balizavam as ações 

assistenciais do Estado na sociedade europeia no final do século XIX e início do século 

XX.  A preocupação do autor não se concentrou em fazer descrições detalhadas das 

condições de vida dos pobres nos grandes centros industriais de sua época, como, por 

exemplo, fez Booth (1902-1903), ao elaborar um minucioso estudo empírico sobre o 

cotidiano dos pobres em Londres e tentar desenvolver um método científico para medir 

a pobreza. As questões fundamentais que norteavam as análises de Simmel estavam 

assentadas numa perspectiva construtivista, ele estava debruçado em outro tipo de 

inquietação, queria explicar como se dava o processo de construção social da pobreza e 

como as populações desfavorecidas ocupavam uma posição dicotômica nos vínculos 

sociais.  

El pobre como categoria sociológica, no es el que sufre determinadas 

deficiências y privaciones, sino el que recibe socorros o debiera recibirlos, 

según las normas sociales. Por consiguiente, en este sentido, la pobreza no 

puede definirse en si misma como um estado cuantitativo, sino solo según la 

reacción social que se produce ante determinada situación (SIMMEL, 1977, 

p. 517,  apud FERNÁNDEZ, 2000, p. 18) 

 

 Ao reagir por meio da assistência, a instituição pública tem na figura do 

indivíduo desfavorecido sua ação final, mas não seria este o sujeito social mais 

importante nas decisões de distribuição dos recursos públicos. Aí se manifestaria, 

segundo Simmel, uma tensão sociológica importante, pois a despeito do socorro dirigir-

se à população carente, o direito de ter acesso aos programas assistenciais seria de todos 

os cidadãos contribuintes e estes é que poderiam solicitar algum tipo de melhoria nas 

políticas sociais. 
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 No hiato temporal em que Simmel procurou examinar como a pobreza era 

construída socialmente e quais os mecanismos que davam suporte a assistência do 

Estado, a sociedade já tinha alcançado um nível de desenvolvimento tal em que a 

instância pública, do ponto de vista jurídico-político, era representada pelo Estado 

Republicano, isto é, uma instituição assentada em bases legais, dotado de legitimidade 

democrática, que arrecadava impostos da população. A distribuição dos recursos 

governamentais para a população se dava mediante a provisão de serviços públicos e 

ações assistenciais. Segundo o autor, a atitude coletiva diante da pobreza, nesse estágio 

histórico, se diferenciava das experiências de caridade privada observadas no período 

medieval onde o sentido da caridade se configurava como um dever daquele que 

prestava a beneficência e não como um direito do pobre. A reação social da coletividade 

em relação aos mais pobres e o caráter do socorro prestado pelo Estado  passam a ser 

revestidas não só de uma imposição moral como também pelos princípios do direito 

legal. 

  De modo geral, a situação de penúria vivenciada por pessoas pobres em 

diversas épocas históricas do desenvolvimento da civilização humana produz alguns 

impactos subjetivos na sociedade e desencadeia formas de benevolência que procedem 

de diversas representações da sociedade civil, como a caridade realizada pela igreja, por 

parte de instituições privadas e pelo próprio Estado.  Simmel, no seu clássico estudo, 

que nos referimos acima, “Lês Pauvres”, discute a evolução dessas formas de 

assistência aos pobres, partindo das sociedades primitivas à Idade Média até alcançar o 

socorro aos pobres pelo Estado na sociedade moderna. Através desse panorama 

histórico, o autor analisa as determinações sociais que tornaram a concepção de 

assistência pública centralista e dual. 

 

Simmel nos ofrece su mirada desencantada sobre la beneficência y La filantropia 

privada y publica orientadas a conseguir la cohesión social y la garantia Del vínculo 

social. En su análisis tiene como referencias empíricas la situación de la assistência en 

Inglaterra, Francia y sobre todo Alemania (Fernández, 2000, p. 20) 

 

 

 Ao salientar a forma peculiar que a sociedade moderna respondia à situação dos 

grupos sociais mais desmunidos, a perspectiva teórico-metodológica de Simmel se 

aproxima da vertente durkheimiana, que vê os fatos sociais a partir da realidade objetiva 

a qual os mesmos estão inseridos. Para Durkheim (2007), as regras sociais que norteiam 

a organização dos processos coletivos têm primazia sobre os indivíduos e estes tendem 

a se moldar pelos parâmetros que são impostos pelo grupo social ao qual fazem parte. 
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Os padrões de conduta que são incorporados de modo inconsciente pelos indivíduos 

dependem, em geral, dos hábitos, crenças, costumes, de elementos morais e culturais. A 

sociedade consegue criar meios de coerção que contribuem para moldar os indivíduos 

com o intuito de tornar a vida coletiva mais harmônica e garantir a coesão social. 

 Simmel também enfatiza a importância da relação de interdependência entre os 

indivíduos e do processo de socialização que ele define como sociação. Destaca que, na 

sociedade moderna, o direito de um corresponde ao dever de outro, mas além desse 

caráter normativo, haveria preceitos morais que levam uma parte da sociedade a se 

comprometer em dar assistência aos mais necessitados. No entanto, o socorro que o 

Estado presta à população desfavorecida não contribui para viabilizar uma distribuição 

da riqueza material mais equitativa entre ricos e pobres, ao contrário, apesar de se 

constituir em um direito, as formas de assistência que predominavam no contexto 

histórico contemporâneo ao estudo do autor, traziam elementos de controle social, pois 

intentavam atenuar as possíveis reações contrárias dos mais pobres à estrutura de classes 

vigente. 

 Na interpretação de Simmel, haveria uma oposição entre categorias sociológicas 

e categorias éticas em torno da assistência pública que predominava na Europa no limiar 

do século XX, pois ao mesmo tempo em que o Estado Republicano garantia o socorro 

aos mais indigentes também retirava deles o acesso a determinados direitos civis como, 

por exemplo, o direito ao voto. Nesse sentido é como se os pobres estivem dentro e fora 

da sociedade.  

A fim de que os pobres não se tornem inimigos ativos e perigosos da 

sociedade, para tornar sua energia já reduzida mais produtiva e, enfim, para 

impedir a degeneração de sua progenitura. O homem pobre, como pessoa 

com sua própria percepção de sua posição [...] teve pouca importância... 

(SIMMEL {1907, 190, p. 47} apud  IVO, 2008, p. 75) 

 

 A diferenciação social já se apresentava como uma das principais características 

da sociedade capitalista na primeira década do século passado e o autor observava nesse 

aspecto contraditório dos grandes centros industriais a ruptura dos vínculos de 

solidariedade orgânica e uma fonte de possíveis conflitos e revoltas. Em sua opinião, 

quando a instituição pública transforma a assistência em um direito concedido ao pobre, 

há nessa forma de regulação alguns princípios referentes à conduta moral e ao aparato 

legal do Estado que merecem ser estudados com mais consistência. Par ao autor, 

deveres e direitos aparecem como norteadores dos vínculos sociais num momento 

histórico em que os princípios legais tornam-se a sustentação das ações do Estado. 
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 Segundo  Simmel, a assistência pública aos mais carentes estava atrelada aos 

preceitos da aplicação dos recursos orçamentários portanto, dentro de uma ótica de 

distribuição de gastos que visava certos fins públicos. A assistência social não via na 

figura do pobre a finalidade da ação, este se quer tinha o direito de recorrer contra o 

Estado. Esse tipo de tratamento dado à pobreza , pelo prisma analítico do autor, tinha 

um conteúdo político diferente do tipo de regulação estatal no mercado de trabalho.  Os 

direitos sociais conquistados pelos trabalhadores eram direitos juridicamente regulados, 

enquanto o pobre não tinha espaço para colocar suas possíveis reivindicações. Por sua 

vez, o direito do pobre em receber alguma forma de auxílio por parte das instituições 

públicas é norteado por critérios objetivos que estabelecem o que seria o mínimo ético. 

A quantidade de recursos materiais ou monetários para garantir a sobrevivência de um 

indivíduo que apresenta alguma forma de carência é uma estimativa bastante subjetiva 

porque o estado de privação é polissêmico, pode se tratar de diversas situações, desde 

um indivíduo portador de uma enfermidade, de uma limitação física ou por ser 

socialmente desfavorecido. 

 Para Simmel, a sociedade moderna encontrou formas de promover o socorro 

público aos mais necessitados levou os pobres a se tornarem uma classe passiva, a 

construir sua subjetividade a partir do modo como a sociedade percebia as classes 

populares.  Por um lado, o conteúdo das deliberações que envolvem a ajuda do Estado 

aos indivíduos mais desmunidos assume um caráter pessoal, pois procura atenuar as 

carências individuais. Por outro lado, a intervenção estatal também passa a ter a 

funcionalidade de um mecanismo de controle na medida em que as ações 

governamentais evitam a possibilidade de possíveis manifestações desses contingentes 

de pessoas que venham por em risco a estabilidade da vida social. Como ressalta Ivo 

(2008), a assistência constitui uma experiência intersubjetiva  e  é o eixo fundante da 

análise simmeliana, desse modo há uma reciprocidade entre o indivíduo assistido e a 

coletividade, pois há uma troca entre a dádiva e a exclusão a qual está submetida a 

classe mais necessitada. 

A coletividade social recupera indiretamente os frutos de sua doação social, 

reabilitando sua atividade econômica, preservando sua energia física, 

impedindo seus impulsos de conduzi-los ao uso dos meios violentos com o 

fim de se enriquecer. [...] A teleologia da coletividade pode tranquilamente 

passar por cima do indivíduo e retornar sobre ela mesma[coletividade] sem se 

deter sobre ele [o indivíduo assistido]. A partir do momento que o indivíduo 

pertence ao todo, ele está, consequentemente, colocado desde o início, no 

ponto final da ação e não [...] fora dela (SIMMEL [1907], 1998, p. 65 apud 

IVO, 2008, p. 78) 
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 Um aspecto que torna a teoria social da pobreza elaborada por Simmel original 

em relação a outras abordagens está na maneira como o autor observa as relações entre 

a sociedade e a política. Para o autor, o campo político constitui uma esfera importante 

da vida em sociedade e as decisões do Estado quanto à assistência aos pobres exprimem 

termos de entendimento entre os grupos sociais diante das distorções observadas no 

contexto moderno.
11

 Esses marcos institucionais que balizam as relações formais entre 

os participantes da vida social trazem elementos de exclusão na medida em que retira de 

alguns o direito de participar dos círculos políticos. 

 O interesse analítico em destacar as contribuições de Toqueville, Marx e Simmel 

sobre a questão social da pobreza teve o propósito de chamar atenção para os 

tratamentos teóricos singulares que esses pensadores clássicos deram à referida temática 

e de ver como algumas proposições sobre os fundamentos e constructo da pobreza feitos 

por esses estudiosos se aproximam em certos aspectos e se distanciam quanto aos seus 

encaminhamentos políticos. A atualidade desse diálogo teórico é primordial para se 

compreender o conteúdo das políticas sociais denominadas de ‘nova geração’, que vêm 

sendo adotadas pelo Estado na fase contemporânea.  

 Ao se confrontar algumas ideias desses autores, é possível perceber que os 

mesmos apresentam análises distintas quanto ao posicionamento do Estado como 

árbitro dos problemas sociais e, em particular, no que se refere à questão da pobreza. 

Karl Marx não acreditava na capacidade do capitalismo de recuperar a autonomia do 

trabalhador e de encontrar formas de eliminar o fenômeno da pauperização que, na sua 

concepção, era  inerente ao processo de acumulação do capital. No quadro teórico 

maxiano, o Estado teria apenas o papel de atenuar a precariedade das condições de vida 

dos pobres e a exploração que estaria exposta uma parte considerável da população. 

Marx defende como proposição a ruptura da estrutura de classes do modo de produção 

capitalista através da luta pela emancipação da classe trabalhadora, processo que 

viabilizaria uma profunda reforma social.  

  Por sua vez, o liberalismo político tocquevilliano se afasta da ideia do ‘laissez 

faire’ preconizado pelos representantes da Economia Política, pois, na compreensão do 

referido pensador, a principal expressão de liberdade de um cidadão estaria na sua ação 

                                                 
11

 Ver Ivo (2008) 
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política e essa ação supunha um agir na esfera pública, uma interação organizada dos 

cidadãos nas decisões e atividades do Estado.  

 George Simmel se aproxima de Toqueville quando enfatiza a dimensão política 

no contexto de um Estado republicano. O que o autor traz de singular em comparação 

aos dois pensadores no seu constructo teórico é a maneira como aborda o gradual 

processo de exclusão de direitos sociais e políticos que a classe pobre vai 

experimentando ao longo da evolução histórica e como os compromissos e obrigações 

estabelecidos entre os participantes da sociedade moderna, entre os quais o próprio 

Estado, chancela a retirada da população desfavorecida do espaço público e a coloca na 

figura de ‘inúteis no mundo’ como definiria Castel (1998).  

As análises teóricas desses pensadores também realçam o quanto as 

mudanças econômicas e sociais que culminaram com a passagem da sociedade feudal 

para o capitalismo, entre os séculos XVII e XIX, estimularam reflexões sobre a 

distribuição da riqueza material e sobre as possíveis causas das desigualdades sociais. 

Como se destacou anteriormente, as primeiras legislações de caráter público que 

intentaram reduzir os efeitos perversos da pauperização dataram do século XVI e 

tinham como eixo principal os sistemas de auxílio baseado em ações caritativas. Como 

destaca Mauriel (2008), ao longo do período pré-industrial que se estendeu do século 

XVII ao século XVIII, as políticas de combate à pobreza tinham a intenção de 

disciplinar os pobres desocupados através de escolas de formação. Distinguiam-se os 

pobres entre meritórios e indignos. Os que apresentavam aptidão natural para o trabalho 

e, portanto, podiam ser empregados no acúmulo da riqueza, tinham acesso às ações de 

caridade. 

 Com o advento da produção industrial, no século XIX, os requerimentos de mão 

de obra no mercado se ampliaram e a noção de ‘pobre’ adquiriu um novo estatuto, a de 

‘trabalhador’. Nesse hiato temporal, graves fissuras sociais já eram observadas na lógica 

de funcionamento do capitalismo e atingiam uma dimensão considerável de pessoas. As 

desigualdades sociais tornavam-se um dos aspectos mais visíveis das contradições desse 

sistema. Conflitos distributivos desencadeados pelos novos atores que surgiam na 

sociedade industrial trouxeram à tona o que ficou conhecido  como “a questão social’ da 

vida moderna e evidenciavam o processo de politização que adquiria os movimentos 

sociais da classe trabalhadora na luta pelos seus direitos.  

A concentração urbana, a expansão acentuada do desemprego, o 

crescimento expressivo dos acidentes de trabalho nas fábricas, nesse período histórico, 
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evidenciavam as transformações que haviam ocorrido no modelo de produção agrário e 

artesanal. A modernização da base técnico-material estava assentada em novas relações 

econômicas e sociais e estas concorriam para ampliar as precárias condições de vida da 

classe que vivia da venda de seu trabalho. Todo esse cenário de mudanças deu um novo 

significado para o problema da pobreza. O enfrentamento dessa distorção social 

assumiu um caráter político e passou a fazer parte da ‘questão social’ do capitalismo. 

Reconhecia-se que esse modo de produção gerava algumas vicissitudes para o mundo 

do trabalho e que as ações para corrigir esses rebatimentos adversos não podiam ficar 

apenas na esfera civil, mas alcançar a esfera pública e tornar-se um dos elementos 

centrais de proteção social do Estado.  

 

2.2 O Estado e a questão da pobreza 

  

 Procuramos abordar nessa sessão os esforços institucionais e da própria 

sociedade civil que foram empreendidos em torno da  universalização dos direitos 

sociais e da melhor repartição da riqueza em meados do século XX. Esse período 

correspondeu ao aparecimento do Estado do Bem Estar Social, Welfare State ou 

também chamado Estado Providência e teve seu apogeu entre as décadas de 1940 e 

1960. Sem a pretensão de realizar uma discussão exaustiva sobre o tema, faremos 

referência a algumas contribuições analíticas sobre as causas da emergência do Welfare 

State e a generalização dos programas de segurança social nos países desenvolvidos. 

Essas experiências de políticas governamentais representaram um divisor de águas na 

maneira como as instituições públicas abordavam as distorções sociais da vida moderna. 

Em seguida, discutiremos a hegemonia do paradigma neoliberal no contexto 

internacional, a partir dos anos 1970, que passou a influenciar a condução das políticas 

macroeconômicas de diversos países e deflagrou a gradual substituição do Estado do 

Bem Estar Social por um modelo de intervenção pública que preconizava a redução das 

ações governamentais nos campos previdenciário, assistencial, trabalhista e nos demais 

direitos sociais. 

Se a caridade legal e as medidas de coerção contra os pobres  considerados  

indisciplinados ao trabalho caracterizaram as formas mais tradicionais de atuação das 

instituições públicas no cenário das desigualdades sociais observado entre os séculos 

XVII e XIX, a administração do social pelo Estado foi adquirindo novos contornos 

políticos e ideológicos ao longo do  século XX. À medida que a sociedade industrial 
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assumia uma dinâmica mais complexa,  os sinais do pauperismo e da destituição das 

condições mínimas de subsistência não só atingiam a vida cotidiana de desempregados 

e desvalidos, mas alcançavam também a realidade material de milhares de 

trabalhadores. Percebia-se que, de algum modo, as profundas transformações que 

ocorriam na base produtiva do capitalismo traziam um considerável ganho para a 

expansão da riqueza, mas geravam, também, novos problemas sociais que passaram a 

requerer ações governamentais mais ativas quanto à ideia de proteção social. 

 Foi nesse período histórico que a questão da pobreza passou a ser vista como um 

problema de ordem nacional e alguns argumentos explicativos de sua existência 

concreta foram relacionados a fatores sistêmicos do modo de produção capitalista. As 

novas condições de emprego que se instalaram com o advento da gerência científica e 

da produção automatizada, entre o fim do século XIX e início do século posterior, 

produziram substanciais alterações nas empresas e na própria estrutura de classes. As 

circunstâncias sociais e econômicas que engendraram a construção histórica da 

‘sociedade salarial’ nos países avançados no século XX não só já estavam postas, como 

esclarece Castel (1998), além da hegemonia das leis de mercado, a produção capitalista 

havia adentrado numa fase mais avançada, a II Revolução Industrial, um período onde 

houve grande mudanças sócio-tecnológicas e onde foram implantadas novas formas de 

organização do trabalho nos processos produtivos das indústrias como o fordismo e o 

taylorismo
12

. Esses modelos organizacionais ampliaram a submissão do trabalhador aos 

mecanismos de rotinização das máquinas e diluíram a noção de ofício que caracterizou 

o trabalho nas corporações, colocando no seu lugar a figura de um operário que deveria 

executar as tarefas nas seqüências pré-programadas da produção. A racionalidade que 

permeava esses processos operacionais colocava em relevo a redução de custos, o 

aumento da produtividade e a melhoria dos níveis de salários. 

  A incessante apropriação pelo capital das inovações tecnológicas ocasionou 

uma separação entre o trabalho mental e manual e a destruição dos ofícios. Os conflitos 

e revoltas em torno dos efeitos adversos dos novos modelos de organização industrial 

sobre o trabalho ampliaram-se nesse período histórico bem como o absenteísmo, a 

                                                 
12

 O fordismo constituiu um modelo de organização da produção industrial criado pelo norte-americano 

Henry Ford, dono da indústria automobilística Ford Company. As bases do fordismo estavam assentadas 

na linha de montagem automatizada e na intensificação da produtividade do trabalho. Frederick Taylor foi 

um americano que inspirou a administração científica das tarefas de produção nas fábricas, modelo que 

ficou conhecido como taylorismo. Sobre os impactos desses procedimentos organizacionais instalados na 

indústria no começo do século XX, ver, entre outros, Braverman (1987) e Castel (1998),  
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insatisfação generalizada em relação à intensidade do trabalho industrial imposto pela 

administração e o abandono do emprego
13

. Como destacam Dobb (1977) e Hobsbawm 

(1979), as mobilizações da classe operária tornaram-se ações políticas que 

frequentemente denunciavam o crescimento da exploração do trabalho pelo capital e o 

reduzido acesso da classe trabalhadora aos dividendos da prosperidade econômica, uma 

vez que já eram evidentes, nesse período histórico, as precárias condições de vida a que 

estava submetida uma extensa parcela da força-de-trabalho tanto empregada como 

desempregada. O pauperismo deixou de ser visto como o reflexo das inaptidões naturais 

do indivíduo ou de sua tendência intrínseca à ociosidade e passou a ser abordado como 

uma questão social que requeria uma intervenção mais ativa do Estado seja na provisão 

de seguridade social ou na redistribuição de uma renda agregada mais justa. Com a 

emergência da administração científica e da linha de montagem no processo de 

produção, a indústria passou a produzir em larga escala novas mercadorias, entre as 

quais, bens de consumo salário, voltados para a demanda da classe operária. Este fato 

significou uma inovação relevante em relação à postura patronal do período da I 

Revolução Industrial, onde prevalecia a noção de um trabalhador como um produtor 

máximo, mas com restrito ingresso ao mercado de consumo. Os suplementos e 

subvenções salariais que passaram a fazer parte da lógica dos modelos fordista e 

taylorista alçaram o operário à condição de consumidor da produção de massas e o 

maior acesso dessa classe social aos bens e serviços ofertados pelo sistema capitalista. 

O aumento dos níveis de salários teve um papel estabilizador no que se 

refere ao aparecimento de possíveis conflitos sociais. Além desse aspecto, as interações 

entre as empresas e os empregados passaram a ser permeadas por novas conquistas no 

campo dos direitos sociais A contratualização da relação de trabalho em bases coletivas 

representou, por exemplo, uma mudança nas disposições jurídicas do direito do trabalho 

que, na leitura de Castel (1998), conduziu o operário ao estatuto de assalariado. As 

negociações coletivas, a formação de conselhos operários e a intervenção do Estado nos 

acordos entre empregadores e empregados foram ultrapassando, de maneira gradual, os 

contratos individuais. 

                                                 
13

 Braverman(1987), apresenta uma análise minuciosa sobre os efeitos da Revolução técnico-científica na 

organização da produção industrial no início do século XX. O autor destaca, entre outros aspectos 

analíticos, que a apropriação pelo capital dos avanços da ciência, na fase mencionada, ocasionou 

mudanças que não ficaram apenas circunscritas às unidades fabris, mas provocaram grandes alterações na 

estrutura da estratificação social, nos mecanismos sobre os quais se realizavam a socialização e 

produziram, também, novas formas de controle sobre o trabalho humano. 
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O traço comum dessas conquistas é que contribuíram para estabilizar a condição 

operária, instaurando uma distância em relação à imaturidade da necessidade. Nesse 

sentido, a condição operária difere muito da condição proletária do começo da 

industrialização, marcada por uma vulnerabilidade de todos os momentos. E também 

nesse sentido, pode-se falar de integração: a classe operária foi repatriada da posição de 

quase exclusão que ocupava quando na margem extrema da sociedade. (CASTEL,1998, 

pg.444). 

 

Assiste-se a uma fase em que o sindicalismo também obteve algumas conquistas 

sociais como o repouso semanal, em 1906, a redução da jornada de trabalho para 8 

horas diárias e a obtenção de férias pagas no ano de 1936. A condição salarial tornou-se 

predominante na relação entre a classe operária e os empregadores, esse fenômeno pôde 

ser evidenciado pelo aumento expressivo da proporção de assalariados na população 

economicamente ativa.
14

 

Ao lado da maior organização da classe trabalhadora em relação aos seus 

interesses associativos, o processo de urbanização e a democratização do direito ao voto 

possibilitaram a formação de novos sujeitos sociais mais propositivos quanto o 

assegurar de seus direitos. Os problemas industriais e econômicos que apareciam na 

sociedade capitalista, na mencionada fase histórica, passaram a constituir o que Castel  

(1998, pg. 495) denominou de nova ‘questão social’. A figura do salariado assumiu o 

estatuto mais relevante na lógica de funcionamento desse sistema e passou a representar 

o eixo que firmava a identidade do sujeito na sociedade, suplantando o pertencimento 

familiar e sua inserção numa comunidade. Entretanto, se o trabalho assalariado foi 

alçado à categoria central do capitalismo no decorrer do século XX, as perturbações 

inerentes à dinâmica do capitalismo, já na sua fase oligopolista, trouxeram também a 

desagregação das ocupações produtivas, a retração do crescimento e a expansão do 

contingente de supranumerários. Nesse cenário social crítico, a defesa do Estado 

mínimo perdia cada vez mais espaço nas proposições do meio acadêmico e político e, 

em seu lugar, novos argumentos sustentavam a importância de um formato de Estado 

que garantisse a proteção social aos cidadãos e os protegesse das incertezas e riscos da 

vida moderna. 

O surgimento da democracia de massas, nas três últimas décadas do século 

XIX, constituiu a pilastra que possibilitou o aparecimento das primeiras formas de 

                                                 
14

 A população economicamente ativa é um indicador que compreende a classificação etária do 

contingente de pessoas aptas a trabalhar em atividades econômicas num determinado país em certo 

período. No Brasil, a PEA é calculada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística que considera 

como pessoas aptas ao trabalhao aquelas acima de 10 anos e que abrange as pessoas empregadas, os 

empregadores, os trabalhadores autônomos, os trabalhadores desempregados, entre outras categorias. 
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regulação do Estado do Bem-Estar Social, também conhecido como Welfare State ou 

Estado-providência. As ações das instituições públicas no que se refere à 

vulnerabilidade social das camadas mais pobres da população começaram a suplantar as 

formas de proteção que se baseavam apenas no disciplinamento do trabalho e em 

medidas coercitivas contra os indivíduos considerados mundeiros e errantes. O 

surgimento do Welfare-State teria sido uma resposta às crescentes solicitações da 

população por segurança social e econômica e, de maneira gradual, as instituições 

administrativas do Estado passaram a intervir nas condições de reprodução da existência 

dos indivíduos e das famílias. 

Há vários registros históricos que ressaltam o avanço paulatino de uma nova 

forma de gestão do social pelo Estado ainda no século XIX onde o poder público já 

aparecia como mediador entre os interesses de empregados, empregadores e instituições 

sociais. Alguns governos europeus, nas duas últimas décadas do mencionado século, 

formalizaram legislação social que possibilitou o reconhecimento de sindicatos, de 

seguro de doença e invalidez entre outras formas de proteção social. O Primeiro 

Chanceler do Império Alemão, Otto Von Bismark, instituiu, em 1883, um seguro 

compulsório para os trabalhadores do setor industrial. A ideia subjacente à aludida 

contribuição era de que tais recursos monetários seriam utilizados posteriormente como 

subsídio pelos próprios operários nos casos de doença, desemprego e outros riscos 

futuros. No ano seguinte, criou a lei de acidentes de trabalho cujas despesas eram 

cobertas pelos empregadores. Em 1889, foi instituído um seguro contra a velhice e 

invalidez nesse país.  

As representações eclesiásticas também evidenciaram preocupação com as 

contingências sociais que atingiam a classe trabalhadora no contexto da modernização 

tecnológica da indústria no século XIX. Na Encíclica Rerum Novarum, (Das coisas 

novas) escrita pelo Papa Leão XIII, em 1891, a igreja evocava a justiça social na 

organização da vida econômica e sugeria a criação de uma reserva monetária para 

protegê-los de possíveis  riscos sociais.  Ao lado das novas formas de regulamentação 

da proteção social,  que tomaram vulto nas primeiras décadas do século XX, algumas 

medidas utilizadas em períodos anteriores, como os sistemas de auxílio públicos, foram 

reformuladas e resignificadas e passaram a fazer parte do elenco de ações voltadas para 

a gestão do social. O tratamento da questão das desigualdades sociais superou as ações 

focadas apenas na caridade legal e no uso de poder de polícia contra os pobres 

considerados vadios.  
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Outro aspecto pertinente dentro da nova feitura de intervenção estatal que se 

observou na trajetória da economia de mercado e que adquiriu maior robustez no pós-

guerra foi o propósito das instituições públicas de estimularem as condições para que os 

trabalhadores se tornassem o que Castel (1998, pg, 487) define como ‘assalariados 

solváveis’. A regulamentação do crédito, dos níveis de preços de alguns bens e serviços, 

a nacionalização de alguns segmentos de produção estratégicos como o fornecimento de 

água, energia elétrica, comunicações, entre outras ações, concorreram para que novos 

atores sociais fossem inseridos à posição privilegiada de consumidores. A despeito da 

melhoria das condições de vida da classe trabalhadora em comparação ao período Pré-

industrial, a sociedade salarial que aparece no século XX,  era dualista e reproduzia 

algumas contradições, pois na estrutura social do capitalismo, os operários ocupavam a 

posição de subordinados e os seus interesses entravam em conflito com os da classe 

dominante.  

O acesso ao mercado de produtos pela classe trabalhadora se dava por meio 

de bens de consumo de massa enquanto a classe mais abastada apresentava um poder de 

compra por bens diferenciados bastante expressivo. A substancial elevação da 

produtividade ocasionada pelos novos padrões tecnológicos e organizacionais concorria 

para ampliar o quantitativo de pessoas expulsas de seus postos de trabalho, pois estas se 

tornavam inúteis aos requerimentos das modernas unidades fabris. Por outro lado, a 

legislação trabalhista não conseguia diluir o ambiente de incerteza e a ameaça de 

demissão os quais estavam expostos os trabalhadores. Esses fatos sociais contribuíram 

para aumentar as mobilizações de classe em torno de uma intervenção mais ativa por 

parte do Estado. 

Castel (1998) ainda chama atenção para o aspecto de que o lugar ocupado 

pelo trabalho, tanto na fábrica quanto na sociedade, evidenciava uma situação de déficit 

social uma vez que o trabalhador produzia riqueza material, mas a coletividade não 

reconhecia a sua importância e o papel que assumia na geração de bens e serviços. Na 

década de 1930, a sociedade salarial começou a enfrentar crises e grande instabilidade 

no nível dos investimentos, fenômenos que concorreram para trazer à tona um cenário 

de grande privação social. A economia de mercado experimentou acentuado 

desequilíbrio cíclico marcado pelo forte declínio do produto interno bruto de vários 

países e pelas elevadas taxas de desemprego mundiais, fase histórica que ficou 

conhecida na literatura especializada como a Crise de 1929 e que se estendeu por vários 
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anos.
15

 A referida crise conduziu milhares de trabalhadores para a exclusão social. Por 

sua vez, os confrontos bélicos que culminaram com as I e II Guerras Mundiais também 

produziram um cenário de destruição social alarmante e a necessidade de ocorrer uma 

reformulação na ideia de contrato social adquiriu amplitude.  

 

2.2.1 A construção da proteção social no Estado do Bem Estar 

 

  Com os distúrbios cada vez mais frequentes nas economias avançadas entre as 

décadas de 1930 e 1940, um novo paradigma de regulação estatal foi adquirindo forma 

nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, entre outros países, e 

observou-se o desenvolvimento do Estado Social cujas grandes colunas, segundo Fiori 

(1997), eram: o aprofundamento do modelo fordista de produção; uma intervenção 

pública mais ativa na economia e inspirada principalmente nas ideias Keynesianas. John 

Maynard Keynes é o autor do livro ‘Teoria geral do juro, do dinheiro e da moeda’ 

publicado em 1936, uma obra que influenciou a renovação da teoria econômica clássica.  

Keynes propôs a reformulação da política de livre mercado e procurou 

demonstrar que as crises recessivas que assolavam o sistema capitalista poderiam ser 

revertidas através da intervenção dos gastos públicos no nível de demanda agregada. 

Esse paradigma teórico influenciou a conduta do Estado no que se refere a tentativa de 

promover uma coalizão política em torno dos interesses do capital e de algumas 

reivindicações de sindicatos e partidos políticos quanto a obtenção de benefícios sociais 

para a classe trabalhadora. A partir desse intervalo histórico, a noção de 

desenvolvimento social passou a ter um significado mais amplo, pois além de indicar 

crescimento econômico e avanço tecnológico também incorporou a noção de justiça 

social e de conquista de direitos sociais. A implantação do Plano Beveridge em 1941, na 

Inglaterra, e sua reformulação em 1946, tornou-se também uma referência importante 

como um modelo de seguro social que trazia em suas proposições a universalidade e 

igualdade da proteção social para todos os cidadãos. Inspirado na teoria Keynesiana, o 

referido plano apresentava uma preocupação com a planificação da vida econômica e 

com a preservação dos direitos sociais. 

                                                 
15

 Conforme Hobsbawm(1979), nesta época, o capitalismo vivenciou sua primeira crise de superprodução 

na qual os setores econômicos, principalmente o segmento industrial, geraram uma quantidade de 

mercadorias e serviços bem superior a capacidade de absorção do mercado de consumo, nesse aspecto 

tornava-se visível uma contradição intrínseca ao sistema capitalista, a abundância em meio a escassez. 
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Desse modo, o desenvolvimento da sociedade salarial foi tributário de uma 

condição, a respeito da qual será necessário perguntar se lhe está 

intrinsecamente ligada ou se representa um dado conjuntural, o crescimento 

econômico. Mas foi igualmente estreitamente tributária de uma segunda série 

de condições: o desenvolvimento do Estado social. Se é verdade que a 

concorrência e a busca da distinção estão  no princípio da condição salarial, 

seu equilíbrio exige que se proceda a arbitragens e que se estabeleçam 

compromissos negociados. Do mesmo modo que uma sociedade de classe 

estava ameaçada de um enfrentamento global, dada a falta de um terceiro 

mediador, também uma sociedade salarial corre o risco de se dividir em lutas 

categoriais na ausência de uma instância central de regulação. A sociedade 

salarial é também uma sociedade em cujo cerne se instalou o  Estado social. 

(CASTEL, 1998, pg. 480). 

 

As intervenções do Estado adquiram novos conteúdos como regulação do 

mercado de trabalho. Políticas de emprego e de salário passaram a ser formuladas com o 

objetivo de compensar os desajustamentos desse mercado nas fases de desaceleração 

econômica. As instituições públicas também passaram a desenvolver, sob esse modelo 

de regulação estatal, instrumentos de aferição estatísticos da população economicamente 

ativa. Essa contabilização permitiu à instância pública localizar os trabalhadores no 

mercado de trabalho no que se refere a sua condição de empregado, desempregado ou 

inativo.
16

 De modo geral, assiste-se à ampliação do planejamento econômico onde o 

Estado procurava atenuar as imprevisibilidades do mercado através da gestão das 

estruturas de socialização do capitalismo. 

Após a fase que caracterizou os anos de depressão econômica e de grandes 

conflitos armamentistas, o capitalismo ingressou num período que se estendeu de 1945 

até 1973 e que ficou conhecido na literatura especializada como os “30 anos gloriosos”. 

Essa expressão se reportava a considerável expansão dos investimentos ocorrida no 

mencionado período e onde foram observadas taxas de crescimento da produção 

mundial bem acima das médias históricas. Nessa fase temporal, os países europeus que 

tiveram suas economias solapadas pelos conflitos bélicos ocorridos a longo da II Guerra 

Mundial conseguiram recuperar suas bases produtivas e apresentaram excepcionais 

níveis de prosperidade e de bem estar da população. Os Estados Unidos e o Japão 

exibiram boas performances nos níveis de produção industrial e no consumo agregado. 

Por outro lado, mais de 70 países superaram o estatuto de colônia e se tornaram nações 

independentes. No campo político, esse hiato temporal marcou uma fase onde as 

mediações entre o Estado, o capital e o trabalho nos países centrais pautaram-se pela  

pelo compromisso social e onde houve uma ampliação dos sistemas de proteção social.  

                                                 
16

 Ver  Aueliano & Draibe (1989). 
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O aparecimento e ascensão do Estado do Bem Estar nos países 

desenvolvidos, nessa fase histórica, bem como as políticas sociais a ele subjacentes 

tornaram-se fenômenos cujas causas determinantes constituíram foco de atenção 

analítica de inúmeros estudos, dos quais alguns se destacaram pelos seus argumentos 

consistentes. A produção teórica sobre a emergência do Welfare State e sua posterior 

crise, no século XX, é extensa e envolve várias teorias explicativas. Não é pretensão 

neste estudo realizar uma exaustiva exposição sobre essas teorias, iremos destacar 

apenas como os principais estudos sobre as políticas sociais do Welfare State 

compreenderam as mudanças que ocorreram nas ações governamentais em relação à 

proteção social e à pobreza. 

Um esforço de sistematização dos estudos existentes que abordam as 

possíveis determinações da emergência do Welfare State nos países centrais foi 

desenvolvida por Arretche (1995). A autora procurou ordenar as principais 

contribuições de alguns trabalhos que foram produzidos entre os anos cinquenta até a 

fase mais recente sobre essa temática do Estado na vida econômica e social. A autora 

percebeu que, não obstante a diversidade de estudos produzidos, haviam eixos 

fundamentais de argumentos em torno das circunstâncias sociais, políticas e econômicas 

que influenciaram o aparecimento de modelos de estados welferianos.  

Uma primeira explicação analítica que a autora observou foi a que concebe 

a existência concreta do Estado do Bem Estar como um desdobramento do processo de 

industrialização. Para a autora, os estudos elaborados por Willensky (1965), Titmuss 

(1963) e Marshall (1965) são convergentes no que se refere aos argumentos que 

apresentam em relação a generalização de políticas sociais de caráter universalista.
17

  

A despeito dos respectivos autores terem estudado experiências específicas 

de atuação do estado welferiano, os mesmos têm posicionamentos que se aproximam 

bastante quanto à importância do processo de industrialização e de seus impactos sobre 

                                                 
17

 A suposição de que o processo de crescimento industrial e sua lógica de funcionamento em larga 

escala teriam influenciado a ascensão de regimes de Welfare States nos países avançados é sustentado por 

autores como Wilensky(1965) que investigou, no referido trabalho, o desenvolvimento industrial nos 

Estados Unidos e concluiu que o crescimento econômico e seus rebatimentos nos diversos matizes da 

estrutura da sociedade americana resultaram na ampliação dos gastos sociais. Segundo o autor, a 

expansão industrial observada no referido país não só produziu um expressivo aumento da riqueza 

material, mas gerou, também, uma desestruturação nas formas de integração tradicionais. A consolidação 

da indústria como eixo central da dinâmica econômica teria ocasionado várias mudanças na estratificação 

da sociedade americana através da criação de novas categorias profissionais, da eliminação de antigos 

ofícios, por outro lado, também teria contribuído para a concentração da renda e para a maior 

complexidade do mercado de trabalho. 

 



 71 

 

a vida social na construção de sistemas de assistência social. Outra abordagem 

argumentativa que agrega estudos importantes dentro da discussão sobre a emergência 

das políticas sociais do Welfare State, segundo Arretche (1995), é a que vê o 

desenvolvimento do Estado do Bem Estar associado às necessidades de acumulação e 

legitimação do modo de produção capitalista. O’Connor (1972) e Offe (1984) reforçam 

em suas análises que as políticas de proteção social que emergiram no pós-guerra, nos 

países avançados, faziam parte de mudanças institucionais ocorridas na estrutura do 

Estado que eram funcionais à lógica de reprodução dos capitais monopolistas. 

  Outra vertente de pensamento, classificada pela referida autora, seria a que vê 

como determinante essencial das ‘políticas igualitárias do século XX’  a ampliação 

progressiva dos direitos políticos conquistados pelos cidadãos a partir dos movimentos 

sociais. O acesso da população de baixa renda aos direitos sociais nos países com 

experiência democrática seria uma evidência da conquista gradual da cidadania.
18

 O 

debate sobre a regulação estatal das condições de existência das classes menos 

favorecidas é bastante profícuo. Além das abordagens mencionadas, destaca-se, também 

a explicação proposta por Gough (1979), que acredita na relativa autonomia dos 

diversos órgãos do Estado quanto às escolhas de políticas públicas. Finalmente, haveria, 

também, a pertinente contribuição de Esping-Andersen (1991) ao debate através da 

argumentação de que existiriam diferentes modelos de Welfare-State e que os mesmos 

seriam o reflexo da capacidade associativa da classe trabalhadora na luta pelos seus 

direitos e no contexto de variadas matrizes de poder. 

Os desdobramentos ocasionados pela aceleração do processo industrial 

teriam ampliado a demanda da população por padrões mínimos de assistência social nas 

áreas de saúde, educação, habitação, entre outros. Em trabalho analítico onde investigou 

o surgimento do Welfare State na Inglaterra na primeira metade do século XX, Titmuss 

(1974) ressaltou que a divisão do trabalho e a crescente especialização gerada pela 

industrialização naquele país teria gerado uma maior dependência dos indivíduos em 

relação às ações sociais por parte das instituições governamentais. As diversas situações 

de subemprego e desemprego, a inatividade dos idosos, a fragilidade social dos pobres 

produziram uma série de novas necessidades materiais na população que, 

progressivamente, passaram a requerer maior proteção social pelo Estado.  

                                                 
18

 Ver Marshall (1965) e Rosanvallon (1997). 
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Ao observar os modelos de políticas sociais que balizaram as experiências 

de welfare states em outros países centrais, Timmus (1974) verificou três configurações 

de intervenção governamental welferianas. O padrão ou modelo residual, onde a 

intervenção do Estado só ocorre quando os canais de solidariedade familiares e o 

mercado não conseguem prover as necessidades do indivíduo, portanto as políticas 

estatais aparecem como último recurso. O modelo meritocrático-particularista que 

pressupõe um Estado que oferece benefícios públicos apenas para os indivíduos que 

merecem recebê-los e aos grupos protegidos e o modelo institucional-redistributivo, 

no qual a universalidade das políticas sociais rege as ações do Estado. 

Outro importante estudo que relacionou o surgimento do Estado do Bem 

Estar à prosperidade industrial foi o de Marshall (1967). Para o autor, as primeiras 

impressões do Estado Social surgiram na Inglaterra Vitoriana, nas últimas décadas do 

século XIX, com a adoção das leis voltadas para a assistência aos pobres. A frenética 

expansão da produção industrial teria causado mudanças acentuadas na vida das 

pessoas, com a piora nas condições de existência de uma parte da população. Além 

desses impactos, as potencialidades geradas pela modernização das unidades fabris 

alteraram a ordem social e, no esteio desse novo ‘modo de vida’, as ações do Estado 

voltadas para a proteção aos pobres também foram readaptadas, refletindo os reflexos 

de novas forças políticas.  

Em estudo posterior, Marshall (1967) aglutina outros determinantes à 

expansão do Estado do Bem Estar na Inglaterra e chama atenção para o fato de que a 

ampliação das políticas sociais esteve diretamente associada aos avanços dos direitos 

relativos à cidadania. Os direitos civis e políticos foram sendo gradualmente 

conquistados entre os séculos XVIII e XIX, mas foi apenas com a adoção das ‘políticas 

igualitárias do século XX’ que os direitos sociais apareceram ao lado dos demais, no 

mesmo patamar de igualdade. 

O’Connor (1977)  traz uma interpretação diferente sobre as condições que 

ensejaram o despontar de modelos de Estados de Bem Estar Social nos países 

avançados. A preocupação do autor era o de compreender os determinantes sociológicos 

da crise das finanças públicas dos EUA nos pós-guerra e, ao estudar as causas da crise 

fiscal desse país, o autor também elaborou uma análise sobre a dinâmica de 

funcionamento do próprio Welfare State. No referido estudo, O’Connor assevera que 

uma das funções primordiais do Estado, na economia de mercado, é criar as condições 

para a acumulação capitalista e, por outro lado, garantir a harmonia social.  
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Ao utilizar os recursos de sua estrutura burocrática para afiançar a 

lucratividade do grande capital, o Estado compromete parte de suas despesas em capital 

social que se reportam aos gastos empregados para criar as condições infraestruturais 

para o funcionamento do capital industrial como aqueles usados para reduzir os custos 

de reprodução da força de trabalho. O impasse enfrentado pelo Estado está em 

compatibilizar essas despesas voltadas para os interesses capitalistas com as gastos 

sociais, que se destinam, paradoxalmente, a tentar reverter os rebatimentos adversos 

causados pela acumulação à sociedade como um todo.  Os interesses do capital 

monopolista tornam essa situação ainda mais problematizada, uma vez que os 

investimentos sociais requeridos para a expansão desse setor são realizados pelo Estado 

a partir dos recursos retirados da sociedade mediante o poder de tributação.  

O autor ainda observa que é inerente à dinâmica desse estágio do 

capitalismo a produção de um excesso de mercadorias em relação ao mercado de 

consumo bem como a geração de uma população excedente no que se refere ao 

requerimentos de mão-de-obra por parte das empresas. Estes fenômenos causariam mais 

uma pressão sobre os gastos sociais, pois as instituições públicas precisariam incorporar 

esse contingente de pessoas desempregadas em seus quadros funcionais e ampliar os 

programas sociais com ações compensatórias tanto no mercado de trabalho como no 

nível da atividade econômica. Aí estariam algumas razões da crise fiscal que tenderia a 

ocorrer não só nas finanças públicas dos EUA como em outros países centrais onde o 

Welfare State se disseminou. 

O estado previdenciário tende a se expandir devido ao aumento da população 

excedente, que tem relativamente baixo poder aquisitivo; e o estado belicista 

tende a crescer devido à expansão do capital excedente, que não encontra 

aplicação internamente(em parte devido ao aumento da população excedente 

(O’ CONNOR, 1977, p.154 apud ARETCHE, 1995, p.25) 

 

A compreensão de que o Welfare State constitui um desdobramento 

indispensável à lógica de funcionamento da sociedade capitalista também foi uma 

argumentação analítica defendia por Claus Offe (1984). O sociólogo político acentua 

em suas análises que o desenvolvimento do capitalismo produziu novos problemas 

econômicos e sociais que desagregaram as formas tradicionais de interação social. Com 

a modernização industrial,  a necessidade de novos serviços de infraestrutura para 

atender os trabalhadores nos grandes centros urbanos tais como habitação, educação, 

saúde, entre outros, tornaram-se demandas sociais crescentes que requeriam do Estado 
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novas políticas públicas de integração social. Portanto, para compensar as disfunções 

criadas pelo próprio sistema capitalista, o Estado assumiu novos encargos sociais.  

Parte desses novos requerimentos da classe operária como também de 

outros grupos sociais foram providos pelas estruturas fiscal, institucional e legal do 

setor público. Nesse aspecto, o autor apresenta uma concepção funcionalista da atuação 

do Estado uma vez que assevera que haveria uma relação intrínseca entre as novas 

funções assumidas pelo poder estatal e as anormalidades ocasionadas pelo capitalismo 

em seu estágio mais avançado. Na compreensão do autor, as políticas sociais 

welferianas eram decisões políticas do Estado tomadas numa estrutura econômica de 

classes. Essas decisões, por outro lado, precisariam dirimir ao máximo os possíveis 

riscos a que estaria exposto o capital. A direção das medidas compensatórias adotadas 

pelas instâncias públicas refletiria a forma como o Estado estaria reagindo a tais 

pressões. 

(...) a política social não é mera “reação” do Estado aos problemas da classe 

operária mas contribui de forma indispensável para a constituição dessa 

classe. A função mais importante da política social consiste em regulamentar 

o processo de proletarização. (Lenhardt & Offe, 1984:82 apud Arretche, 

1995:30) 

 

 Numa abordagem analítica distinta dos mencionados autores,  Rosanvalon 

(1997), vê a ascensão do Estado Providência na Europa como um fenômeno que esteve 

diretamente associado ao movimento do Estado-nação moderno e representou um 

alargamento do Estado protetor clássico que, na sua essência, procurava afiançar o 

direito à vida e a conservação da propriedade. O Estado Social compreendeu um 

movimento de radicalização do Estado Protetor uma vez que a representação do 

indivíduo como um sujeito portador de direitos aparecia nas duas formas políticas. O 

Estado-providência, conforme assevera o autor, tencionou integrar os direitos sociais e 

econômicos aos direitos cívicos conquistados quando da formação do Estado Moderno e 

buscou formalizar um compromisso recíproco entre os capitalistas, os trabalhadores e o 

aparato institucional do poder público no que se refere ao ajuste de seus interesses 

antagônicos.  

A alusão a ideia de providência divina reportava-se a tentativa das 

instituições estatais de assumirem o lugar da mão invisível religiosa sobrepondo-se, 

dessa maneira, às desventuras do acaso. Para tanto, o Estado se valia principalmente do 

recurso da probabilidade estatística. As instituições poderiam, com esse instrumental 

técnico, calcular os riscos e os fatos imprevisíveis num ambiente de incertezas. Em 
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linhas gerais, Rosanvallon tentou demonstrar que o Estado Social tentou conciliar a 

manutenção de um crescimento econômico equilibrado com um ambiente democrático 

firmado na idéia de uma sociedade solidária. 

 Outro autor que poderia ser alinhado à explicação política e filosófica elaborada 

por Rosanvallon, segundo Arretche (1995), seria Ewald (1986). Ao estudar o percurso 

evolutivo do direito civil no século XIX e no século seguinte, Ewald teria observado 

que a racionalidade liberal que permeava a conduta do indivíduo na busca de sua 

satisfação e no atendimento de seus interesses foi sendo repensada com o aparecimento 

dos danos que a industrialização causava sobre a vida de inúmeras pessoas, levando-as 

para a pobreza. As disposições liberais mostraram-se inadequadas às disfunções 

sistêmicas geradas pela sociedade industrial e estas foram sendo substituídas por uma 

nova regulação social firmada numa espécie de contrato de solidariedade entre o Estado 

e as classes sociais. 

 No âmbito da teoria marxista, Gounh (1979) ressalta que os tolhimentos 

impostos pela acumulação do capital à organização da vida social não podem ser, por si 

sós, determinantes da emergência das políticas sociais. Gough destacou que o Estado 

teria uma relativa autonomia no manejo de suas funções e não exerceria um papel 

passivo diante dos interesses próprios dos capitalistas. A despeito de considerar que a 

crescente estrutura estatal  estaria associada ao fenômeno do capitalismo, o autor 

acreditava que algumas instâncias e órgãos do Estado poderiam fazer escolhas políticas 

e poderiam, também, constituir uma arena onde os diversos atores sociais teriam 

condições de expressar e lutar pelos seus interesses. “O papel de pressão das classes 

subordinadas, e outros grupos organizados de pressão a elas associados, é de 

reconhecida importância na explicação da introdução das medidas do welfare” 

(Gough, 1979:58 apud Arretche 1995:42) 

Para concluir o ordenamento proposto por Arretche no que se refere às 

argumentações analíticas que tiveram impactos consideráveis em torno do debate sobre 

o conteúdo das políticas sociais do Welfare State, ressaltamos o importante do estudo 

realizado por Esping-Andersen (1991),  em que  procurou compreender as condições 

que delinearam a expressiva diferenciação de regimes de Welfare State  O autor citado 

considerou como um critério importante na tipologia que desenvolveu o nível de 

‘desmercadorização’ das políticas sociais, ou seja, procurou entender de que modo essas 

modelos de intervenção pública na vida social conseguiam reduzir a dependência do 

trabalhador-cidadão ao mercado.  
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Esping-Andersen propôs os seguintes modelos:  

 

i. Modelo Liberal, no qual a intervenção do Estado só ocorre quando as 

distorções de mercado causam severos prejuízos para alguns segmentos sociais. 

Geralmente, os modelos privados e ocupacionais de seguro social tendem a ser 

predominantes e o mercado é o balizador da distribuição de renda. As políticas 

sociais têm como ponto de convergência os mais pobres, que não podem atender 

suas necessidades mais imediatas com recursos próprios. Esse modelo 

predomina nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e  Suíça. 

ii.  Modelo conservador-corporativo, no qual a proteção social do Estado 

é seletiva, uma vez que abarca apenas alguns grupos sociais como os 

trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho. O acesso aos direitos 

está vinculados à noção de status e a ocupação do indivíduo em detrimento a 

noção de cidadania. A Alemanha, Áustria, França e Itália foram os países onde 

mais esse modelo se fez presente. 

iii. Modelo social-democrata, no qual as ideias de integralidade e de 

universalização dos direitos sociais norteiam as ações públicas. Os bens e 

serviços providos pelo Estado são distribuídos para todos os cidadãos. Os países 

escandinavos como Suécia e Suíça são os principais representantes dessa 

tipologia de Welfare-State. 

Ao propor uma classificação para os sistemas de proteção social 

welferianos, Sping-Andersen (1991) procurou acentuar não apenas os determinantes 

políticos que marcaram as especificidades de cada modelo nos países onde esses 

esquemas de intervenção estatal foram observados, mas chamou atenção para a 

importância das lutas travadas pela classe trabalhadora na conquista de seus direitos. 

Nesse aspecto, a política social constituiria um espaço de intermediação para os 

conflitos distributivos, entretanto, não era a intenção do Welfare State, na compreensão 

do autor, transformar a sociedade salarial numa sociedade livre e de acesso igual de 

todos à riqueza produzida.   

Como problematiza Rosanvalon (1997), a medida que o Estado passou a 

representar o papel de árbitro no processo de redistribuição de renda, ele tomou para si a 

tarefa de organizar os vínculos sociais e a solidariedade, colocando-se no lugar da 

interação e das disputas entre os indivíduos e dos grupos sociais, mas, em algumas 

situações, a intervenção pública poderia ocasionar uma mistura e um embaralhamento 
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das relações sociais ao invés de contribuir para uma convergência de interesses. 

Conforme as bases em que estavam assentadas o Estado welferiano, os indivíduos eram 

convocados a repassar para o Estado a tarefa de organizar o pagamento de tributos e as 

transferências sociais, numa lógica que envolvia o ingresso e o repasse de recursos 

financeiros entre as classes sociais. Para o autor, a ocorrência de distorções era plausível 

em face das múltiplas demandas sociais que a referida estrutura estatal procurava 

atender. Os interesses dos diversos atores sociais e das políticas públicas de alguns 

países podiam tornar-se conflitantes em alguns momentos históricos.  

 

2.2.2 A hegemonia do Estado neoliberal e a desconstrução de direitos 

 

     Vimos que o pós-guerra ficou conhecido na literatura especializada como o 

início de um longo período cíclico da economia mundial em que vários países 

conseguiram exibir níveis expressivos de prosperidade ao lado de um contexto político 

marcado pela construção de novas relações entre o Estado e a sociedade civil. Algumas 

mudanças institucionais na interação entre o capital, o Estado e a classe trabalhadora 

foram observadas na Europa após a experiência do nazi-facismo e das duas grandes 

guerras mundiais.  

A preocupação com a construção de uma ‘capitalismo de face humana’ 

permeou as relações entre os grupos de direita e de esquerda principalmente na Grã-

Bretanha, Alemanha e países Escandinavos e possibilitou a consolidação das ideias 

socialdemocratas
19

. Os defensores desse ideário político preconizavam o diálogo e a 

moderação como caminho para atenuar as divergências entre os grupos de esquerda e de 

direita e apresentavam propostas corretivas para as questões de natureza social e para o 

funcionamento do mercado. Contrária à ruptura do sistema capitalista pela via 

revolucionária, a socialdemocracia acreditava na possibilidade de uma sociedade 

burguesa com níveis de distribuição de renda e de poder mais equilibrados.  

                                                 
19

 Oe teóricos marxistas Eduard Bernstein (1850-1932)  e  Karl Kautsky (1854-1938) são considerados os 

principais representantes de uma corrente que ficou conhecida no final do século XIX como 

Revisionismo. Na compreensão dos revisionistas, seria possível ocorrer reformas sociais no movimento 

histórico do capitalismo sem o uso da força e de rebelião armada, portanto os fundamentos ideológicos da 

social democracia surgiam nessa fase. Para os social democratas, políticas gradualistas que promovessem 

a equidade social e melhores padrões de distribuição de riqueza poderiam transformar esse modo de 

produção numa sociedade socialista. A aproximação da socialdemocracia às propostas Keynesianas 

ocorreu a partir dos anos 1940 quando o Keynesianismo passou a referenciar a regulação do Estado e a 

adotar políticas de proteção social. 
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A construção de alianças e acordos entre grupos sociais que exibiam 

posicionamentos e interesses divergentes poderia produzir conquistas no campo da 

democracia representativa, dos direitos do trabalho e da proteção social. Por outro lado, 

assiste-se ao advento de um novo padrão de regulação governamental no campo 

econômico, inspirado nas formulações da Teoria keynesiana, que se caracterizou por 

adotar políticas públicas comprometidas com a expansão dos níveis de demanda 

agregada
20

, e  com a distribuição mais equitativa da renda e com o nível de emprego.  

 Ao lado dos mecanismos fiscais e regulatórios que caracterizaram as ações do 

Estado nesse período, as proposições da social democracia em torno do compromisso de 

implantar um capitalismo de face mais justa também marcaram a experiência de 

diversos países. No entanto, o início dos anos 1970 foi marcado por uma inflexão nessa 

trajetória expansiva. 

Para teóricos dedicados ao estudo dos ciclos econômicos, esse momento 

correspondeu ao final do período ascendente do longo ciclo que teria se iniciado na 

segunda metade dos anos 1940. Por exemplo, na leitura de Ernest Mandel, um teórico 

marxista que escreveu, nos anos 1970, a obra “O capitalismo tardio”, as ondas cíclicas 

seriam inerentes à lógica de funcionamento do capitalismo na sua dinâmica histórica e 

as fases de descenso evidenciariam as contradições internas desse modo de produção e 

sua tendência a enfrentar crises de super acumulação
21

. 

 Castel (1998) tem uma compreensão analiticamente distinta desses 

pensadores. Para ele a brusca interrupção do crescimento dos países industrializados, no 

início dos anos setenta, representou não só uma crise econômica, mas era colocada em 

cheque uma ‘montagem sofisticada’ de regulações sociais que havia possibilitado à 

                                                 
20

 Demanda agregada, na teoria Keynesiana, corresponde a demanda total de bens e serviços numa dada 

economia em certo período de tempo. 

21
 As idéias de Ernest Mandel em relação às ondas cíclicas experimentadas pelo capitalismo se 

aproximam da análise elaborada por Leon Trostky em relação a ‘curva de desenvolvimento capitalista’. 

Para este último autor, a evolução do modo de produção capitalista ocorreria através de ‘viradas 

históricas’ que marcariam o ínicio de novos períodos cíclicos. As mudanças temporais no referido sistema 

não teriam um prazo constante e determinado, mas refleteriam os efeitos dos processos históricos. As 

determinações das fases de auge e descenso cíclico que não se limitariam apenas a fatores econômicos 

como  as inovações tecnológicas, as descobertas de novas matérias-primas, mas também refletiriam os 

efeitos dos processos políticos, da interferência dos governos e das mudanças nas relações sociais. Para 

Mandel, a teoria da ‘curva de  desenvolvimento  capitalista’ de Trotsky se conciliava com a teoria do 

ciclo elaborada por  Nicolay kondratiev, um teórico russo que, através de procedimentos estatísticos, 

procurou provar empiricamente, na década de 1920, a existência de ciclos de longa duração na dinâmica 

do capitalismo. 
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sociedade salarial conviver com o aumento da produtividade e concorrência capitalistas 

e com a generalização da proteção social. Para o autor, a emergência do Estado Social e 

suas respectivas intervenções  representaram um momento histórico em que as ações 

públicas adquiriram um caráter novo tanto no que se refere a atuação mais ativa na 

economia, onde o Estado assumiu o papel de árbitro que passou a regulamentar  preços,  

investimentos, níveis de consumo, como procurou conduzir o desenvolvimento da 

propriedade social. Nesse aspecto, planos e políticas estatais passaram a contemplar a 

provisão de serviços públicos e de equipamentos coletivos direcionados para as 

camadas mais destituídas da sociedade como a seguridade social, a educação e saúde 

públicas, as inversões em moradias, ações governamentais que, na leitura do autor, 

intentavam negociar a distribuição dos benefícios do crescimento entre os grupos 

sociais. No entanto, o mesmo acrescenta que se essas políticas trouxeram efeitos para a 

repartição dos benefícios da expansão econômica, não conseguiram alterar as 

hierarquias postas pelo próprio sistema capitalista.  

O Estado social do tipo social-democrata havia conservado uma versão 

edulcorada dessa utopia: não era mais necessário subverter a sociedade pela 

revolução para promover a dignidade do trabalho, que continuava a ocupar 

um lugar central como base do reconhecimento social e como alicerce a que 

se prendiam as proteções contra a insegurança e o infortúnio. Ainda que a 

penosidade e a dependência do trabalho assalariado não estivessem 

completamente abolidas, o trabalhador recebia uma compensação para elas, 

tornando-se um cidadão em um sistema de direitos sociais, um beneficiário 

das subvenções distribuídas pela burocracia do Estado e, também, um 

consumidor reconhecido das mercadorias produzidas pelo mercado. 

(CASTEL, 1995, p. 513) 

 

Para Castel (1998), as contradições em torno do Estado social vieram à tona 

quando suas condições de funcionamento começaram a se degradar. As proteções 

sociais instituídas pelo referido padrão de intervenção mobilizaram certa solidariedade, 

na medida em que possibilitaram transferências de rendas entre os beneficiários dos 

serviços públicos, mas tornaram os indivíduos dependentes de uma coesão social 

definida a partir do Estado. Numa situação de ruptura das condições postas, haveria 

sérios riscos do vínculo social se romper. O autor ainda acrescenta que a crise do início 

dos anos setenta teve como uma de suas principais manifestações a questão do emprego 

e como seu corolário, a precarização do trabalho. As políticas de integração social que 

marcaram os prósperos anos que se estenderam de 1945 até os anos de 1970 passaram 

por rupturas assim como a ambição de que seria possível governar as incertezas de uma 

sociedade portadora de matizes tão complexos. O autor chama atenção para as 

consideráveis mudanças que atingiram a conjuntura do emprego, a partir dessa fase, 
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como o declínio do trabalho formal, a ampliação dos trabalhos atípicos, da interinidade, 

acompanhados  da eliminação de postos de trabalho. Processos que concorreram para 

acentuar a desfiliação e que trouxeram fissuras para  a estrutura da relação salarial. 

  As reverberações que a mencionada crise sistêmica do capitalismo 

ocasionou sobre o mundo do trabalho manifestaram-se através da desestabilização dos 

empregos estáveis, da instalação crônica de milhares de trabalhadores na precariedade, 

da crescente volatilidade de pessoas em vários empregos temporários como ‘interinos 

permanentes’ e a ocorrência de um déficit de lugares no processo produtivo da 

sociedade industrial. Após esse período até a contemporaneidade, a lógica de 

funcionamento da economia internacional vem sendo marcada pelo aumento contínuo 

do ‘trabalho supérfluo’ tanto nos países emergentes como nos países mais 

desenvolvidos e a quase inexistente disposição do capital em atender os requerimentos 

da força-de-trabalho.  

A gente se debruça’ sobre o destino desses não-empregados que não são 

atores sociais e, sim, como foi dito, ‘não-forças sociais’, ‘normais inúteis’. 

Ocupam, na estrutura social atual, uma posição homóloga à do quarto mundo 

no apogeu da sociedade industrial: não estão ligados aos circuitos das trocas 

produtivas, perderam o trem da modernidade e permanecem na plataforma 

com muita pouca bagagem . Desde então pode, ser objeto de atenção e 

suscitar inquietações, porque criam problema. Porém o problema é o fato de 

sua própria existência. dificilmente podem ser considerados pelo que são, 

pois sua qualificação e negativa – inutilidade, não-forças sociais – e em geral 

são conscientes disso (CASTEL, 1998, p.530) 

 

Como se vê, pelas análises expostas, esse período histórico desperta  

discussões, mas existe certo consenso que o final da fase que constituiu os “trinta anos 

gloriosos’ correspondeu a uma etapa de reversão nas regras do jogo político e 

econômico  entre países, instituições internacionais e grandes empresas transnacionais. 

Foi nesse momento que alguns países centrais passaram a adotar uma série de reformas 

na condução das políticas públicas e no próprio padrão de regulação do Estado. Essas 

mudanças estruturais, postas em execução primeiramente pelos países anglo-saxões no 

início dos anos 1980, tinham o objetivo de ajustar as bases produtivas e o mercado de 

ativos mobiliários dessas nações ao novo jogo de forças políticas que se desenhava no 

campo internacional.
22

  

A exaustão das regras econômicas e financeiras que balizavam a lógica de 

funcionamento do capitalismo mundial desde o pós-guerra deu grande fôlego ao que 

ficou conhecido na literatura especializada como a ‘Nova Direita’. Essa corrente era 

                                                 
22

 Ver, entre outros Ianni (2004). 



 81 

 

formada por economistas que, inspirados nos fundamentos filosóficos da Economia 

Política Clássica e Neoclássica, procuravam explicar as determinações da crise mundial 

a partir de uma possível crise de regulação das políticas keynesianas e socialdemocratas 

e não como uma evidência das contradições inerentes a própria acumulação capitalista. 

Em torno da ‘Nova Direita’  foram construídos os pilares que deram sustentação ao 

paradigma neoliberal. 

O crescente prestígio dos intelectuais que compunham esta orientação de 

pensamento político ficou evidente, segundo Moraes (2002), através dos impactos que a 

divulgação das ideias e valores do neoliberalismo passou a ter sobre as ações de bancos 

centrais e de instituições multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional a partir da referida fase histórica. Por um lado, o padrão de intervenção 

pública de alguns países capitalistas líderes que haviam adotado ações governamentais 

norteadas pelo pressuposto de um Estado voltado para o bem estar social, passou por 

acentuadas alterações.  A retórica do liberalismo econômico, como demonstra Cruz 

(2007), também teve uma ampla adesão entre os países periféricos que alteraram o 

conteúdo de suas políticas públicas a partir dos anos 1980. A partir dos anos 1980, 

observa-se a emergência de um quadro de reformas liberalizantes pautadas por uma 

matriz ideológica que via no mercado a única possibilidade para a alocação eficiente 

dos recursos disponíveis no meio social. Por outro lado, as estratégias das grandes 

corporações transnacionais introduziram novos padrões de concorrência intercapitalista.  

Os modelos organizacionais da produção industrial  fundados  no taylorismo e no 

fordismo foram sendo gradualmente substituídos pela acumulação flexível e pela 

introdução da robótica. 

Para Antunes (1999), esse processo não só refletia o esgotamento dos 

princípios organizacionais que se assentaram na lógica definida pela ‘linha de 

montagem’ e pela ‘esteira da produção’, mas significava também a reestruturação do 

domínio político e econômico dos grandes capitais que procuravam se desgarrar dos 

entraves impostos pelas ‘velhas’ formas de interação entre empregados e empregadores 

nas fábricas. Oportuno destacar que os processos de transformação produtiva e 

tecnológica que foram implantados a partir desse hiato histórico desarticularam o 

mercado de trabalho e provocaram contração acentuada nos níveis de emprego 

formais.
23

 

                                                 
23

 Ver, entre outros, Mészaros (2007) e Antunes (1999) 
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O paradigma neoliberal utilizou as narrativas como um dos principais 

instrumentos de propagação de seus posicionamentos ideológicos para aduzir que a 

suposta crise de gestão do Estado keynesiano era a deflagradora do desajuste 

internacional
24

. Dentro dessa perspectiva, a quebra da paridade entre o dólar e ouro em 

1971, uma decisão de política monetária, teria solapado o acordo firmado em Bretton 

Woods nos anos 1940. Para a vertente liberalizante, a expansão do processo 

inflacionário nos EUA, a partir de 1965 até o início dos anos 1980, bem como a 

ocorrência de déficit comercial nas contas externas desse país teriam interferido nesse 

desajuste financeiro. As políticas fiscais expansionistas do governo americano, 

particularmente os gastos públicos sociais do Programa ‘Grande Sociedade’ do 

presidente Lyndon Jonhson (1963-1969) e os elevados dispêndios militares com a 

Guerra do Vietnan (1959-1975), eram apresentados pela ‘Nova Direita’ como uma das 

causas da acentuada recessão americana na década de 1970 que teria causado impactos 

deletérios sobre a crise mundial. 

 Os críticos das políticas keynesianas e adeptos de uma ação política do 

Estado mais liberal afirmavam que a deterioração das finanças norte-americanas teria 

levado o Banco Central americano  a promover uma emissão acentuada de dólares, o 

que causou desequilíbrio na paridade entre a moeda americana e o ouro estabelecido no 

acordo de pós-guerra. Os países árabes produtores de petróleo, para assegurarem seus 

ganhos financeiros, teriam então elevado consideravelmente o valor de sua matéria-

prima industrial para se sobrepor a referida crise monetária. Portanto, a visão neoliberal 

assentava-se em narrativas sobre a realidade econômica mundial cujas explicações para 

o comportamento dos indicadores relativos ao sistema financeiro, as relações comerciais 

entre os países e as decisões governamentais  estariam relacionados diretamente com 

intervenção ativa do Estado nos ciclos econômicos.
25

 

Outra linha de argumentação neoliberal que, na acepção do autor, foi 

empregada como uma narrativa contrária ao consenso keynesiano ateve-se a 

                                                 
24

 Ver Moraes (2002). 
25

 A expressiva elevação do petróleo pelos países da OPEP, nos anos de 1973 e 1979, ocasionou o 

aumento de diversos produtos industrializados e a ocorrência de déficits comerciais em vários países que 

importavam a referida matéria-prima industrial. O ‘choque do petróleo’ contribuiu para ampliar um 

ambiente internacional recessivo que se disseminava desde o início da década. Os países anglo-saxões, 

representados pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, haviam tomado medidas de 

ajuste que reprimiam o nível de consumo e investimentos agregados. Essas estratégias de política 

econômica se inspiravam numa concepção de que a burocracia pública deveria torna-se menos ativa na 

vida econômica e social e que a oferta de serviços públicos deveria ser transferida para o setor privado. 
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diagnosticar as causas da elevação dos juros internacionais no ano de 1978. Segundo a 

mencionada retórica, essa decisão de política monetária teria provocado severos custos 

financeiros sobre a dívida externa referenciada em dólar de vários países 

subdesenvolvidos. O Fundo Monetário Internacional estabeleceu a suspensão de novos 

empréstimos para os mencionados países e impôs normas rígidas para o 

refinanciamento de seus débitos externos. As alterações nas regras do jogo econômico 

internacional evidenciavam, para os críticos do intervencionismo, a crise do Welfare 

State e o ocaso da ‘era de ouro’ do capitalismo. Os problemas fiscais que levaram as 

contas públicas de alguns governos a apresentar sucessivos déficits passaram a ser 

apontados como determinantes da forte instabilidade mundial.  

A partir dos anos 1980, os fundamentos ideológicos e as concepções 

teóricas que davam fôlego ao neoliberalismo passaram a ter assento relevante em alguns 

espaços acadêmicos, nos meios de comunicação, entre financistas, banqueiros e 

políticos. Nesse aspecto, as organizações e centros de difusão de ideias que se 

disseminaram principalmente nos Estados Unidos produziram análises e reflexões que 

objetivavam influenciar as posições políticas de alguns governos no que se refere a 

agenda liberalizante. No início da referida década, a gestão conservadora de Margareth 

Thatcher incorporou várias propostas dessas organizações. O governo britânico 

promoveu a privatização de empresas estatais, reduziu tributos sobre as grandes fortunas 

e enfrentou os sindicatos, entre outras medidas que marcaram um frontal distanciamento 

das intervenções típicas de um estado welferiano. Os EUA acompanharam esses 

princípios neoliberais na gestão de Ronald Reagan(1981-1988) onde medidas como 

reforma do setor financeiro, corte de gastos previdenciários, diminuição de impostos 

cobrados sobre os ricos e liberalização de importações anunciavam uma postura por 

parte do Estado que estava em consonância com as hostes liberalizantes
26

. Cabe grifar 

que ao lado dessas mudanças no manejo das políticas públicas, o governo Reagan 

elevou substancialmente os gastos militares, uma decisão política que estava associada a 

competição armamentista com a União Soviética e que trouxe  fortes impactos sobre o 

déficit público americano. 

As propostas neoliberais ressaltavam a disciplina fiscal, a redução do 

tamanho do Estado, a reestruturação da burocracia pública, a privatização de empresas 

                                                 
26

 A Fundação Heritage, considerada o think-tank de perfil conservador mais proeminente dos Estados 

Unidos, teve considerável  influência sobre a Doutrina Reagan na década de 1980. 
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estatais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a desregulação dos 

mercados, entre outros aspectos. Os defensores dessas alterações político-

administrativas no setor público procuravam evidenciar a supremacia do mercado como 

o modelo institucional mais apropriado para a organização das sociedades. Ao lado 

dessas proposições, também preconizavam que as intervenções governamentais na 

economia criavam distorções na distribuição de riqueza social e afetavam a competição 

entre os agentes econômicos. 

As ideias e visões de mundo difundidas pelo neoliberalismo tinham suas 

raízes fincadas em três matrizes teóricas. Na compreensão de Moraes (2002), essas 

abordagens eram: a “Escola Austríaca”, cuja principal referência é Friedrich Hayek, 

considerado como o precursor do ideário liberalizante na fase contemporânea; a “Escola 

de Chicago” que se consolidou através da teoria monetarista de Milton Friedman e da 

Teoria do Capital Humano formulada  por Theodor Schultz e Gary Becker; e a “Escola  

da Virgínia” que tem em James M. Buchanan, fundador da “Public Choice” ou Teoria 

da Escolha Pública, seu mais proeminente representante. 

A Escola austríaca apareceu no final do século XIX com as ideias do 

economista Karl Menger
27

. Também conhecida como a Escola da Escolha subjetivista, 

essa corrente analítica dava atenção para as questões relacionadas com as preferências e 

gostos considerados subjetivos e intransferíveis.  Friedrich Hayek se destacou, na 

década de 1940, pelas suas críticas ao intervencionismo estatal tanto de corte 

keynesiano presente nas economias capitalistas ocidentais como em relação a 

planificação centralizada das economias socialistas. Municiado pelos dogmas do 

liberalismo clássico inglês, Hayek se opõe a regulação da autoridade governamental na 

formação de preços e na distribuição da riqueza social porque considera ilusória e 

ineficiente a capacidade do Estado de regular a complexa pauta de interesses e 

demandas dos agentes econômicos. Para o autor, as experiências socialistas 

                                                 
27

 Na história do pensamento econômico, o economista austríaco Karl Menger, é considerado um dos 

fundadores da Teoria Marginalista na década de 1870.  Em seu livro “Princípios de Economia Política”, 

publicado em 1871, Menger ajudou a desenvolver a teoria da utilidade marginal. Para o autor, a economia 

seria a ciência que estuda a maneira como a sociedade emprega recursos escassos para atender as 

necessidades ilimitadas dos indivíduos. Os princípios metodológicos dessa teoria se contrapunham à 

Teoria do Valor Trabalho desenvolvida por Adam Smith e David Ricardo no mesmo período histórico. 

Os marginalistas refutavam  o argumento de que a formação de preços das mercadorias seria determinada 

apenas pelos seus custos de produção. O nível de demanda, que estaria relacionada com a noção de 

utilidade,  também era um determinante dos preços. Essa escola desenvolveu o conceito de valor da 

utilidade marginal como uma medida do interesse do consumidor por uma determinada mercadoria. 
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empregavam o uso discricionário do poder e da planejamento o que atentava contra os 

valores universais da justiça e da igualdade
28

.  

 A produção intelectual dos representantes do Departamento de Economia da 

Universidade de Chicago, na primeira metade do século XX, compôs o que ficou 

conhecida na literatura especializada como a “Escola de Chicago”. Nesse espaço 

acadêmico, duas abordagens da ciência econômica também ajudaram a alicerçar as 

fundações teóricas sob as quais se ergueu o neoliberalismo. Uma primeira, conhecida 

como Teoria Monetarista, cujo mais famoso expoente foi Milton Friedman, teve grande 

influência nas instituições acadêmicas e políticas como também interferiu nas ações de 

Bancos centrais. Foi a partir da década de 1950 que as proposições de Friedman, 

contidas principalmente em sua obra “Capitalismo e liberdade”, foram se constituindo 

em um corpo teórico que combatia diretamente as políticas monetárias e fiscais que 

eram adotadas pelos governos de inspiração keynesiana. 

O autor era um contundente defensor dos princípios do liberalismo e 

procurou revisitar o ‘laissez faire’ no que se refere à supremacia do mercado. Friedman 

contestou a política do New Deal do presidente dos EUA no governo de Franklin 

Roosevelt(1933-1945) e em particular a elevação de tributos e a fixação de um salário 

mínimo que garantisse a reprodução da vida dos trabalhadores. Esse piso salarial, 

segundo o autor, alteraria artificialmente o valor da mão-de-obra pouco qualificada. 

Friedman defendia a definição de regras que controlassem o estoque de moeda na 

economia.
29

  No início dos anos 1980, o Banco da Inglaterra seguiu as prerrogativas 

estabelecidas pela premier inglesa Margareth Tatcher e adotou as regras monetárias 

                                                 
28

 No livro ‘Caminho da Servidão” o autor destaca os riscos totalitários desse sistema social. Hayek 

protagonizou a formalização de um grupo de críticos  à regulação estatal que caracterizou a ação política 

dos Estados sociais-democratas e socialistas. Esse grupo  ficou conhecido através das conferências 

realizadas pela “Sociedade Mont Pélerin” criada na Suíça em 1947. O referido momento é considerado 

como um divisor de águas que representou o início do neoliberalismo como um movimento intelectual.  

Maranhão (2009, p.15) 

 
29

 A Teoria Monetarista de Milton Friedman procura demonstrar a relação entre o comportamento da 

variável monetária com o nível de preços. Para o economista, a inflação era um fenômeno monetário. Se 

os Bancos Centrais alterassem, no curto prazo, a disponibilidade de moeda na mesma taxa de variação do 

produto de um país, não haveria inflação e o nível de desemprego seria reduzido. Esse argumento teórico 

refuta as políticas fiscais dos keynesianos em relação ao controle de preços. Segundo Friedman, os 

adeptos dessa teoria deixaram em segundo plano as variações na taxa de crescimento do estoque da 

moeda e supunham que a inflação era decorrente apenas das elevações de custos das atividades 

produtivas. Para o autor, um dos principais determinantes da Grande Depressão, nos anos trinta, teria sido 

a má condução de políticas monetárias pelo Estado. Nos anos 1960, a economia mundial apresentou um 

cenário onde predominou ae elevação do processo inflacionário e aumento do desemprego, fase que ficou 

conhecida na literatura especializada de ‘estagflação’. As idéias monetaristas de Friedman passaram então 

a ter grande influência no meio acadêmico e nas instituições financeiras. 
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sugeridas pelo edifício teórico elaborado pela “Escola de Chicago”. Paul Volcker, 

presidente do FED em 1979, também se acostou ao referido modelo, impondo o 

controle monetário sobre a moeda americana. A estabilidade da moeda e um maior rigor 

orçamentário em relação aos gastos com políticas de  bem estar deveriam ser as metas 

dos governos para restaurar o crescimento. 

  A segunda abordagem que se consolidou na referida instituição, a partir 

dos anos 1960, foi a Teoria do Capital Humano difundida por Theodor Schultz, Gary 

Becker entre outros. Esses economistas intentavam encontrar novas categorias de 

análise que explicassem a fase de expansão econômica dos EUA no pós-guerra. Uma 

vez que, para os mesmos, a teoria econômica clássica não conseguia explicar, em seus 

modelos, as razões do expressivo crescimento da riqueza material nesse país. Schultz e 

Becker apresentaram uma nova forma de pensar a categoria trabalho e os demais fatores 

de produção no âmbito da ciência econômica. O trabalho era entendido como um 

produto de investimento em treinamento de mão de obra, capacidades profissionais e 

em educação. Os modelos organizacionais da produção que se sobrepõem ao fordismo e 

taylorismo passavam a requerer um ‘novo trabalhador’, mais afinado com o 

determinismo tecnológico, com a competição entre as empresas e com os requerimentos 

de produtividade. Nesse sentido, a educação tecnicista da Teoria do Capital Humano 

entrava em completa sintonia com os ditames do mercado. 

A “Escola da escolha racional”, também chamada de “Escola da Virgínia” 

ou “Public Choice” foi a terceira linha teórica que influenciou o neoliberalismo. Esta 

abordagem também é herdeira da teoria neoclássica tradicional e surgiu com a 

divulgação, em 1957, do livro de Anthony Downs intitulado “An economic theory of 

democracy’, um exame analítico do comportamento social e político dos agentes 

econômicos feito a partir da microeconomia neoclássica e da Teoria dos Jogos. Segundo 

a aludida concepção teórica, as ações dos políticos seriam eivadas de interesses pessoais 

como aquisição de rendas, poder e influência e não por uma conduta humana cujo fim 

seria o interesse público. Por sua vez, os eleitores também seriam norteados por uma 

racionalidade utilitarista quando estivessem fazendo escolhas políticas. A perspectiva de 

obterem ganhos pessoais como a oferta de subsídios, de programas sociais,  isenções 

tributárias pelo governo que trouxessem o aumento de seus níveis de satisfação material  
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determinariam as opções partidárias dos eleitores e não por encontrarem identidade 

ideológica com os partidos e os políticos.
30

 

Vê-se que essa perspectiva analítica evoca os princípios liberais e se coloca 

contrária a interferência da racionalidade tecnocrática na dinâmica do processo 

econômico. Para os defensores da mencionada teoria, as relações entre os partidos e os 

eleitores se estabelecem através de ‘mercados políticos’, onde grupos de interesses 

privados assumem o papel de intermediários munidos por uma lógica considerada 

perversa, uma vez que esses grupos vão tentar interferir nas decisões dos eleitores 

induzindo-os a se acostarem aos seus propósitos associativos.  

 O  encadeamento lógico das proposições das três escolas caminhou no sentido 

de demonstrar as distorções que envolviam as instituições políticas típicas do Estado 

Keynesiano. Para as referidas abordagens, o Estado do Bem Estar Social procurava 

atender interesses de diversos grupos sociais sem atentar para os limites do orçamento 

público e para os possíveis efeitos do déficit governamental  sobre a própria estabilidade 

da vida econômica. Nesse sentido, um argumento comum a tais análises é que o 

desenvolvimento da democracia representativa, no pós-guerra, bem como a 

universalização dos direitos políticos em vários países teria favorecido as ações de 

grupos de interesses especiais e contribuiu para gerar um processo de “esclerose 

institucional”.  Portanto, para os defensores do neoliberalismo a maneira de recuperar a 

racionalidade do governo democrático seria restringindo a regulação estatal da 

economia.  

 As retóricas da eficiência de mercados desregulados e de um Estado mínimo no 

que se refere ao seu poder de interferência na vida social e econômica foram às 

alternativas apresentadas pelo aludido paradigma como forma de se sobrepor às 

experiências de governos mais intervencionistas e com amplo leque de políticas 

públicas. Na concepção da ‘Nova Direita’, seria possível reconfigurar as estruturas 

institucionais do Estado implantando as reformas propostas pelo quadro teórico 

construído pelas abordagens da Economia que se acostavam ao racionalismo 

                                                 
30

 Outro economista que teve proeminência no âmbito dessa corrente teórica foi James M. Buchanan, que 

produziu um estudo sobre a interferência dos dispositivos constitucionais sobre o orçamento público e 

sobre os ciclos econômicos à luz da microeconomia. Foi na Universidade da Virgínia e, mas 

particularmente, através da criação do “Thomas Jefferson Center for Studies in Political Economy” por 

Buchanan que os fundamentos dessa corrente adquiriram grande expressão na segunda metade dos anos 

1950. Para Buchanan e os demais representantes dessa escola, a essência que moveria a ação humana 

seria a maximização de seus interesses pessoais e esse comportamento utilitarista nortearia tanto as regras 

de mercado como a própria vida democrática. 
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neoclássico. A agenda de mudanças abarcava a transferência das atividades estatais para 

o mercado e o insulamento da burocracia pública uma vez que os teóricos da Escolha 

Racional advertiam para os riscos da captura do corpo funcional da administração 

pública por interesses privados. As propostas liberalizantes enfocavam a importância de 

uma administração gerencial formada a partir de agências ‘profissionalizadas’ e 

compostas por uma elite de especialistas incólume aos ardis da classe política. A 

descentralização de operações do Estado também fazia parte das recomendações e 

significavam acerto de balanços e repartição de responsabilidades entre os níveis de 

governo. 

Para Arretche (2005), o gradual ocaso dos balizamentos que edificaram o 

Estado do Bem Estar Social e sua substituição por uma forma de regulação estatal cada 

vez menos ativa no que se refere às políticas de integração social, estiveram associadas 

ao paradigma neoliberal. O discurso liberalizante também deu fôlego para a 

internacionalização do processo produtivo e as mudanças societárias que ocorreram no 

padrão de organização da produção industrial a partir da década de 1970. 

 A nova dinâmica política e econômica global, como aponta Antunes 

(1999), trouxe significativas alterações para a divisão social do trabalho que se tornou 

mais complexa e fragmentada e ocasionou uma drástica eliminação de postos de 

trabalho, intensificando a insegurança e a precariedade para a vida de milhares de 

pessoas. O alargamento da distância entre ricos e pobres, entre o trabalho formal e os 

trabalhos atípicos refletem diferenciações sociais acirradas pela globalização onde uma 

pequena parcela da população consegue desfrutar de bem estar enquanto a maioria dos 

indivíduos foram expostos à marginalização e desvantagem na órbita da vida social 

humana. Esse contingente populacional se torna, na maioria das vezes, sujeita à 

discriminação e à ruptura de vínculos sociais
31

. Os trabalhadores que não conseguem 

assumir postos de trabalho na órbita do mercado, por estarem despojados das 

habilidades profissionais requeridas pela nova lógica de funcionamento do capital, 

também podem vivenciar a experiência social da destituição. 

 

 

                                                 
31

 Segundo Durkheim (2008), a sociedade moderna evolui ampliando a densidade material, mas 

paradoxalmente também produz patologias sociais como a anomia que reflete as formas de discriminação 

religiosa, racial, sexual, entre outras e também exprime perda de identidade, provocado pelas intensas 

transformações que ocorrem no mundo social moderno. 
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CAPÍTULO III 

 

A GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA: UM NOVO PARADIGMA TEÓRICO 

 

Um dos objetivos deste capítulo é discutir os elos existentes entre a nova 

ordem econômica mundial que surge nos anos 1980 e o acirramento da pobreza em 

nível global. A partir desse eixo central de análise, pretendemos apresentar as 

concepções teóricas que surgiram em torno dessa questão social no contexto da 

globalização e chamar atenção para as tipologias e os paradigmas que informaram o 

novo quadro conceitual em torno da temática da pobreza na fase pós-1990. Como 

veremos mais adiante, dentre os eventos que marcaram uma inflexão nas ações voltadas 

para o enfrentamento da pobreza na referida década, destacaram-se as modulações 

discursivas dos relatórios divulgados pelos organismos multilaterais. Instituições como 

as Nações Unidas e o Banco Mundial colocaram a agenda social no centro do debate de 

suas formulações de políticas de desenvolvimento e propuseram a expansão da equidade 

social e das liberdades individuais.  

Iremos analisar o conteúdo político ideológico das proposições difundidas 

pelas instituições multilaterais na área social. A nova safra de programas de inclusão 

social aparece num cenário em que a desestruturação do mercado de trabalho e o 

aprofundamento das desigualdades sociais pelas políticas liberalizantes já eram visíveis. 

O estímulo à expansão das capacidades individuais, as políticas de qualificação, de 

empregabilidade e de empreendedorismo, entre outras, tornaram-se ícones das novas 

intervenções recomendadas pelo Banco Mundial.
32

  

Governos de vários países aderiram às propostas de políticas públicas 

sugeridas pelos atores hegemônicos internacionais e redesenharam as estratégias de 

ação em torno da superação da pobreza.  No entanto, esse processo de resignificação das 

políticas sociais não foi linear nem seguiu exatamente os trilhos propalados pelas 

conferências e relatórios dos organismos multilaterais. A agenda social que aparece no 

cenário internacional nos anos 1990 representou avanços, descontinuidades e 

                                                 
32

 O Informe sobre o Desenvolvimento Mundial de 2000/2001 dá uma indicação da prioridade que as 

políticas voltadas para a expansão dos ativos dos pobres passou a ter para o Banco Mundial, como é 

possível ver no seguinte trecho, “Las políticas e instituciones básicas que pretenden crear nuevas 

oportunidades suponen acciones complementarias para estimular el crecimiento global, hacer que los 

mercados funcionen en beneficio de los pobres y multiplicar sus activos, en particular, acabando con las 

arraigadas desigualdades en la distribución de recursos como la educación.” (BANCO MUNDIAL, 2001, 

p. 09). 
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contramarchas na tentativa de focalizar as ações em torno da globalização da pobreza, 

uma vez que as novas intervenções no social se confrontavam com momentos de erosão 

de conquistas coletivas, de reforma neoliberal do Estado, de precarização do trabalho. 

No jogo político e econômico global que vem caracterizando a fase mais 

recente, prevalecem relações multipolares onde novos protagonistas como blocos 

regionais, capitais transnacionais e a maior presença internacional de países como 

Rússia, Brasil, China e União Europeia construíram novas alianças com países como 

EUA e Japão. Os grandes capitais passaram a se mover num espaço global sem 

fronteiras e o capitalismo adquiriu matizes bem distintos dos que marcou a cena 

internacional na fase histórica que ficou conhecida como o sistema internacional 

bipolar. 
33

 

Uma das principais singularidades da globalização tem sido a hegemonia do 

neoliberalismo nos países capitalistas líderes e nos chamados países emergentes. 

Diversos estudos na área das ciências sociais têm procurado denunciar que a 

predominância desse paradigma ideológico a nível global tem produzido um 

crescimento excludente e sociedades cada vez mais seletivas quanto às oportunidades de 

ocupação.
34

 A reforma do Estado e as mudanças societárias das grandes empresas 

transnacionais, no referido período histórico, engendraram o que ficou conhecido como 

Consenso de Washington
35

, uma coalizão de atores hegemônicos internacionais que 

entronizou a mobilidade comercial, financeira e produtiva dos capitais no cenário global 

e produziu efeitos adversos sob as já precárias condições de vida da população carente 

em diversos países.
36

  

                                                 
33

 No período que se estendeu do pós Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 1980, as relações de 

poder e as formas de vinculação que se estabeleciam no ambiente internacional entre diversos países, 

empresas e instituições estiveram assentadas na bipolaridade entre o bloco ocidental, sob a liderança dos 

EUA, e o bloco Comunista, sob o predomino político da União Soviética. Nesse hiato temporal, os 

conflitos, regras e disparidades que se estabeleciam no campo das políticas externas entre os diversos 

países refletiam a configuração de poder entre os referidos blocos.  

 
34

 Cite-se, por exemplo, Chosudovsky (1999), Antunes (1999), Mézáros (2006), Ianni  (2007), Santos 

(2010), entre outros. 
35

 No meio internacional, as políticas de mercado prescritas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo 

Banco Central e pelos Estados Unidos ficou conhecida como popularmente como o ‘Consenso de 

Washington’. 

 
36

 Na compreensão de Chenais (1996), o novo padrão informacional dos grandes capitais financeiros 

alteraram a lógica de funcionamento do capitalismo a nível mundial e ampliaram consideravelmente a 

participação do mercado aberto de títulos na dinâmica da economia bem como seus efeitos no setor 

produtivo. 
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Na acepção de alguns estudiosos, as metáforas do progresso e do 

desenvolvimento sustentável que deram força para a reengenharia do setor público e 

para os novos padrões de acumulação capitalista não produziram a uniformização do 

mundo global, ao contrário, enfraqueceu as estruturas de poder dos estados nacionais e 

levou a população de partes do mundo à pauperização.
37

 Trabalhadores que tinham um 

emprego estável foram conduzidos para a posição de ‘sobrantes’ no mundo, que 

indicaria, segundo Castel (1998), a situação de  indivíduos desfiliados de suas relações 

de pertencimento social. Se a internacionalização das políticas econômicas definidas a 

partir do consenso entre as instituições globais e o governo americano configurou as 

hierarquias e o papel de cada país na dinâmica do capitalismo também forneceu o 

cimento para a ‘globalização da pobreza’.  

Procurar uma definição conceitual mais rigorosa sobre a globalização não é 

uma tarefa fácil em função de suas várias manifestações e múltiplos rebatimentos na 

trajetória histórica da vida moderna, mas é consenso que se trata de uma temática que 

tem chamado a atenção de pensadores de diferenciadas áreas de conhecimento, como 

cientistas políticos, economistas, sociólogos,  geógrafos, antropólogos, entre outros e se 

tornou uma categoria de análise que adquiriu uma projeção central nos debates 

acadêmicos e políticos. Do ponto de vista da teoria sociológica, a produção analítica em 

torno da supremacia ideológica do neoliberalismo no espaço global e seus efeitos 

sociais tem suscitado a produção de pertinentes discussões.  

Dentre esses estudiosos, Chossudovsky (1999, p. 29) se reporta ao 

‘genocídio econômico’ que a entronização dos mecanismos de mercado e da 

globalização teria produzido em diversos países do Terceiro Mundo e em 

desenvolvimento. O autor destaca o conjunto de países de média e baixa renda, onde 

residem em torno de 85% da população mundial e que só detém 20% do total da renda 

produzida mundialmente, que foram severamente atingidos pelas políticas de ajuste 

estrutural e também acrescenta que os programas de estabilização impostos pelo FMI 

aos países do Terceiro Mundo, em geral, produziram efeitos adversos sobre o valor real 

do salário mínimo e contribuiu para o aumento do desemprego e a extensão do mercado 

informal de trabalho. 

                                                 
37

 Santos(2004) define como ‘fabulações’ os novos valores e ideias preconizados pelo neoliberalismo de 

que a globalização constituiria um processo bem sucedido de expansão do capitalismo à nível mundial. 

Para o autor, além de estimular as trocas desiguais entre os países, a globalização trouxe como uma de 

suas implicações a diversidade de processos econômicos e de dinâmicas sociais. 
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Na percepção de Antunes (1999), a reestruturação técnico-material da 

produção capitalista promoveu a desconstrução das bases que firmaram o modelo 

fordista de produção e ocasionou a cissura das regulações sociais conquistadas pelo 

Estado do Bem Estar. A arquitetura social que pautou as relações entre o capital, o 

Estado e o trabalho no que ficou conhecido como o consenso social democrata foi 

substituída por novos comportamentos e novas relações sociais. No âmbito dessas 

mudanças, a flexibilização do trabalho tornou-se um dos eixos centrais do aumento da 

rentabilidade do capital e, em contrapartida, significou o aumento da insegurança e da 

incerteza do trabalhador num mercado volátil e com poucas oportunidades de inserção.  

De outra parte, a intensa fragmentação do processo produtivo industrial e do 

setor de serviços em nível mundial, observada a partir da aludida fase, provocaram a 

expansão ampliada da desocupação e da precariedade das condições de vida de alguns 

grupos populacionais. Ao lado dessas perturbações sociais, outro reflexo ocasionado 

pela desverticalização produtiva das grandes empresas no mundo do trabalho tem sido a 

perda dos direitos trabalhistas e de estabilidade do emprego pela classe trabalhadora. 

Esses fenômenos vêm atingindo a vida de milhares de pessoas tanto nos países centrais 

como nos países periféricos, onde novos discursos em torno de alternativas para 

superação da pobreza e do desemprego vêm sendo construídos por instituições 

governamentais, segmentos da sociedade civil e organizações multilaterais. Os matizes 

ideológicos que embasam essas novas narrativas são bastante diversos, alguns 

engendram saídas para o problema da pauperização, mas preservam a subordinação do 

trabalho à reorganização do capital e estimulam o individualismo e, de outro lado, há 

novas experiências de produção associativa que atentam para formas de cooperação que 

possam garantir a reprodução do sujeitos. 

O capital deflagrou várias transformações no próprio processo produtivo, por 

meio da constituição das formas de acumulação flexível, do downsizing, das 

formas de gestão organizacional, do avanço tecnológico, dos modelos 

alternativos ao binômio fordismo/taylorismo, onde se destaca especialmente 

o toyotismo ou modelo japonês. Estas transformações decorrentes da própria 

concorrência intercapitalista (num momento de crises e disputas 

intensificadas entre os grandes grupos transnacionais e monopolistas) e, por 

outro lado, da própria necessidade de controlar as lutas sociais oriundas do 

trabalho, acabaram por suscitar a resposta do capital à sua crise estrutural. 

Opondo-se ao contra poder que emergia das lutas sociais, o capital iniciou 

um processo de reorganização das suas formas de dominação societal, não só 

procurando reorganizar em termos capitalistas o processo produtivo, mas 

procurando gestar um projeto de recuperação da hegemonia nas mais diversas 

esferas da sociabilidade. (ANTUNES, 1999, p.48). 
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Santos (2010), outra referência importante na tradição crítica, afirma que 

houve uma deliberação intencional da narrativa neoliberal em chamar atenção para os 

benefícios do processo de globalização sem salientar as perversidades e as 

consequências sociais do mesmo. A globalização, tal como se configurou na realidade 

mundial, é apresentada como um fenômeno que possibilita a liberdade humana o que 

constitui, na visão do autor, uma fabulação que intenciona inculcar na subjetividade dos 

sujeitos apenas os valores da ‘aldeia global’ sem mencionar suas distorções graves, 

como o aumento da pobreza, a expansão do desemprego, o surgimento de novas 

doenças, entre outros aspectos adversos. Ainda acrescenta que, o movimento das 

grandes empresas transnacionais no espaço planetário, após a desregulamentação dos 

mercados, deu ampla liberdade de ação para o capital que passou a transitar de uma 

nação para outra em busca de condições vantajosas principalmente nos países 

economicamente menos potentes e com democracias débeis como na América Latina e 

nos países do Bloco Socialista onde a disponibilidade de mão de obra a baixo custo, 

sindicatos relativamente fracos e proveitosas condições fiscais oferecidas por 

instituições públicas eram abundantes. 

   Santos (2010) também alerta que a mobilidade dos capitais no espaço mundial 

não alcançou os extratos das populações mais pobres nem os trabalhadores em busca de 

emprego, pois a globalização se alentaria da crise no mundo do trabalho e se 

reproduziria através do emprego de um contingente menor de trabalhadores, do declínio 

dos custos salariais e da perda de direitos. O que tem sido comum na realidade cotidiana 

é a propagação de espaços que se encontram privados das condições essenciais à 

reprodução da vida humana e ao bem estar social. Outro aspecto pertinente abordado 

pelo autor em relação aos impactos perversos da globalização se reporta à tirania do 

dinheiro e da informação. 

  A globalização teria produzido, na compreensão deste autor,  uma 

pobreza estrutural ou ‘globalizada’. O referido autor considera que teria ocorrido uma 

propagação desse fenômeno no âmbito planetário decorrente de uma ação politicamente 

deliberada dos atores que estavam na regência do movimento econômico global.  Na sua 

acepção, ao longo da segunda metade do século XX, três formas de pobreza mostraram-

se presentes particularmente nos países subdesenvolvidos.  A primeira delas é 

denominada pelo autor de pobreza ‘incluída’  ou residual porque se reportaria a falta de 

capacidade de adaptação de algumas cidades e territórios de assimilar as alterações 

introduzidas pelas novas técnicas. Portanto, a pobreza seria considerada como um 
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‘acidente natural’ e as ações para seu enfrentamento eram na sua maior parte 

assistencialistas e locais. A segunda forma seria a ‘marginalidade’ que compreendia a 

pobreza como resultante da própria dinâmica econômica e da divisão internacional e 

nacional do trabalho. 

   A produção capitalista trazia contradições, uma vez que só alguns 

podiam ter acesso aos bens de consumo gerados pelas empresas e outros, devido aos 

baixos rendimentos ou a própria falta de ocupação produtiva, estariam à margem desse 

mercado. A capacidade de consumo tornou-se, então, um indicador importante para se 

aferir o nível de pobreza relativa que, para algumas correntes intelectuais, era ampla em 

países subdesenvolvidos. Havia um comprometimento do Estado em trazer alternativas 

de solução para esse problema social via políticas públicas. A terceira forma de pobreza 

seria a que se manifesta na fase contemporânea e refletiria os rebatimentos sociais da 

internacionalização do capital. Santos (2010) considera essa pobreza permanente e 

forjada pelos atores hegemônicos uma vez que o desemprego e o emprego com baixos 

níveis de rendimento ocupam um lugar estratégico na dinâmica do capitalismo a nível 

global. 

Alcançamos, assim, uma espécie de naturalização da pobreza, que seria 

politicamente produzida pelos atores globais com a colaboração consciente dos 

governos nacionais e, contrariamente às situações precedentes, com a 

conivência de intelectuais contratados – ou apenas contatados – para legitimar 

essa naturalização. (SANTOS, 2010, pg.72) 

 

Um expoente do pensamento sociológico que também dirige seu olhar 

analítico para  o  papel exercido pelos organismos internacionais na sociedade global é 

Ianni (2007). Para o autor, essas instituições orientaram a formulação de políticas de 

estabilização em diversos países. Essas políticas monetárias e fiscais ortodoxas estavam 

de acordo com as estratégias de acumulação dos grandes capitais em escala global. A 

desintegração do bloco comunista a partir de 1985,  a descolonização dos povos afro-

asiáticos, a emergência japonesa, a flexibilização  dois sistemas hegemônicos no que se 

refere à corrida armamentista também podem ser apresentados como alguns dos 

principais determinantes da erosão da bipolaridade e o surgimento de uma nova ordem 

global. 

As mudanças geopolíticas no cenário internacional substituíram a divisão 

dicotômica entre os blocos por uma interdependência multipolar. A narrativa neoliberal 

que propalava uma nova ordem global capaz de produzir um planeta com igualdade de 
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oportunidades e com uma distribuição de renda mais equitativa revelou-se irrealista.
38

 

Com a globalização, a concentração de capitais tornou-se ainda mais acirrada e os 

impactos sobre o mundo do trabalho vieram em vários matizes como o aumento do 

mercado informal, a proliferação de trabalhos atípicos e o consequente aumento da 

pauperização. 

 

3.1 - A nova dinâmica mundial 

 

Como realçamos até aqui, a crise e recessão mundiais da década de 1970 

contribuíram para esgarçar o consenso em torno de uma concepção de intervenção 

pública que havia procurado compatibilizar o estímulo ao crescimento econômico com 

políticas sociais que procuravam assegurar a universalização dos direitos sociais. O 

sistema de relações sociais que esteve atrelado ao  modelo de intervenção do Estado 

Social experimentou consideráveis alterações desde o pós-guerra e trouxe fissuras ao 

‘ciclo virtuoso’ que marcou a sintonia entre a expansão econômica e redistribuição de 

renda da era keynesiana produzindo o que Rosanvallon (1997) denominou de processo 

de difração social
39

.  

Procuramos destacar, nessa sessão, as contribuições analíticas de alguns 

autores que concentraram suas investigações sobre as causas do agravamento das 

desigualdades sociais e mostrar como as políticas de ajuste macroeconômico difundidas 

pelas instituições multilaterais entre os anos de 1970 e 1990,  tiveram impactos 

                                                 
38

 Segundo Vassopolo (2006, p. 52) “A globalização neoliberal e a internacionalização dos processos 

produtivos estão acompanhadas da realidade de centenas e centenas de milhões de trabalhadores 

desempregados e precarizados no mundo inteiro. O sistema fordista nos havia acostumado ao trabalho 

pleno e de duração indeterminada. Agora, ao contrário, um grande número de trabalhadores tem um 

contrato de curta duração ou de meio expediente; os novos trabalhadores podem ser alugados por algumas 

poucas horas ao dia, por cinco dias da semana ou por poucas horas em dois ou três dias da semana”. Ver 

também, Antunes(1999) e Mészáros(1998). 

 
39

 O autor destaca que “Nos anos 80, emerge um novo elemento de sapa dos fundamentos do modelo 

Keynesiano: é a difração do social. Essa difração tem várias dimensões. Traduz, em primeiro lugar, a 

cisão do espaço econômico à qual correspondem, ao mesmo tempo, a segmentação do mercado de 

trabalho e o desenvolvimento da economia subterrânea. Acompanha, em seguida, todos os fenômenos de 

retração social, de busca de alternativas individuais no labirinto dos segmentos, dos estatutos, das 

regulamentações: um número crescente de indivíduos acaba por considerar que é mais vantajoso 

determinar seu próprio caminho crítico no grande gráfico social – para empregar a linguagem da pesquisa 

operacional – do que melhorar sua condição no quadro de um avanço coletivo. As relações do individual 

com o coletivo vêem-se, assim, conturbadas, e as organizações coletivas, dentre as quais os sindicatos, 

medem todos os dias as consequências disso na tendência à baixa de seus efetivos e na redução da 

atividade militante tradicional.” Rosanvallon(1997, p. 100)  
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recessivos sobre as economias dos países centrais e emergentes.
40

  Os caminhos 

erráticos percorridos pelos trabalhadores que perderam seus empregos estáveis no 

modelo fordista, o considerável crescimento das atividades informais  e a ampliação do 

desemprego foram acontecimentos globais que levaram alguns estudiosos a formular 

novas concepções sobre as causas da pobreza no contexto da globalização. 

Nos anos 80, emerge um novo elemento de sapa dos fundamentos do modelo 

Keynesiano: é a difração do social. Essa difração tem várias dimensões. 

Traduz, em primeiro lugar, a cisão do espaço econômico à qual correspondem, 

ao mesmo tempo, a segmentação do mercado de trabalho e o desenvolvimento 

da economia subterrânea. Acompanha, em seguida, todos os fenômenos de 

retração social, de busca de alternativas individuais no labirinto dos segmentos, 

dos estatutos, das regulamentações: um número crescente de indivíduos acaba 

por considerar que é mais vantajoso determinar seu próprio caminho crítico no 

grande gráfico social – para empregar a linguagem da pesquisa operacional – 

do que melhorar sua condição no quadro de um avanço coletivo. As relações 

do individual com o coletivo veem-se, assim, conturbadas, e as organizações 

coletivas, dentre as quais os sindicatos, medem todos os dias as consequências 

disso na tendência à baixa de seus efetivos e na redução da atividade militante 

tradicional. (ROSANVALLON, 1997, p. 100)  

 

Se os Estados-Nações tinham condições e expressão jurídica para 

executarem políticas em torno das questões sociais dos países que representavam até 

meados dos anos 1970, o funcionamento do capitalismo a nível global trouxe à tona 

novos protagonistas como as grandes corporações transnacionais e os conglomerados 

financeiros que passaram a atuar em espaços sem limites definidos e tornaram o poder 

de intervenção desses Estados cada vez menos importante. Diante desse cenário, as 

ações governamentais no campo das políticas e da proteção sociais perderam fôlego, 

tendo-se como rebatimentos, a ampliação do desemprego e da pobreza. 

A manutenção de níveis satisfatórios de emprego a nível global e local não 

fazia parte da reorganização do mundo estabelecido a partir do Consenso de 

Washington. A existência de desemprego crônico, de trabalhos precários e atípicos e de 

sindicatos desmobilizados se coadunava com a lógica neoliberal. Como mencionado 

anteriormente, a Inglaterra foi o país anglo-saxão pioneiro na reforma do Estado, 

seguida pela Alemanha, Dinamarca e por outros países do norte da Europa Ocidental. 

Anderson (1995) enfatiza, em seu exame sobre o neoliberalismo, que a redução de 

tributos sobre as grandes fortunas, a liberalização dos fluxos financeiros, o corte de 

gastos sociais, a privatização de serviços de utilidade pública industrial e a restrição as 

greves compuseram, de modo geral, o elenco de novas medidas que foram incorporadas 

pelas instituições governamentais desses países. A consolidação dessas medidas afetou 
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 Ver Harvey (2008)  e Maranhão (2009) 
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as decisões de investimento das empresas e o poder de compra das famílias que, por sua 

vez, interferiu diretamente sobre o nível de emprego. Para a ortodoxia neoliberal, o 

desemprego em certo nível era conveniente como uma ‘exército de reserva de trabalho’ 

para conter as mobilizações sindicais.
41

 O autor salienta ainda que, na Austrália e Nova 

Zelândia, o desmonte do Estado do bem estar foi muito mais acentuado que no próprio 

Reino Unido.  

As análises de alguns intelectuais integrantes da Associação MAUSS, 

conhecida como Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais,
42

  também trouxeram 

uma denúncia moral ao discurso globalizador propalado pelas hostes liberalizantes. 

Sociológicos como Alain Caillé e Almet Insel, representantes do mencionado 

movimento, destacaram que a predominância da ortodoxia do mercado nos diversos 

matizes da vida social, inclusive no funcionamento dos sistemas estatais tecnocráticos, 

produziu uma racionalidade cujos efeitos sobre as formas de agir e pensar delineou uma 

nova forma de individualismo e acentuou a desordem mundial.  

 Os relatos dos acontecimentos globais e locais no mundo das notícias  

passaram a adquirir novos sentidos, onde a ética foi sobrepujada pelos interesses das 

mídias nacionais e estrangeiras. Na percepção de Santos (2010), A manipulação da 

informação tornou-se um potente instrumento para impingir no imaginário das pessoas a 

retórica das empresas e das instituições hegemônicas. A informação, de maneira 

persuasiva, propaga fábulas  que  contribuem para espraiar a ideologia dominante.  A 

ideia de aldeia global que possibilita a homogenização dos espaços territoriais, o mito 

da ‘morte do Estado’ como um caminho essencial para a promoção da liberdade 

humana,  a universalização das técnicas informacionais, o alcance da cidadania 

universal são exemplos contundentes dessas fabulações. 

É como se o mundo se houvesse tornado, para todos, ao alcance da mão. Um 

mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar 

o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma 
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 Segundo Anderson (1995, p. 15) “A taxa média de desemprego nos países da OCDE, que havia ficado 

em torno de 4% nos anos 70, pelo menos duplicou na década de 80. Também este foi um resultado 

satisfatório. Finalmente o grau de desigualdade – outro objetivo sumamente importante para o 

neoliberalismo – aumentou significativamente no conjunto dos países da OCDE:  a tributação dos salários 

mais altos caiu 20% em média nos anos 80, e os valores das bolsas aumentaram quatro vezes mais 

rapidamente do que os salários” 
42

 As principais ideias desse movimento teórico se propuseram a construir um pensamento crítico em 

relação aos paradigmas fundantes da modernidade. Para essa corrente, algumas teorias das Ciências 

Sociais consideram o interesse egoísta e o utilitarismo como os eixos importantes do comportamento dos 

sujeitos, das empresas e do Estado na vida social.  Os artigos publicados pelos representantes do referido 

movimento também procuram recuperar a contribuição de Marcel Mauss no âmbito da Escola 

Sociológica Francesa.  
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busca de uniformidade, ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se 

torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania 

verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. 

(SANTOS, 2010, pg. 19) 

 

O autor adverte que, no geral, há imprecisões analíticas quando algumas 

interpretações da história são  feitas apenas a partir de determinado prisma. Conforme 

Santos (2010), para se entender os determinantes da intensa internacionalização do 

capital que culminou com a globalização é fundamental integrar a análise de dois 

elementos cruciais: o estado da técnica e o estado da política. As técnicas de informação 

representaram a grande marca do avanço da ciência no último quartel do século XX e o 

emprego em escala planetária do que o autor chama de ‘família de técnicas’ constituída 

pela cibernética, informática e eletrônica possibilitou a confluência de lugares e 

momentos, a interligação entre o acontecer local com o global e o encurtamento do 

tempo e do espaço para alguns grupos de pessoas.  

A ‘unicidade das técnicas’ tornou-se um fenômeno característico da 

reprodução das empresas globais. Estas fragmentaram suas unidades de produção em 

diversos espaços do planeta, mas as decisões tornaram-se concentradas no sistema 

operacional do computador. Por outro lado, os resultados empíricos da utilização dessas 

tecnologias estão diretamente associadas às decisões políticas das empresas e dos 

Estados, pois são esses atores hegemônicos que estabelecem como os processos de 

organização da produção da riqueza material se conformam.
43

  

 

3.1.1 A crítica da globalização 

 

Apresentadas algumas interpretações analíticas sobre o conteúdo da nova 

ordem econômica que se conforma a partir dos anos 1980 no contexto mundial, 

buscamos destacar nessa sessão,  a interpretação crítica elaborada por alguns estudiosos 

em relação à lógica da globalização. Para autores como Anderson (1995), Chesnais 

(1996), Chossudovsky (1999), Antunes (1999), Santos (2010), Ianni (2007), Nogueira 

                                                 
43

 Com o crescimento vertiginoso do circuito da financeirização internacional,  os países com débitos em 

suas transações mobiliárias ocupam o lugar marginal num modelo econômico onde o ciclo do capital 

especulativo passa a se sobrepor à esfera da produção. “Esse se torna o centro do mundo. É o dinheiro 

como, simplesmente, dinheiro, recriando seu fetichismo pela ideologia. O sistema financeiro descobre 

fórmulas imaginosas, inventa sempre novos instrumentos, multiplica o que chama de derivativos, que são 

fórmulas sempre renovadas de oferta dessa mercadoria aos especuladores” Santos (2010, pg. 44). O mais 

preocupante, na percepção do autor, é que o dinheiro vai se tornando a força motriz das interações e da 

própria existência cotidiana. No mundo da vida, tudo assume o caráter de valor de troca. 
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(2004), entre outros, o capitalismo globalizado sob o predomínio do neoliberalismo não 

criou mecanismos de compensação para atenuar os processos anômicos presentes nas 

sociedades como a pobreza, a desigualdade e as endemias. Ao invés de reparar as 

disfunções estruturais da vida social, o poder global contribuiu para agravar as fissuras 

da organização das sociedades e procurou reeditar os antigos modelos colonialistas. 

Chossudovsky (1999) retrata a globalização como uma nova ordem mundial 

que estaria sendo sustentada pela expansão da pobreza humana e pelo que chama de 

‘apartheid social’. As consequências produzidas pelo capitalismo  pós Guerra-Fria 

teriam depauperado economias nacionais e conduzido parcelas consideráveis da 

população mundial ao desemprego. Em suas análises, o autor destaca a ampliação das 

desigualdades sociais na África Subsariana, no Sul da Ásia e em algumas áreas da 

América Latina, fenômeno social que, nos anos 1990, teria se espraiado pela América 

do Norte e Europa Ocidental e também atenta para os acontecimentos coletivos 

registrados em vários países que já refletiriam os custos da dinâmica globalizante como 

as guerras regionais, os conflitos étnicos, o aumento de atividades ilícitas, o confronto 

entre países, etc. 

 As reformas que propuseram o livre mercado a nível mundial teriam 

estimulado as fusões e o fechamento de empresas, essas reestruturações de capitais 

também teriam afetado a classe média e o pessoal com ocupações mais especializadas 

através da perda de empregos e do rebaixamento dos salários. Chossudovsky (1999) 

ainda denuncia que o papel assumido pelo Fundo monetário Internacional, pela Câmara 

Internacional do Comércio e pelo Banco Mundial foram de como regentes de um 

‘consenso político’ em torno dos interesses econômicos e financeiros de poderosos 

grupos mundiais. Na sua concepção, a nova ordem mundial seria a principal 

determinante da globalização da pobreza e da internacionalização do desemprego, uma 

vez que a reestruturação coorporativa e a facilidade de mobilização dos capitais em 

busca de menores custos de produção teriam ocasionado o rebaixamento relativo dos 

salários em vários países. 

O discurso de um mundo único, na acepção de Santos (2010),  foi uma 

mitificação criada a partir da ideia de que os reverberações dos sistemas técnicos atuais 

sobre a vida das pessoas é  algo inexorável. A globalização teria produzido, na 

compreensão de Santos (2010, pg.69) uma pobreza estrutural ou ‘globalizada’. O 

referido autor considera que teria ocorrido uma propagação desse fenômeno no âmbito 

planetário decorrente de uma ação politicamente deliberada dos atores que estão na 
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regência do movimento econômico global. Na sua acepção, ao longo da segunda metade 

do século XX, três formas de pobreza mostraram-se presentes particularmente nos 

países subdesenvolvidos.  A primeira delas é denominada pelo autor de pobreza 

‘incluída’  ou residual porque se reportaria a falta de capacidade de adaptação de 

algumas cidades e territórios de assimilar as alterações introduzidas pelas novas 

técnicas. A pobreza seria, portanto vista como um ‘acidente natural’ e as ações para seu 

enfrentamento eram na sua maior parte assistencialistas e locais. A segunda forma seria 

a ‘marginalidade’, e para o autor a teoria predominante compreendia a pobreza como 

resultante da própria dinâmica econômica e da divisão internacional e nacional do 

trabalho. 

  A produção capitalista trazia contradições, uma vez que só alguns 

podiam ter acesso aos bens de consumo gerados pelas empresas e outros, devido aos 

baixos rendimentos ou a própria falta de ocupação produtiva, estariam à margem desse 

mercado. A capacidade de consumo tornou-se, então, um indicador importante para se 

aferir o nível de pobreza relativa que, para algumas correntes intelectuais, era ampla em 

países subdesenvolvidos. Havia um comprometimento do Estado em trazer alternativas 

de solução para esse problema social via políticas públicas. A terceira forma de pobreza 

seria a que se manifesta na fase contemporânea e refletiria os rebatimentos sociais da 

internacionalização do capital. O autor  considera essa pobreza permanente e forjada 

pelos atores hegemônicos uma vez que o desemprego e o emprego com baixos níveis de 

rendimento ocupam um lugar estratégico na dinâmica do capitalismo a nível global. 

Essa produção maciça da pobreza aparece como um fenômeno banal. Uma 

das grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora 

surge, impõe-se e explica-se como algo natural e inevitável. Mas é uma 

pobreza produzida politicamente pelas empresas e instituições globais. Estas, 

de um lado, pagam para criar soluções localizadas, parcializadas, 

segmentadas, como é o caso do Banco Mundial que, em diferentes partes do 

mundo, financia programas e atenção aos pobres, querendo passar a 

impressão de se interessar pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o 

grande produtor da pobreza. Atacam-se funcionalmente manifestações da 

pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do mundo. E 

isso se dá com a colaboração passiva ou ativa de programas nacionais. 

(SANTOS, 2010, pg.73) 

 

Outro teórico que também elabora uma crítica contundente à globalização 

foi Chenais (1996). Na sua perspectiva, o termo globalização não pode ser concebido 

como uma categoria que consegue explicitar as complexas mudanças observadas no 

modo de produção capitalista, pois na sua leitura analítica, essa categoria encerra um 

forte sentido ideológico e  tem algumas imprecisões. Para Chenais (1996), as alterações 
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observadas na dinâmica do capitalismo desde o final da década de 1970 evidenciaram 

um período histórico sem precedentes no processo de internacionalização do capital 

produtivo onde se assistiu a um intenso processo de concentração em diversos setores 

industriais com as multinacionais promovendo a incorporação de novos processos 

operacionais e realizando fusões e aquisições nos ‘quatro cantos do planeta’. A partir 

dessa fase, os vínculos entre a pesquisa de base pura e a tecnologia industrial tornaram-

se mais fortes e houve um aumento expressivo na difusão intersetorial dos avanços 

tecnológicos.
44

  

 A rivalidade intercapitalista e as estratégias das companhias no plano 

mundial passaram a ter como uma importante regência o ‘movimento de conjunto’ dos 

grandes grupos empresariais, sintonizados, por sua vez, com as circunstâncias políticas. 

A expressiva mobilidade dos grandes oligopólios em terras estrangeiras através dos 

IEDs, os investimentos externos diretos em busca de aparatos produtivos diferenciados 

e de custos salariais mais reduzidos trouxe impactos à vida dos trabalhadores, com a 

destruição de trabalho bem mais acentuada que a criação de novos empregos. 

  Por outro lado, Chesnais (1996) aponta que as finanças internacionais se 

tornaram mundializadas e também teria ocorrido uma centralização considerável no 

capital financeiro. Empresas do setor produtivo diversificaram seus negócios  através da 

constituição de novos bancos e através de holdings. Esse fenômeno possibilitou aos 

referidos mercados gerar uma complexa rede de interesses e interferir na política 

monetária de várias nações, influência que, segundo o autor, tenderia a causar desajustes 

graves para alguns países e até estimular guerras em função de expectativas de lucro. As 

transações financeiras realizadas por grandes instituições bancárias, companhias de 

seguro, fundos de pensão e a interpenetração das indústrias com esses capitais passaram 

a interferir consideravelmente nas relações econômicas e sociais e ampliaram a 

vulnerabilidade sistêmica da economia mundial. A ampliação acentuada do capital-

dinheiro teve reverberações diretas sobre as outras formas de capital e sobre a classe 

trabalhadora. 

O resultado disso tudo mede-se em postos de trabalho destruídos, muito 

superiores aos novos empregos. Seguem-se uma série de efeitos sobre as 

grandes variáveis macroeconômicas: o investimento, o consumo doméstico, as 

receitas e despesas públicas. A amplitude desses efeitos é acrescida pelas 

interações de tipo cumulativo que se estabelecem, com o efeito agravante da 

esfera monetária e financeira. (CHESNAIS, 1994, p.307). 
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 Chenais (1994, pg. 142-143)  ressalta a importância da ‘pesquisa fundamental orientada’ para o setor 

industrial e destaca os casos da biotecnologia e dos novos materiais, estes últimos resultantes da conexão 

entre a química aplicada,  a programação industrial informatizada e os materiais clássicos. 
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 Um cientista social que também fez uma reflexão abrangente sobre a 

globalização e produziu uma fecunda trilogia literária sobre esse fenômeno com a 

publicação das obras “A era do globalismo”, “Teorias da globalização” e “Sociedade 

global’ foi Octávio Ianni. Na compreensão de Ianni (1997), a fase contemporânea 

representa um período histórico em que a internacionalização do capital se dá numa 

escala jamais vista e  que provoca um ‘desafio epistemológico novo’ para o campo das 

ciências sociais. A compreensão dos vários matizes da sociedade global passa, no olhar 

do autor, pela construção de um novo paradigma analítico que esteja municiado de 

novos conceitos e categorias capazes, por sua vez, de interpretar uma realidade empírica 

que apresenta aspectos históricos, políticos, culturais, demográficos ainda 

desconhecidos e originais e, por isso mesmo, carentes de explicações teóricas. 

O autor concebe a globalização como um processo civilizatório e como um 

modo de produção que traz, em sua essência, estruturas de poder globais capazes de 

articular movimentos e acentuar as contradições inerentes do capitalismo. Nesse 

cenário, convivem, por exemplo, experiências de integração e de fragmentação, de 

nacionalismo e de regionalismo. As modificações que ocorrem nas condições técnicas 

dos processos produtivos ao lado da livre circulação das corporações e conglomerados 

transnacionais definem, para o autor, uma nova divisão internacional do trabalho, 

transformam o mundo numa ‘fábrica global’ e ocasiona o ‘rearranjo’ do mapa do 

mundo.  

Está em curso o novo surto de universalização do capitalismo, como 

modo de produção e processo civilizatório. O desenvolvimento do modo 

capitalista de produção, em forma extensiva e intensiva, adquire outro 

impulso, com base em novas tecnologias, criação de novos produtos, 

recriação da divisão internacional do trabalho e mundialização dos mercados. 

As forças produtivas básicas, compreendendo o capital, a tecnologia, a força 

de trabalho e a divisão transnacional do trabalho, ultrapassam fronteiras 

geográficas, históricas  e  culturais, multiplicando-se assim as suas formas de 

articulação e contradição. Esse é um processo simultaneamente civilizatório, 

já que desafia, rompe, subordina, mutila, destrói ou recria outras formas 

sociais de vida e trabalho, compreendendo modos de ser, pensar, agir, sentir e 

imaginar. (IANNI, 2007, p. 13). 

 

A sociedade global disponibilizou, no final do século XX,  de um espaço 

que se ampliou sem raias e demarcações, principalmente após a desagregação do Bloco 

soviético e a diminuição das barreiras aos investimentos externos na China e Vietnã. Na 

acepção de Ianni (2007), o capital passou a ter a sua disposição  uma oferta abundante 

de trabalhadores e esse fenômeno tornou mais problemática a questão social, pois os 
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desdobramentos dessa disponibilidade excessiva de mão de obra ao lado de técnicas 

cada vez mais intensivas em capital tendeu a reproduzir mais intensamente as tensões e 

as desigualdades sociais. 

Os principais articuladores da sociedade global seriam, na perspectiva de 

Ianni (2004), os conglomerados e empresas transnacionais, mercados globalizados que 

se tornam estruturadores da dinâmica dos grandes capitais e que se sobrepõem às 

políticas executadas pelos Estados. Nesse novo contexto, o consumismo passa a ser uma 

expressão para a cidadania. A ideia de participação social, numa fase em que as 

solidariedades próximas e a identidade coletiva enfrentam processos de erosão, 

confunde-se com o direito ao consumo de bens materiais.  

A globalização passou a produzir uma infinidade considerável de novos 

objetos  e construiu novos modos de vida através da propaganda e da veiculação de 

imagens, mas esse universo de novas mercadorias só chegou para poucos, porque essa 

sociedade se assenta na diferenciação e nos antagonismos. Para Ianni (2007), os espaços 

das cidades seriam uma rica ilustração das grandes diferenciações que predominam no 

mundo contemporâneo, onde o local e o global aparecem, de certo modo, refletidos um 

no outro. Neles, habitam uma grande diversidade de modos de vida, de traços culturais, 

de padrões socioeconômicos, de interações sociais e de rompimentos de vínculos de 

solidariedade.  

O autor vê a imagem simbólica da cidade como um ‘caleidoscópio 

enlouquecido’
45

 onde convivem as mais diversas tribos e grupos sociais com seus 

signos e linguagens próprios. Muitos cidadãos se fecham em seus ‘microcosmos’, são 

anestesiados pelos recursos tecnológicos da mídia e da tecnologia da informação, 

buscam não entrar sintonizar com a conscientização social, trafegam na ‘anti-arca’, 

voltam-se para si mesmos. Entretanto, há outros grupos e comunidades que demonstram 

uma postura reativa em relação às condições impostas por esses processos anômicos. 

São formas de pensar e agir alternativos que buscam desenvolver uma postura mais 

crítica, que articulam reivindicações e imaginam a possibilidade de se construir novas 

interações e até um novo sentido para a cidade, mas não se pode perder de vista que o 

global e o local sempre vão apresentar forças de repulsão e de integração. Alguns 

espaços localizados reproduzem a ideologia global enquanto outros seguem orientações 

mais singulares.  
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 Ianni (2007, pg. 65) 
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É oportuno destacar também que a configuração do capitalismo mundial na 

fase contemporânea vem trazendo à baila alguns impasses e tensões que requerem uma 

reflexão analítica mais acurada. Na medida em que o motor da expansão econômica 

mundial deslocou-se  para as mãos dos articuladores dos grandes capitais transnacionais 

e a força política dos Estados-Nações diluiu-se no turbilhão de novos acontecimentos e 

paradigmas, as possibilidades de intervenção do Estado para corrigir as anomias que se 

apresentam no contexto local também vem enfrentando novos desafios. As relações 

entre o Estado e o cidadão foram impactadas por todos esses processos anômicos, uma 

vez que a sociedade global interferiu e, algumas vezes, produziu consideráveis 

limitações para as instituições estatais no que se refere às ações voltadas para promoção 

do bem estar das populações mais desmunidas bem como para a adoção de políticas 

sociais voltadas para a redução da pobreza. 

Na segunda metade dos anos 1990, a formação da Organização Mundial de 

Comércio – OMC veio fortalecer as regulamentações estabelecidas pelas mencionadas 

instituições multilaterais em torno das expectativas de ganhos das instituições 

financeiras e das grandes corporações internacionais. Criada com a missão de regular e 

supervisionar o comércio de mercadorias entre as nações, algumas avaliações da OMC 

em relação a contendas comerciais tem, ao contrário, contribuído para chancelar 

práticas protecionistas e condutas de dumping  impostas por algumas países nas suas 

relações internacionais de comércio
46

. Num posicionamento crítico em referência a 

coação imposta por tais instituições financeiras globais, Chossudovsky (1999) destaca 

os efeitos deletérios desse ajuste estrutural sobre as bases econômica e social dos países 

do Sul, Norte e Leste. Numa direção contrária aos objetivos perseguidos pelo Acordo de 

Bretton Woods, os programas liberalizantes teriam privilegiado os ‘interesses 

geopolíticos globais’ em contraposição ao fortalecimento dos países economicamente 

menos potentes. Para o autor, esses programas implantaram, em grande medida, 

                                                 
46

 Um caso recente que ganhou destaque na imprensa internacional foi a rejeição parcial pela OMC da 

acusação feita pela China, em 2008, contra a prática de dumping realizada pelos Estados Unidos. Na 

literatura econômica, o termo ‘dumping’ se reporta aos procedimentos de empresas que, na venda de seus 

produtos para o  exterior,  estabelecem preços abaixo do valor justo com o objetivo de obter ganhos 

adicionais. A China acusou os EUA de adotarem práticas infrativas ao comércio internacional no que se 

refere aos produtos chineses de tubos de aço, pneus e embalagens vendidos na América. Os EUA teriam 

aplicado tarifas consideradas abusivas, em torno de 35%, sobre as importações dos pneus chineses.  

Segundo a Dow Jones & Company, uma editora financeira internacional dos EUA, no resultado da 

investigação divulgado em outubro de 2010, a OMC só teria acatado uma parte das denúncias feitas pelo 

mencionado país oriental e aceitou algumas ‘salvaguardas’ do norte-americanos.  Ver:  

http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/anti_26oct10_s.htm 
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instrumentais de cunho monetarista que contribuíram para desestabilizar as moedas 

desses países e incentivaram a reestruturação das bases produtivas desses espaços 

nacionais nos moldes da acumulação flexível. O estímulo à implantação de  

hidrelétricas e de polos agroindustriais também concorreram para expulsar milhares de 

pessoas de suas localidades e ampliar a pobreza. 

No Sul, no Leste e no Norte, uma minoria social privilegiada acumulou 

riqueza em prejuízo da grande maioria da população. Essa nova ordem 

financeira internacional é nutrida pela pobreza humana e pela destruição do 

meio ambiente. Ela gera o apartheid social, estimula o racismo e os conflitos 

étnicos, solapa os direitos das mulheres e, freqüentemente, precipita países 

em confrontos destrutivos entre nacionalidades. Além disso, as reformas – 

visto que são aplicadas simultaneamente em mais de cem países – levam a 

uma globalização da pobreza, processo que aniquila a subsistência humana e 

destrói a sociedade no Sul, no Leste e no Norte. (CHOSSUDOVSKY, 1999, 

p. 27) 

 

 Uma análise que também se tornou referência importante no exame empírico 

sobre os efeitos da reforma do Estado em países periféricos foi o estudo empreendido 

por Cruz (2007). O autor fez um exame comparativo do curso que as reformas políticas 

e institucionais tiveram, por exemplo, nos Estados da Turquia, Egito, Etiópia, África do 

Sul, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Zâmbia, México, Paquistão, entre outros países 

e percebeu que os casos nacionais, a despeito de suas especificidades e momentos 

históricos distintos apresentavam certa interdependência. Um traço comum observado 

pelo autor foi o papel do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial 

estabelecendo recomendações-padrão para o ajuste estrutural desses países tanto no que 

se refere as suas economias como  na  burocracia pública.  

O ataque ao déficit público era apresentado como uma das principais metas 

a serem seguidas, uma vez que o descontrole das contas públicas por governos com 

reduzido compromisso com a eficiência da gestão era colocado como o grande vilão da 

própria instabilidade econômica e social desses países. As instituições internacionais 

condicionavam a liberalização de novos empréstimos e financiamentos a uma conduta 

fiscal que estivesse em pleno acordo aos ditames estabelecidos pelo neoliberalismo. 

Umas das razões apontadas pelo desequilíbrio fiscal era a conduta ‘generosa’ de vários 

governos com relação aos subsídios e subvenções concedidos a determinados grupos 

sociais bem como a conta deficitária da previdência social decorrente dos sistemas de 

proteção social obtidos pelos trabalhadores. Uma revisão dos princípios norteadores da 

seguridade social era colocada como primordial para recuperar a ‘saúde’ fiscal desses 

governos.  
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 Ao discutir a trajetória e os próprios descaminhos da reforma do aparelho do 

Estado na América Latina e mais particularmente no Brasil nos anos 1990, Nogueira 

(2004) chama atenção para a natureza do ajuste neoliberal que foi levado à efeito nos 

referido espaços geo-políticos. Na percepção do autor, as mudanças institucionais 

implícitas nesse ajuste propunham corrigir a ‘hipertrofia’ do Estado e articular as 

economias desses países à ‘reorganização do mundo’ que era definida pela nova 

dinâmica do capitalismo a nível global, todavia, ao lado das  mudanças gerenciais, 

ocorreu um esvaziamento das proposições ético-políticas que estavam contidas na 

própria  agenda reformadora. Os projetos conduzidos pelos países latino-americanos, de 

modo geral, focaram-se em planos de estabilização econômica que apenas tentavam se 

coadunar de maneira passiva às novas circunstâncias históricas que eram postas pela 

‘sociedade global de risco’. 

A reforma do Estado latino americano, na percepção analítica do autor, 

tinha como marco principal a introdução dos métodos da ‘New public management’
47

. 

No discurso do neoliberalismo, os vieses típicos do funcionamento da máquina pública 

haviam transformado os pesados modelos burocráticos em ‘fardo e custo’. Os esquemas 

formais e rígidos que caracterizavam as diversas instâncias do poder público geravam 

ritos que tornavam os processos orçamentários mais complexos e contribuíam para 

retardar decisões. O argumento era de que, para atenuar essa visão controladora, seria 

preciso “reinventar o governo” e dotá-lo de alternativas inovadoras e de espírito 

empreendedor, imagens simbólicas que preconizavam a transferência da administração 

empresarial para a administração pública. 

  Nesse aspecto, as reforma fiscal, financeira e patrimonial das instituições 

públicas eram apresentadas como fundamentais para que o Estado recuperasse sua 

capacidade de executar políticas públicas. Ao lado das mudanças gerenciais na 

                                                 
47

 Como realça Jérôme Tournadre-Plancq, em seu artigo intitulado ‘O renascimento da gestão pública’ 

publicado no Le Monde Diplomatique Brasil, na edição nº 29, de 3 de dezembro de 2009, o ‘New Public 

Management’ ou Nova Gerência pública foi o movimento que balizou os ajustes neoliberais em diversos 

países ocidentais a partir dos anos 1980. Essa doutrina teria se fundamentado em algumas proposições 

oriundas do racionalismo da Teoria Econômica Neoclássica, dos métodos de administração empresariais 

e das diretrizes formuladas por instituições internacionais como Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômicos (OCDE) e pelo Banco Mundial. A flexibilização das estruturas 

burocráticas, o declínio das intervenções estatais e a racionalização da administração públicas foram as 

principais bases de um novo paradigma de intervenção pública que encontrou respaldo nos governos de 

Margareth Tatcher(1979-1990), Jonh Major (1990-1997), no Reino Unido, Helmut Kohl(1982-1998), na 

Alemanha, entre outros governos de países ocidentais que implantaram um modelo de gestão de serviço 

público marcado pela individualização na relação entre o Estado e o cidadão. Ver: 

http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=518 
 

http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=518
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burocracia estatal, o ajuste proposto defendia também a atualização do modelo 

democrático e a incorporação de mecanismos de participação. No entanto, para o autor, 

o que prevaleceu, após uma década de reformas, foi uma visão apenas instrumental e 

centrada no fiscalismo. Privatizações de empresas estatais, cortes de gastos, ajuste das 

contas públicas, descentralização de políticas sociais constituíram alterações 

substanciais na estrutura institucional do Estado que prezaram a eficiência, no entanto, 

as mudanças careceram de um conteúdo ético-político. No seu modo de ver, o que 

predominou foi uma ‘reforma adaptativa’, uma vez que as mudanças  seguiram 

exclusivamente as formulações contidas no receituário neoliberal, mas  não avançou 

quanto à promoção social e a inclusão de novos atores na democracia política. Essa 

postura pragmática também perpassou os movimentos sociais que gradualmente 

substituíram a oposição às regulações do Estado para a “gestão das políticas”.   

As populações da região terminaram por ser incentivadas a não esperar mais 

nada do Estado, a buscar viabilizar-se por si mesmas, no mercado ou na 

dinâmica comunitária, num contexto de luta pela vida, esforço pessoal e 

voluntarismo. Foram convidadas a imaginar um mundo com pouca regulação 

e pouca proteção, no qual as oportunidades apareceriam ‘naturalmente’ e que 

seria estruturado pelos interesses particulares, pela concorrência, pela 

incerteza, pela mobilidade social, num quadro meio darwinista, em que os 

‘melhores’ ou os mais determinados e empreendedores teriam tudo para 

progredir. (NOGUEIRA, 2004, p.46). 

 

Na construção do discurso liberalizante, portanto, as ideias de emancipação 

e de cidadania vieram polidas de um novo conteúdo, predominou a noção do despertar 

da consciência do cidadão para o bem comum através da filantropia dos grupos 

organizados em detrimento da organização de formas de solidariedade coletiva e de 

comunidade política capazes de interferir na distribuição do poder. A sociedade civil 

passou a ser convocada para se tornar parceira das atribuições do Estado, numa posição 

em que esta aparecia ‘fora’ da esfera pública e numa situação de subalternidade em 

relação aos governantes.
48

  

A hegemonia liberal teria alcançado êxito nas suas proposições, conforme 

assinala Anderson (1995), uma vez que houve deflação, aumento de lucros dos grandes 

capitais, avarias sobre o movimento sindical e retração de empregos em diversos países 

cujos governos transitavam tanto na direita radical como na esquerda. Essa conjunção 

de ‘bons’ resultados teria favorecido a reanimação do capitalismo a nível mundial nos 

anos 1980, a despeito dos impactos funestos para a deterioração das condições de vida 

                                                 
48

 Ver .Nogueira (2004). 
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de milhares de pessoas. No que concerne a desigualdade, o autor também aponta que o 

nível de desemprego nos países que compõem a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE duplicou naquela década,
49

 enquanto os tributos 

incidentes sobre os níveis de rendimentos mais elevados apresentaram declínio no 

mesmo período. Na perspectiva do autor, a desregulamentação dos mercados teria 

favorecido as inversões no setor especulativo em desfavor de maiores inversões no 

segmento produtivo que responde pela geração de novos postos de trabalho. 

Todos os elementos ideológicos que o neoliberalismo fez uso para 

reconfigurar as condições dos mercados comercial e financeiro e reformar a estrutura 

funcional do Estado estiveram ajustadas aos interesses das grandes lideranças 

empresariais no contexto internacional. Como observa Chomsky (1999),  a ‘economia 

de livre-empresa’ não é oportuna para os capitais transnacionais, dado que subsídios 

concedidos pelo Estado ao setor privado, a concessão de mercados cativos para as 

empresas, a desregulação das atividades bancárias garantem retornos promissores para 

as classes detentoras de grandes fortunas.
50

  

Podemos perceber, a partir do diálogo com os autores aludidos, que a 

interdependência multipolar entre vários países, ao lado do intenso processo de 

concentração e centralização de capitais no mundo globalizado, tem definido uma 

realidade original com novos acontecimentos e arranjos nos campos das relações de 

trabalho, na cultura, nos processos midiáticos, na economia, nos vínculos de 

solidariedade e de pertencimento, mudanças que atingem todos os espaços da vida 

humana. No esteio dessas expressivas transformações, o papel do Estado como árbitro 

de interesses de classe divergentes vem enfrentando os rebatimentos e as interferências 

                                                 
49

 A reforma do Estado também atingiu os países menos-desenvolvidos. Salama & Destremau (1999) 

acentuam que a liberalização dos mercados comercial e financeiro expuseram os países com esse perfil de 

desenvolvimento a vivenciarem turbulências provocadas pelas oscilações da economia global. 

Municiados de uma série de informações estatísticas e de gráficos sobre indicadores de distribuição em 

países desenvolvidos, na América Latina, na Ásia e na África, os autores põem em relevo os problemas 

estruturais que historicamente tornaram a repartição da riqueza menos justa naqueles países. Para os 

autores, o crescimento econômico, por si só, não seria capaz de atenuar a pobreza nas referidas áreas. 

Críticos de uma postura mais liberal do Estado, os mesmos postulam uma intervenção governamental 

mais consistente no campo da redistribuição da renda combinada com uma política em infra-estrutura que 

potencialize a educação e o serviço de saúde.  
 
50

 Para o autor  “Mercados livres são bons para o Terceiro Mundo e sua crescente contrapartida aqui 

[EUA]. Mães com crianças dependentes podem ser severamente doutrinadas quanto à necessidade de 

terem confiança em si mesmas, mas não executivos e investidores dependentes, por favor. Para eles, o 

Estado benfeitor tem de florescer. “Amor duro” é o lema adequado para a política estatal, desde que lhe 

dermos o significado correto: amor para os ricos, dureza para todos os demais”  Chomsky (1999,  p.35). 
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de diversos atores que interagem num jogo político complexo, alguns municiados de 

articulações que conseguem romper fronteiras e estabelecer, em alguns espaços locais, 

novas regras de conduta para as empresas, instituições e para a burocracia pública.  

No entanto, a despeito das implicações do global sobre o os localismos, a 

globalização, como assevera Ianni (2004), é um processo dialético, pois ao passo que o 

capitalismo contemporâneo, com suas redes e sua amplitude no campo informacional, 

consegue desmantelar conquistas históricas da classe trabalhadora no campo  da 

proteção social e dos direitos trabalhistas e procura reduzir cada vez mais  a regulação 

do Estado no campo social, por outro lado, os atores sociais que não são hegemônicos 

também conseguem expressar reação diante dessa roda viva de novas circunstâncias 

históricas. Estas expressões se evidenciam nos movimentos sociais, nas gestões locais 

que se alinham a outros paradigmas que não o preconizado pelo neoliberalismo, nas 

iniciativas populares diante do drama da pobreza e do desemprego onde surgem 

experiências de cooperativismo e de economia solidária. Enfim, a integração convive 

com a fragmentação, na imensa ‘aldeia global’ há espaços onde se manifesta a 

exacerbação do individualismo e outros onde ainda se espraia as experiências de 

solidariedade. 

 

3.1.2 A pobreza sobre nova relevância 

 

Vimos que, ao longo da década de 1990, instituições multilaterais como as 

Nações Unidas, o Banco Mundial, o FMI e os bancos regionais de desenvolvimento 

protagonizaram a realização de conferências que traziam em suas proposições a 

construção de novas referências normativas em relação à temática da pobreza
51

. A 

agenda social foi colocada numa posição central em torno da questão das políticas de 

ajuste estrutural que eram indicadas para os países centrais e periféricos. Essa inflexão 

no discurso das referidas instituições marca uma fase em que o enfrentamento da 

pobreza aparece como um dos pilares das políticas macroeconômicas, uma linha de 

proposição bastante diversa das que esses organismos multilaterais tinham assumido em 

décadas anteriores onde apenas as metas de estabilização monetária, de crescimento do 

PIB e o ajuste fiscal pautavam os relatórios divulgados pelos mesmos. 
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 Ver Maranhão (2009), entre outros. 
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Cabe lembrar que já eram evidentes os desajustes sociais causados pelas 

políticas de estabilização que haviam sido prescritas pelo Consenso de Washington aos 

países periféricos entre os anos 1980 e a década de 1990. Relatórios produzidos pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e pelo Fundo das 

Nações Unidas para Infância - UNICEF, nesse período,  já chamavam atenção para o 

agravamento da pobreza nessas áreas da economia mundial e também nos países do 

Norte. A decisão política das agências multilaterais foi a de avaliar como ineficazes os 

impactos das reformas neoliberais que foram postas em execução nesses países e 

destacar que os ajustes estruturais não atentaram para as singularidades econômicas, 

culturais e políticas presentes em cada localidade.  

Por outro lado, começa a adquirir mais amplitude um novo paradigma em 

torno da noção de desenvolvimento. As críticas às políticas macroeconômicas 

liberalizantes enfatizavam que a noção de prosperidade econômica contida nessas 

políticas tinha alguns equívocos, pois considerava apenas como expressão de progresso 

a modernização técnica e material da produção quando outros elementos importantes 

tais como a qualidade de vida da população, o acesso aos serviços sociais, a participação 

e liberdade individuais também eram dimensões pertinentes do desenvolvimento de um 

país. 

  Os Relatórios de Desenvolvimento Humano, publicado nos anos 1990 

pelo PNUD, já chamavam atenção para os alarmantes níveis de desigualdade social e de 

pobreza em vários países.
52

 Na ótica da aludida instituição, algumas nações não 

apresentavam condições satisfatórias para um nível de vida decente de parte expressiva 

de suas populações uma vez que o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, formado 

a partir dos indicadores de acesso à educação, o PIB per capita e expectativa de vida ao 

nascer, estavam abaixo dos patamares considerados como razoáveis para garantir o 

bem-estar humano. Com a publicação desse relatório, verifica-se que os organismos 

internacionais que chancelaram as políticas contracionistas para os países capitalistas 

centrais e periféricos desde os anos 1970 passaram a incorporar um discurso mais 

preocupado com as consequências sociais da ordem econômica global. 

  Portanto, o que merece destaque é que ocorre uma mudança no 

posicionamento de alguns representantes das agências multilaterais que começaram a 

fazer uma revisão em suas proposições de políticas e gradualmente modularam seus 
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 Ver PNUD (1997) 
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discursos procurando evidenciar a dimensão ética do desenvolvimento econômico. É o 

caso de Joseph Stiglitz, que ocupou o cargo de economista-chefe do Banco Mundial em 

1997 e liderou conferências cuja tônica foi a de colocar em confronto os avanços e os 

malefícios do processo de globalização e chamar atenção para a importância de uma 

idéia de desenvolvimento com distribuição mais equitativa da renda.  

Essas modulações representaram um novo consenso político difundido pela 

Organização das Nações Unidas - ONU e pelo Banco Mundial  que ficou conhecido 

como, Consenso Pós-Washington. Por meio de novos paradigmas, esse consenso passou 

a reforçar os argumentos em torno da boa governança, do empoderamento, da 

ampliação das capacidades individuais e do desenvolvimento do capital social. Como 

veremos mais adiante, a abordagem das capacidades de Amartya Sen foi utilizada de 

forma estratégica pelo Banco Mundial para pavimentar a nova safra de políticas sociais 

que passou a ser preconizada pela aludida instituição aos países centrais e periféricos 

em meados dos anos 1990. As políticas de qualificação, de microcrédito, de estímulo ao 

empreendedorismo e de geração de emprego e renda podem ser citados como exemplos 

dessa nova safra de políticas sociais que alcançaram também os espaços locais na 

contemporaneidade. 

  No ano de 1998,  ocorreram duas conferências protagonizadas pelo 

Banco Mundial que firmaram as bases para a reconfiguração das políticas sociais 

sugeridas pela referia instituição aos governos nacionais e locais. A primeira 

conferência aconteceu em Helsink e foi intitulada de “Moral instruments and broader 

goals: moving toward the post-Washington Consensus”  que significava ‘Instrumentos 

morais e objetivos mais amplos: movendo-se em direção ao consenso Pós-Washington’ 

e, nove meses depois, aconteceu em Genebra a conferência “Towards a new paradigm 

for development: strategies, policies and processes” cuja tradução é ‘Rumo a um novo 

paradigma par ao desenvolvimento: estratégias, políticas e processos’. Jonh Stiglitz 

esteve à frente dessas iniciativas e assumiu uma postura crítica em relação aos 

resultados recessivos que as políticas econômicas impostas pelo Fundo Monetário 

Internacional -FMI, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Banco Mundial 

provocaram aos países em desenvolvimento.
53

  

O atual processo de globalização está gerando resultados desequilibrados, 

tanto entre países como dentro deles. Cria-se riqueza, mas um número muito 

grande de países e de pessoas não está se beneficiando dela. Elas também têm 
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pouca ou nenhuma voz na moldagem do processo. Vista através dos olhos da 

vasta maioria das mulheres e dos homens, a globalização não atendeu a suas 

aspirações simples e legítimas de empregos decentes e um futuro melhor para 

seus filhos. Muitos deles vivem no limbo da economia informal, sem direitos 

formais e numa faixa de países pobres que subsistem precariamente às 

margens da economia global. Até mesmo nos países economicamente bem-

sucedidos, alguns trabalhadores e algumas comunidades foram afetados de 

forma negativa pela globalização. Enquanto a revolução nas comunicações 

globais aumenta a consciência dessas disparidades esses desequilíbrios 

globais são moralmente inaceitáveis e politicamente insustentáveis. 

(STIGLITZ, 2007, p. 67-68) 

 

Para Stiglitz (2007), a apressada adesão de algumas nações às regras 

impostas pelo Consenso de Washington teria produzido a ocorrência de crises 

financeiras e o retardo no crescimento econômico. O esgotamento das economias 

socialistas e a crise financeira dos países asiáticos, no referido hiato temporal, foram 

eventos que na compreensão do autor demonstravam a pertinência de uma redefinição 

na noção de desenvolvimento. Na acepção do autor, durante o período de vigência do 

modelo keynesiano, que se estendeu dos anos 1950 até a década de 1980, que intitulou 

de ‘era do planejamento’, as medidas de políticas macroeconômicas  procuravam 

corrigir as falhas de mercado mediante a presença ativa do governo na economia. Nesse 

modelo de intervenção governamental, as ações do Estado tinham o papel de fazer 

correções alocativas no sistema econômico, pois esse paradigma entendia que as falhas 

existentes no mercado impediam o processo de desenvolvimento.  Stiglitz (2007) 

também se reporta ao período Reagan-Tatcher,  a fase de predomínio dos ajustes 

liberalizantes. Para o paradigma neoliberal, as imperfeições existentes na vida 

econômica decorriam da presença do Estado na dinâmica do mercado. A ausência de 

uma interpretação mais abrangente sobre o desenvolvimento teria limitado o alcance 

dessas estratégias, uma vez que a expansão do produto interno bruto não garantiria por 

si só as mudanças no estilo de governança, nas formas de pensar e na própria estrutura 

da sociedade. 

A crise asiática deixaria explícita a inaptidão dos preceitos do consenso de 

Washington para lidar com os efeitos das crises financeiras. Com a retirada 

massiva de capitais, a pobreza reduzida nos anos anteriores regredira 

abruptamente. A solução encontrada pelo FMI foi a reiteração da abertura das 

economias, aprofundando ainda mais a crise. Segundo Stiglitz(1998), as 

prescrições ‘tradicionais’ do fundo para conter a crise não funcionaram: elevar 

juros, cortar gastos, aumentar impostos, abrir a economia, privatizar. Ele 

passou a cobrar um novo consenso em torno das estratégias de 

desenvolvimento que considerasse a presença do estado, tivesse cuidado com 

as privatizações e agisse com mais cautela nas liberalizações, em especial nos 

fluxos de capital. (MARANHÃO, 2009, p. 115-116). 
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  Desde a década de noventa, portanto, as instituições multilaterais 

propõem a adoção de uma “nova geração de políticas sociais” no enfrentamento da 

pobreza mundial. Um aspecto essencial que aparece nessas novas proposições refere-se 

aos argumentos ideológicos. O conceito de pobreza passou a ser definido como a falta 

de dotação e de capacidade individual e não um problema de ordem estrutural associado 

à própria dinâmica contraditória do capitalismo. As ações públicas que a referida 

instituição passou a estimular como instrumentos para a atenuação não pretendia 

erradicar esse  problema social, mas mantê-lo num nível aceitável. Não houve a 

intenção de promover a construção da proteção social às populações excluídas e 

marginalizadas, mas de oferecer a ‘autoproteção individual’, de capacitar os pobres e de 

induzi-los a encontrar soluções fora dos espaços onde são construídas as identidades 

coletivas e as redes de pertencimento social. Nesse prisma, a ideia de desenvolvimento 

humano não caminhou na direção de uma sociedade menos excludente, pois não atacou 

de maneira frontal a estrutura de propriedade, a concentração e centralização de capitais, 

as regras de acesso às tecnologias, as relações de poder no âmbito internacional. As 

novas intervenções no ‘social’ colocaram o Estado na posição do agente que daria 

incentivo às populações destituídas e que ofereceria estímulos para  as ações ético-

sociais e filantrópicas. 

  Com a reconfiguração da agenda social pelas instituições multinacionais, 

esses organismos não se afastaram das proposições de ajustes estruturais para 

economias de países emergentes, pois o que houve foi uma reformulação das políticas 

econômicas em que o social foi empregado de maneira funcional  para dirimir os riscos 

de ruptura inerentes às políticas macroeconômicas liberalizantes. O Banco Mundial 

passou a propalar uma gestão eficaz das distorções sociais mediante a constituição de 

parcerias locais, da descentralização fiscal e de novas institucionalidades. Segundo 

Maranhão (2009), tal convergência política em torno das estratégias de enfrentamento 

da pobreza adquiriu força no final dos anos 1990 a partir de  dois  marcos institucionais, 

o primeiro foi o conteúdo da nova agenda do Banco Mundial intitulada “quadro de 

Desenvolvimento Abrangente” e o segundo foi o Relatório sobre o Desenvolvimento 

Mundial de 2000/01, intitulado Attacking the Poverty
54

. 

 Chama nossa atenção, o aspecto de que foram alguns desses organismos 

multilaterais que,  a partir dos anos 1970,  difundiram a importância da redução da 
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‘hipertrofia’ do Estado e dos mecanismos de proteção social que se traduziam, na visão 

dos mesmos, em severos custos fiscais para os cofres públicos, desencadeando déficits 

orçamentários que alimentavam a inflação e a própria instabilidade de economias 

centrais e periféricas. As políticas sociais aparecem no evoluir histórico do capitalismo 

com o papel de proteger a sociedade dos danos e incertezas que a organização 

econômica naturalmente produzia como desemprego e crise sistêmica. Portanto, essas 

ações lideradas pelo Estado tinham um sentido de fazer equidade distributiva. Com o 

receituário liberalizante, a agenda social é atingida com um grande petardo.  

A proposta de um Estado mínimo ao lado da acumulação global da riqueza 

agudizaram a desigualdade social no mundo. A pobreza alcançou uma dimensão tal que 

se transformou em risco global para os interesses que norteiam a integração dos 

mercados. Os sinais do processo de empobrecimento global tornaram-se flagrantes uma 

vez que, há algumas décadas, os grandes focos de pobreza se localizavam nos chamados 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento e, na contemporaneidade, atingiam 

também os países capitalistas líderes.  

Num contexto em que a noção de crescimento sustentável se mostrou 

irrealista em vários países, era oportuno ao Banco Mundial propor ações inclusivas que 

fossem complementares à dinâmica do capitalismo globalizado. É nesse sentido que a 

instituição vai privilegiar as intervenções focalizadas para os mais pobres em detrimento 

da universalização de direitos sociais. A preocupação com o aumento das oportunidades 

e com uma repartição mais justa dos benefícios da globalização  passaram  a representar 

um consenso em torno das estratégias do banco. A noção de desenvolvimento humano 

passou a referenciar  a atuação da instituição e da Organização das Nações Unidas. As 

premissas que davam suporte para esse novo conceito de desenvolvimento estavam 

acostadas às noções de equidade,  de empoderamento, de sustentabilidade e 

produtividade. 

Portanto, na fase mais recente, os discursos em torno da empregabilidade 

tanto por parte do Estado como de outros atores sociais passaram a incorporar novos 

sentidos e reforçaram a proposição de que uma alternativa possível para o problema da 

desocupação de um contingente expressivo de trabalhadores seria o autoemprego. O 

empreendedorismo tornou-se uma peça chave para a resolução das ‘imperfeições’ do 

mercado e para a baixa absorção de trabalho assalariado pelas empresas. Essas novas 

formulações discursivas têm como baliza o chamado “Pós Consenso de Washington” 

que estão definindo um novo estilo de políticas sociais no cenário mundial e local. 
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É possível que algumas gestões municipais no Brasil estejam conseguindo 

viabilizar novas formas de intervenção num problema crônico do país que é a gravidade 

de suas desinserções. No entanto, é oportuno destacar que  as possibilidades de 

enfrentamento da questão da pobreza por parte das referidas instâncias de poder envolve 

não só a mediação de diversos interesses e conflitos locais, mas a superação de relações 

de poder historicamente são pouco permeadas à participação popular. Outro aspecto é 

que as políticas públicas municipais também estão informadas por paradigmas 

ideológicos e concepções teóricas que regem as estratégias de intervenção no social, daí 

a importância de examinar a pluralidade de abordagens que existem sobre a pobreza, 

demarcando assim um quadro conceitual que será relevante para o desenvolvimento da 

pesquisa empírica. 

 

3.1.3 Abordagens sobre a pobreza 

 

Na sessão antecedente, discutimos a relevância que adquiriu a temática do 

desenvolvimento com equidade social nas conferências e relatórios das instituições 

multilaterais nos anos 1990. Houve uma alteração na abordagem desses organismos 

internacionais em relação à agenda social que passaram a propugnar a geração de novas 

oportunidades para os pobres e a maior participação política. 

  Para  alguns autores, a mudança de perspectiva das Nações Unidas e do 

Banco Mundial se deu num contexto de agravamento da pobreza mundial e da 

hegemonia das políticas liberalizantes. Na compreensão de Lichtensztejn  & Baer 

(1987), a emergência de um discurso polido por valores humanistas teria sido uma resposta  

ideológica dessas instituições para atenuar os efeitos deletérios do perfil de crescimento 

econômico que as mesmas haviam propalado na fase de ascensão do neoliberalismo. A 

questão da participação entra na agenda do banco, mas isso não significou uma defesa 

da ampliação das condições democráticas a nível mundial nem um distanciamento da 

noção de eficiência de mercado, o que predominou foi uma retórica permeada por 

algumas ambiguidades, uma vez que defendia-se o aumento do capital humano e dos 

ativos dos pobres, mas mantinha-se intocado a acumulação do capital. 

 

O Banco faz uma referência constante em torno da eqüidade; porém a sua 

exposição do tema lhe permite superar as propostas mais agressivas de 

redistribuição da renda e, inclusive, desacreditar os termos em que usualmente 

são esgrimadas. (...) O que equivale dizer que o Banco sustenta que o estoque 

de capital (ativos antigos) não deve ser tocado, e que o afetado deveria 
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restringir-se aos excedentes gerados (ou ativos novos), mediante uma 

reorientação dos investimentos que, em parte, se identifiquem com a política de 

necessidades básicas.(LICHTENSZTEJN e BAER, 1987, p. 193. 

 

Portanto, houve uma inflexão no discurso dessas instituições, que passaram 

a acolher as dimensões ética e política do desenvolvimento nas suas proposições de 

intervenção econômica. Tais agências procuraram se afastar do argumento de que os 

ajustes estruturais dos países deviam apenas atentar para os ganhos de produtividade e a 

reestruturações tecnológicas, uma vez que já eram flagrantes os resultados recessivos e 

contraditórios desse receituário neoliberal. Novas referências normativas foram 

incorporadas às prescrições de políticas macroeconômicas dessas instituições que 

passaram a dá grande importância às estratégias de enfrentamento da pobreza. A 

abordagem das capacidades de Amarthia Sen foi utilizada como um dos principais 

balizamentos da nova safra de políticas sociais recomendadas pelos organismos 

internacionais.  

Houve uma resignificação nas propostas das Nações Unidas e do Banco 

Mundial referentes aos temas sociais e ao mercado de trabalho. A ideia de boa 

governança tomou assento  na plataforma de novas políticas públicas referenciadas por 

tais instituições que procuraram atrelar a noção de desenvolvimento humano com a 

construção pelos governos, a nível local, de um ambiente de oportunidades para a 

população. Portanto ocorreu uma gradual modulação discursiva uma vez que, nas 

décadas anteriores, as proposições das aludidas instituições estiveram focadas apenas no 

crescimento econômico, defendia-se a hipótese que este por si só traria a diminuição da 

desigualdade social. 

As formulações elaboradas por Amarthia Sen nos anos 1980 e 1990 sobre a 

pobreza constituíram uma expansão das fronteiras analíticas em torno dessa questão e 

foram incorporadas às  novas proposições de políticas das instituições internacionais. A 

partir do enfoque das capacidades,  Sem (2000)  construiu uma  abordagem inovadora 

em relação as causas das desinserções, uma vez que trouxe para a discussão aspectos 

éticos, morais e políticos para se pensar a pobreza, superando assim os enfoques que 

cotejavam apenas o aspecto monetário e associado ao nível de consumo. 

  Outros eixos paradigmáticos também foram incorporados às formulações 

das instituições internacionais como as noções de empoderamento, de mobilização de 

ativos e de capital social. Essas referências conceituais serviram de base para as 

estratégias de políticas públicas sociais que passaram a ser difundidas no contexto 
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global na segunda metade da década de 1990, mas até se alcançar esse momento 

histórico, as reflexões em torno da pobreza resultaram na elaboração de abordagens e 

metodologias bastante diversas. Nosso intento é o de apresentar como o quadro analítico 

sobre a questão da pobreza foi construído ao longo do século XX, destacando os 

avanços analíticos que ocorreram em algumas fases dessa periodização histórica, 

notadamente a expansão conceitual que ocorreu entre o campo meramente estatístico de 

mensuração da pobreza para a definição de parâmetros qualitativos. 

A busca de uma medida da pobreza se tornou objeto de investigação de 

alguns estudiosos desde tempos remotos. Como destaca Feres & Mancero (2001), 

Charles Booth  procurou estimar a extensão desse problema social através da construção 

de um mapa da pobreza na cidade de Londres  entre 1892 e 1897. Esse estudo culminou 

com a publicação de um livro intitulado Life and Labour of the People of London.
55

 A 

investigação de Booth é considerada pioneira pela literatura especializada no que se 

refere à tentativa de quantificação do contingente de pessoas pobres. Outro autor de 

destaque nessa fase mais pretérita é Seebohm Rowntree que elaborou um estudo para 

mensurar a pobreza em York, na Inglaterra, no ano de 1901.
56

 A quantificação era um 

eixo central dos estudos sobre esse fenômeno social o que revela o viés econômico 

implícito nessas análises. 

Algumas interpretações conceituais elaboradas entre as décadas de 1960 e 

1980 procuraram dá conta de metodologias de quantificação da população pobre ou 

chamaram atenção para o caráter relativo e absoluto desse fenômeno. A grande virada 

analítica aconteceu quando se começou a refletir sobre essa questão social além dos 

seus aspectos quantificáveis e materiais. A liberdade política, a participação na vida da 

comunidade, as oportunidades sociais e a possibilidade de fazer escolhas foram novos 

elementos que entraram par ao debate e tornaram a pobreza uma categoria 

multifacetada.  

Na fase recente, é possível entender essa questão social sob o prisma das 

necessidades básicas insatisfeitas, da falta de segurança básica, da insuficiência de 

renda, das carências múltiplas, da ruptura de vínculos sociais, da incapacidade das 

pessoas de terem uma vida digna, entre outros matizes. As concepções procuram definir 

relações de causa e efeito e se acostam em metodologias específicas para explicar e, em 

alguns casos, quantificar os grupos de pobres. Pretendemos examinar nessa sessão 
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alguns enfoques sobre a pobreza que  antecederam as referências normativas utilizadas 

pelas instituições multilaterais nos anos 1990, uma vez que houve um longo caminho de 

discussões  e de construção de aparatos explicativos em torno desse fenômeno que 

merecem ser examinados, face a influência que tiveram no escopo das políticas públicas 

de diversos países centrais e da América Latina voltadas para a atenuação das 

desigualdades sociais. A partir da periodização histórica elaborada por Carneiro (2009) 

quanto aos avanços conceituais que ocorreram em torno da questão da pobreza, 

mostramos um quadro sintético dos principais enfoques dessa categoria de análise, 

procurando acentuar suas respectivas tipologias e arcabouços teóricos. 

 

                                          Quadro 3 

                          Abordagens sobre a pobreza em perspectiva histórica 

 
Abordagens Eixos de análise tipologias Instituições e periodização 

histórica 

Enfoque direto ou 

monetário  

Pobreza entendida 

como ausência de 

renda e também 

focada no baixo nível 

de consumo. 

 

Concepção 

unidimensional 

Pobreza 

absoluta(estimada a partir 

de padrões nutricionais 

mínimos) 

Pobreza relativa 

(considera a renda média 

da região ou localidade) 

Linha de pobreza 

(indica a renda mínima 

capaz de cobrir as 

necessidades elementares) 

 

Enfoque predominante até os 

anos 1970 

 

Abordagem econômica da 

pobreza 

 

Principais autores: 

Charles Booth e Seebhom 

Rowntree 

 

Necessidades 

básicas 

insatisfeitas  

Pobreza  vista a partir 

do acesso aos bens e 

serviços.  

Mensuração direta da 

pobreza 

As necessidades são 

relativas e estão 

associadas ao contexto 

local 

 

Indicadores de bem estar 

e de consumo calórico 

Principal autor: 

Mollie Orshansky 

 

Surge por volta dos anos 70 na 

América Latina 

Capacidades Paradigma que 

aborda  a questão da 

pobreza numa 

perspectiva 

multimensional, onde 

aspectos políticos, 

morais e culturais  de 

cada país ou 

localidade são 

considerados. 

 

  

Noção de capability ou 

conjunto de capacidades 

que permitem os 

indivíduos realizarem 

escolhas e terem uma vida 

digna e com liberdade. 

Principal autor: Amarthia Sen 

 

Os pressupostos conceituais 

dessa abordagem foram 

resignificados pelas Nações 

Unidas e 

Banco Mundial nos anos 1990 

 

 

Exclusão social O informe da pobreza 

é a ruptura ou 

fragilização dos 

Processo de desfiliação 

social  

Perda de identidades e 

União Européia adotou o 

enfoque da exclusão como base 

das estratégias de proteção.  
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vínculos sociais desqualificação  social 

 

(abordagem sociológica 

da pobreza) 

Banco Mundial / BIRD– Setor 

de Proteção Social. Segunda 

metade década de 90, para 

redesenhar a ação do Banco no 

campo da proteção social.  

Principais autores: Robert Castel 

e Paugam 

Vulnerabilidade 

social 

Focaliza as causas da 

pobreza na ausência 

de ativos e  

destacadas estratégias 

dos indivíduos para 

lidar com situações 

sociais negativas 

Mobilização de ativos 

(Moser) 

Capital humano 

Capital social 

Ativos produtivos 

empoderamento 

DFID (Departament for 

International Development - 

governo britânico) e 

Universidade de Sussex; ODI 

(Overseas Development 

Institute).  

 

Pobreza crônica 

 

O foco central é a 

duração  da situação 

da pobreza e o caráter 

multidimensional da 

privação. 

Tipologias utilizadas pela 

abordagem: 

Sempre pobres 

Usualmente pobres 

Ocasionalmente pobres 

Chronic Poverty Research 

Centre (CPRC)  

 

Fonte: Carneiro (2009) 

 

Até os anos 1970, a categorização da pobreza  na Europa e nos Estados 

Unidos esteve firmada apenas na ideia de insuficiência de renda. Os pobres eram 

contabilizados a partir de estimativas que consideravam a relação entre o consumo e  o 

nível de renda. O déficit de rendimento pessoal era tomado como a variável explicativa 

para as pessoas que apresentavam um consumo abaixo do padrão mínimo de 

subsistência. Portanto, o que prevaleceu nesse período foi o enfoque monetário em 

torno da concepção da pobreza que era vista numa perspectiva unidimensional e 

quantitativa. Alguns coeficientes de consumo foram criados nessa fase para servir como 

instrumentos de mensuração do contingente de pobres existentes em alguns países. Se a 

renda de uma pessoa fosse insuficiente para dá conta de gastos tomados como referência 

de um nível mínimo de bem estar, ela estaria abaixo da linha da pobreza. 

Com base nessas estimativas, formulavam-se políticas públicas 

assistencialistas que procuravam atingir os extratos mais desmunidos da população. 

Nesse aspecto, os critérios para medição da pobreza eram bastante objetivos como a 

falta de moradia, a ausência de renda, o não acesso à educação, entre outros. A pobreza 

aparecia como um problema intrínseco à economia de mercado e despertava debates 

quanto às possíveis formas de atenuação. No referido hiato temporal, surgiu o conceito 

de pobreza absoluta, que era mensurado a partir dos níveis nutricionais mínimos que as 

pessoas deveriam consumir para se manterem vivas. Nesse caso, pressupunha-se que 

existiam situações em que populações de alguns países estavam expostas à fome 

extrema, então estes grupos sociais representariam o ‘núcleo duro’ da pobreza 

independentemente do nível de renda do país. Por outro lado, no enfoque relativo, a 
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pobreza era concebida a partir da percepção que as pessoas tinham de suas privações em 

comparação ao bem-estar dos outros. Nesse aspecto, se o indivíduo com poucos 

rendimentos vivia numa sociedade com recursos limitados, teria uma inserção diferente 

caso estivesse num país mais opulento em termos materiais.  

O enfoque monetário sofisticou suas metodologias de mensuração da 

pobreza à medida que novos estudos, principalmente na área de Economia, foram 

aparecendo, mas ainda manteve-se aferrado  à pressupostos que estabelecem critérios 

objetivos no que se refere a distinção entre pobres e não pobres. Como chama atenção 

Carneiro (2009), padrões mínimos  de gastos com bens e serviços que possam garantir a 

sobrevivência de uma pessoa são definições que variam de um lugar para outro, 

portanto não podem ser considerados universais assim como níveis presumivelmente 

ideais de consumo calórico dependem de uma gama de fatores como gênero, idade, 

cultura alimentar, o que fragiliza uma demarcação mais precisa sobre a pobreza. 

Outra limitação desse enfoque refere-se à ênfase exclusiva na dimensão 

econômica do problema, que limita o âmbito, as possibilidades e a clareza 

sobre os limites das alternativas de intervenção. Esse constitui, a nosso ver, o 

ponto central a ser considerado. A mais grave limitação desse enfoque é o seu 

suposto básico – pobreza é sinônimo de insuficiência de renda - e as 

consequências daí advindas, de que basta fornecer renda para alterar a situação 

de vida das populações pobres. Além disso, considerar a renda dos indivíduos, 

verificada em um momento no tempo, não permite distinguir entre pobreza 

crônica e temporal, dificultando o desenho de estratégias diferentes para uma e 

outra situação (Carneiro, 2009, p. 40) 

 

A concepção das necessidades básicas insatisfeitas apareceu por volta dos 

anos 1970 na América Latina. Esta abordagem também era um tipo de metodologia de 

mensuração direta. Segundo Feres & Mancero (2001), a pobreza indicaria a dificuldade 

de acesso a certos bens e serviços e implicaria a ideia de privação de necessidades 

básicas como educação básica, moradia, saúde, carência de serviços sanitários, entre 

outros. Vê-se que essa concepção se reporta a dimensão mais tangível sobre a pobreza e 

procura representá-la  a partir de situações que indicariam deficiências e privações 

materiais. O acesso das pessoas ao ensino fundamental é considerado um aspecto 

importante para essa ótica de definição da pobreza, pois a educação é vista como um 

requerimento essencial para possibilitar a melhoria da vida dos grupos sociais. Essa 

abordagem possibilitou a mensuração de índices de qualidade de vida urbana a partir de 

indicadores de necessidades básicas e da definição de limites de privação individual. 

Cabe grifar que esse enfoque também se valia de procedimentos estatísticos para 

identificação dos pobres. 
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Si bien la medición de la pobreza puede estar basada em cualquiera de estas 

definiciones, la mayoría de los estudioseconómicos sobre pobreza han centrado 

su atención casi exclusivamente en las concernientes a “necesidad”, “estándar 

de vida” e “insuficiencia de recursos”. Para estas opciones, los indicadores de 

bienestar más aceptados han sido la satisfacción de ciertas necesidades, el 

consumo de bienes o el ingreso disponible. La elección de esas variables 

obedece a su pertinencia teórica respecto al concepto de bienestar utilizado, 

considerando además la limitada información disponible en las encuestas más 

comunes.( FERES & MANCERO, 2001, p.9). 

 

 

  A preocupação em construir metodologias de quantificação da pobreza 

envolveu diversos estudos e relatórios. Mesmo incorporando elementos que 

transcendiam os aspectos econômicos, a mensuração estatística era comum nessas 

abordagens.
57

 O método que construiu o índice de desenvolvimento humano, por 

exemplo, faz parte desse elenco de abordagens. O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, PNUD, mensura desde os anos 1990 o IDH que foi criado com a 

intenção de alargar o conceito de bem estar, antes referido apenas pela instituição com 

reflexo da variação do Produto Interno Bruto de um país. O índice de desenvolvimento 

humano é construído a partir de três eixos básicos: a expectativa de vida ao nascer, o 

conhecimento e o padrão de via aceitável. 

Em meados da década de 1980, apareceu a concepção das capacidades que 

procurou explicitar a pobreza a partir de uma perspectiva multidimensional. Sen (2000) 

é o principal representante dessa nova concepção analítica, o autor elaborou uma crítica 

às formulações que se assentavam apenas no patamar de de renda e de utilidade. Para o 

autor, as condições socioeconômicas e políticas prevalecentes num dado lugar ou país 

causam alguns constrangimentos e limitações para o pleno bem estar do indivíduo. Para 

alcançar uma boa vida, outras dimensões que não apenas a  material devem ser 

considerados como os valores, os comportamentos, a noção de justiça, as crenças, entre 

outros.  Sen (2000) elabora uma crítica a visão utilitarista dos economistas clássicos em 

relação ao entendimento do que seria bem estar individual. Para este autor, despojadas 

de liberdades individuais, as pessoas não teriam condições de ter uma vida digna porque 

                                                 
57

 Exemplos de metodologias de estimação com esse perfil analítico é a “Cultura da Pobreza’, 

desenvolvida pelo antropólogo e analista social Oscar Lewis, que procurou estudar as condições de vida 

de pessoas pobres no México, Porto Rico e Cuba, entre as décadas de 1940 e 1960, no entanto, nessa 

abordagem, o  universo que cerca a pobreza é visto dissociado do restante da sociedade. Outra linha de 

pensamento seria a “Teoria estrutural” que tem como uma das principais referências Julius W. Wilson, 

essa perspectiva salienta as determinações exógenas sobre a reprodução da pobreza, mas não estuda os 

mecanismos que levam as populações desfavorecidas para uma situação de estigma e de diferenciação. 
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estariam privadas de capacidades que limitavam sua autoestima, sua dignidade e 

autonomia. 

Na concepção de Sen (2000), algumas teorias de desenvolvimento traziam  

equívocos quanto a compreensão dos determinantes que poderiam levar um país a  

alcançar a prosperidade social e econômica. Na maior parte dessas teorias, a 

mensuração do desenvolvimento se acostava a indicadores quantitativos de produção 

material e de renda como o produto nacional bruto de um país, o crescimento industrial, 

a modernização tecnológica, o nível de renda agregada, entre outros. Essas categorias 

apenas contribuíam para dá uma dimensão utilitarista da riqueza econômica, onde se 

privilegiava a capacidade de consumo e de produção. 

  Mesmo reconhecendo os possíveis impactos positivos desses 

determinantes para o bem estar da sociedade, o autor grifa que outros aspectos 

fundamentais eram negligenciados nessas análises como a qualidade de vida e as 

liberdades que os grupos populacionais poderiam desfrutar com o progresso.
58

 A 

abertura política do Banco Mundial se deu na defesa de um neoliberalismo mais atento 

ao conceito de  inclusão. A instituição continuou a postular estratégias pró-mercado, no 

entanto, num contexto em que os impactos adversos da financeirização do capital e da 

globalização eram evidentes sobre a população mundial, as agendas sociais das agências 

multilaterais passaram a destacar um capitalismo de face mais humana.  

Conforme a percepção analítica de Sen (2000, p.52), o desenvolvimento 

deve ser visto como “um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas 

desfrutam”. Um país pode alcançar expressivo nível de progresso técnico-material, mas 

se as condições essenciais que garantem aos indivíduos a efetiva participação na vida 

social, política e econômica não estiverem postas, essa experiência de prosperidade 

passará ao largo do real sentido de desenvolvimento. Para o autor, as liberdades 

elementares dos indivíduos são suprimidas quando se vivencia um quadro social de 

grandes carências materiais, de precariedade de acesso aos serviços públicos, de fome 

coletiva, de submissão a governos autoritários. A construção de indivíduos livres e 

portadores de capacidades devem ser o fim do desenvolvimento de um país ou de uma 

comunidade. 

                                                 
58

 As proposiçõess de Amarthia Sen causaram grande influência sobre a formulação de políticas sociais 

do Banco Mundial. O autor foi convidado a proferir algumas conferências na instituição nos anos 1990 e 

chegou a assumir o cargo de membro da presidência do banco na gestão de James Wolfensonh (1995-

2005). 
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A despeito do aumento sem precedentes na opulência global, o mundo atual 

nega liberdades elementares a um grande número de pessoas – talvez até 

mesmo à maioria. Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se 

diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de 

saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças 

tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter 

acesso a água tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de 

liberdade vincula-se estritamente à carência de serviços públicos e assistência 

social, como, por exemplo, a ausência de programas epidemiológicos, de um 

sistema bem planejado de assistência médica e educação ou de instituições 

eficazes para a manutenção da paz e ordem locais. (SEN, 2000, p. 18). 

 

A renda per capita, um recurso largamente utilizado pelas estatísticas 

mundiais para mensurar o quanto, em média, cada indivíduo detém do valor da 

produção de um país apresenta, segundo Sen (2000) grandes limitações, uma vez que 

não se pode aludir através desse indicador se as oportunidades econômicas estão se 

distribuindo de maneira mais equânime entre os indivíduos ou se os direitos políticos e 

sociais estão sendo universalizados entre a população. Por outro lado, índices 

quantitativos mais gerais não conseguem expressar  as singularidades sociais de um 

país, o nível de alfabetização de sua população,  a expectativa de vida, o índice de 

mortalidade infantil, entre outros aspectos. 

  As informações estatísticas sobre a distribuição de renda seriam 

insuficientes  para dá conta dos vários sentidos de destituição a que está submetido o 

indivíduo pobre. Sen (2000, p. 35) se refere às taxas de desemprego que foram 

observadas na Europa na década de 1990, que gravitavam em torno de 10% a 12%, e 

menciona a maneira como alguns estudos tentaram minimizar os efeitos sociais dessas 

estatísticas referindo-se ao sistema de seguridade social desses países e aos programas 

públicos compensatórios como o seguro-desemprego. 

A política pública tem o papel não só de procurar implementar as prioridades 

que emergem de valores e afirmações sociais, como também de facilitar e 

garantir a discussão pública mais completa. O alcance e a qualidade das 

discussões abertas podem ser melhoradas por várias políticas públicas, como 

liberdade de imprensa e independência dos meios de comunicação(incluindo 

ausência de censura), expansão da educação e escolaridade(incluindo a 

educação das mulheres), aumento da independência econômica(especialmente 

por meio do emprego, incluindo o emprego feminino) e outras mudanças 

sociais e econômicas que ajudam os indivíduos a ser cidadãos participantes. 

Essencial nessa abordagem é a idéia do público como um participante ativo da 

mudança, em vez de recebedor dócil e passivo de instruções ou de auxílio 

concedido.( SEN, 2000, p. 318-319). 

 

  Do ponto de vista deste autor, programas de transferência de renda não 

conseguem diluir os reflexos ocasionados pela ausência de oportunidades. A falta de 

ocupação envolveria aspectos mais sérios que a própria ausência de renda, são efeitos 
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que interferem na liberdade e na autonomia das pessoas, na capacidade destas tomarem 

iniciativas, na sua auto confiança e nas suas escolhas individuais. Estado e sociedade 

civil devem ser colocados como protagonistas ativos do processo de desenvolvimento.  

Encorajar as capacidades humanas deve ser a finalidade desse processo porque é por 

meio desse fortalecimento que se asseguram as liberdades. A pobreza tem um sentido 

multifacetado e sempre deve ser observada como uma categoria relacional. Sem (2000) 

chama atenção para o aspecto de que um indivíduo que esteja na base da pirâmide social 

nos países mais avançados, não vivencia as mesmas carências que um indivíduo pobre 

no Siri Lança, por exemplo. O primeiro teria uma situação socioeconômica 

relativamente melhor que o segundo, quando se considera as condições infraestruturais 

em que cada um está inserido. Por outro lado, o sentido que o autor dá a idéia de troca 

entre os indivíduos é mais amplo que o caráter instrumental que permeia o intercâmbio 

de bens e serviços no mercado. As interações dos indivíduos reproduzem troca de 

palavras, de vivências cotidianas, de bens, de experiências e também são essenciais para 

a expressão das liberdades humanas.  

Na leitura de Sen (2000), constitui um grande impasse para o alcance do 

desenvolvimento a superação das distorções que impedem alguns grupos sociais de 

terem acesso ao mercado de trabalho e também ao mercado de consumo. Nos países 

subdesenvolvidos,  onde a exclusão social é acentuada e gera grandes privações para a 

maioria das pessoas, torna-se um desafio integrar toda a população na vida social. As 

políticas públicas voltadas para o aumento da renda dos pobres devem atentar para a 

possibilidade de estimular as ‘efetivações’ destes porque nem sempre um nível maior de 

rendimento pode ocasionar a ampliação das capacidades ou afetar os estilos de vida das 

pessoas desmunidas. 

O autor também se reporta para a importância dos indivíduos possuírem 

capacidades elementares como serem letrados, conseguirem viver sem carências 

materiais, terem liberdade de expressão e participação na esfera pública. Esse conjunto 

de capacidades seria fundamental para o que o autor chama de ‘liberdades constitutivas’ 

da vida humana. O afastamento dessas liberdades poderia ocasionar severas 

penalizações para a vida das pessoas e o autor ilustra vários exemplos como, a 

mortalidade elevada entre mulheres pobres  no sul da Ásia, na China e na África 

Setentrional,  a violência de conflitos grupais  na Índia e no Paquistão, a morte causada 

pela fome em vários países africanos, entre outros. Portanto, nessa perspectiva, a 

condição da pobreza não se limitaria apenas ao baixo nível de renda ou de consumo, 



 125 

 

mas refletiria a condição humana diante das desinserções sociais, econômica, da 

ausência de direitos e de liberdade de expressão política. 

Os grandes desafios que o capitalismo enfrenta no mundo contemporâneo 

incluem problemas de desigualdade(especialmente de pobreza esmagadora 

em um mundo de prosperidade sem precedentes) e de ‘bens públicos’ ( ou 

seja, os bens que as pessoas compartilham, como o meio ambiente). A 

solução desses problemas quase certamente requererá instituições que nos 

levem além da economia de mercado capitalista. Mas o próprio alcance da 

economia capitalista de mercado pode, de muitos modos, ser ampliado por 

um desenvolvimento apropriado de uma ética sensível a esses problemas. A 

compatibilidade do mecanismo de mercado com um vasto conjunto de 

valores é uma questão importante e precisa ser considerada juntamente com a 

exploração da extensão de disposições institucionais além dos limites do 

mecanismo do mercado puro. ( SEN, 2000, p. 303). 

 

O enfoque das capacidades consegue superar as concepções sobre a pobreza 

que tinham o foco apenas na dimensão material. Ao ressaltar a importância do 

fortalecimento das liberdades individuais e da participação, aquela perspectiva segue 

um caminho analítico que também traz à tona os sentidos de pertencimento e de 

vínculos sociais. 

A noção da pobreza como um processo de exclusão social é uma abordagem 

que também transcende os aspectos relacionados ao nível de renda, de consumo e de 

atendimento às necessidades básicas. Essa abordagem vê a situação dos pobres a partir 

de uma dimensão relacional, onde os  comportamentos e valores subjetivos diante de 

situações como quebra da coesão social e dos vínculos de solidariedade se tornam 

elementos explicativos pertinentes.  

A construção teórica em torno da noção de exclusão social adquiriu força na 

Europa a partir dos anos 1960.
59

  Segundo Kowarick  (2003), essa categoria passou a ser 

empregada por alguns autores para se referir a uma ampla variedade de situações sociais 

que representavam a ausência ou limitação de meios que garantissem a reprodução da 

vida dos indivíduos  como falta de moradia, de emprego, de rendimento, o não acesso à 

educação formal, ao crédito, à terra, entre outros serviços públicos. Por outro lado, as 

desinserções também eram vistas pelo prisma das questões culturais e familiares, da 

segmentação de gênero, de raça, cor, etc. Os primeiros estudos críticos sobre as mazelas 

sociais que afligiam alguns grupos sociais aparecem na Europa no auge dos ‘trinta anos 

gloriosos’. 

                                                 
59

 O termo era utilizado por representantes da área de proteção social do Estado para se referir a grupos de 

pessoas que tinham dificuldades de inserção na vida social seja em relação ao mercado de trabalho, à 

família, à comunidade ou a outros aspectos. Esses grupos vulneráveis eram chamados de ‘inadaptados 

sociais’, uma vez que estavam à margem da expansão econômica e dos frutos do progresso técnico-

material da sociedade. 
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Há um consenso na literatura acadêmica que a exclusão social é uma 

categoria analítica que apresenta grande plasticidade, pois transita num campo de 

pesquisa empírica ampla e sob olhares teóricos os mais variados. A percepção de um 

indivíduo excluído pode ser captada a partir de inúmeras possibilidades desde a 

questões relacionadas  à pobreza, como associados a  padrões culturais, étnicos, de 

gênero, entre outros.
60

 A ideia de exclusão agrega novos significados para as 

desinserções, pois traz à baila as dimensões contextual e relacional que são inerentes às 

trajetórias de vida em sociedade.  

É possível constatar, na compreensão de Carneiro (2009), algumas noções 

estruturantes em torno da noção de exclusão. Mesmo sendo captada pelo olhar de 

diversas áreas teóricas, há uma ‘matriz genética’ nesse conceito que seria a natureza das 

relações sociais e das redes de sociabilidade tecidas nas interações em torno do trabalho, 

na comunidade local, nos espaços públicos e nos laços familiares.
61

 Nesse aspecto, têm-

se uma amplitude quanto ao foco de análise em relação às abordagens apenas centradas 

na questão da renda e no consumo. O caráter contextual também é outra dimensão dessa 

categoria analítica, pois  as fraturas nos vínculos sociais que levam algumas pessoas à 

situação de exclusão são percebidas a partir das singularidades políticas, culturais e 

econômicas de cada sociedade. 

Uma ideia estruturante da concepção de exclusão consiste, portanto, na ênfase 

dada às dimensões relacionais, à centralidade dos aspectos mais 

especificamente sociológicos envolvidos na construção social da pobreza. 

Estão presentes, nas condições de pobreza e exclusão, elementos simbólicos, 

de natureza subjetiva, relacionados à discussão clássica da sociologia sobre a 

constituição e manutenção da ordem social (identidade, valores e crenças, 

normas e padrões sociais). A atenção às dimensões menos tangíveis do 

processo da pobreza, tais como perda da autoestima e da identidade, 

enfraquecimentos dos laços familiares, sociais e comunitários, com 

repercussões na manutenção da coesão social, das redes de reciprocidade e 

solidariedade, é o que constitui, para vários autores, a especificidade e a 

relevância da concepção de exclusão social. (CARNEIRO, 2009, p.53 -54). 

 

                                                 
60

 Como aponta Kowarick  (2003, p.73)  “Situações as mais diversas: ex-operários que possuíam uma 

profissão, idosos que vivem retirados no seu isolamento, bandos de jovens que vagueiam sem nada fazer. 

Essas trajetórias nada têm em comum e seus destinos não os unem, salvo a existência vulnerável, a 

percepção de um destino incerto: desfiliação significa perda de raízes sociais e econômicas e situa-se no 

universo semântico dos que foram desligados, desatados, desamarrados, transformados em sobrantes, 

inúteis e desabilitados socialmente. Não se trata, alerta o autor, de um estado ou de uma condição, mas de 

um percurso que é preciso constantemente perseguir para delinear suas múltiplas metamorfoses, pois a 

questão social só pode ser equacionada do ponto de vista histórico, por conseguinte, dinâmico, mutável e 

contraditório.”  

 

 
61

 Ver MIDEPLAN (2002) 
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Nos anos 1970, teóricos franceses delinearam uma concepção original em 

torno do conceito de exclusão que passo a se reportar à idéia de desfiliação social, de 

fragilização ou de ruptura dos laços de coesão social.  Castel (1998) e Paugam (2003) 

podem ser citados como os principais expoentes desse enfoque analítico. Castel (1998) 

trouxe uma contribuição importante para essas discussões, quando destacou que os 

processos de exclusão produzem a ruptura da coesão social e estariam associados à 

trajetória da própria sociedade industrial que, em seu movimento contraditório, provoca 

alterações no mundo do trabalho e o rompimento de algumas sociabilidades, ampliando 

a quantidade de pessoas ‘sobrantes’ na vida social. O autor ainda salienta que os 

avanços tecnológicos, a reestruturação produtiva das empresas e declínio do Estado de 

bem-estar social foram mudanças que ocorreram na sociedade industrial entre os anos 

de 1970 e 1990 que afetaram diretamente o papel que exercia o trabalho como um lócus 

de integração social.  

A conjuntura econômica e os ditames do mercado transformaram um 

expressivo contingente de trabalhadores estáveis em “inúteis para o mundo”, num 

processo de invalidação social que os levou à vulnerabilidade e a desfiliação de suas 

redes sociais de pertencimento. Essas fissuras nas relações de interdependência entre os 

indivíduos caminharam num sentido oposto ao da manutenção do tecido social. O 

processo de modernização da base produtiva se fez a partir da desfiliação social, uma 

vez que  milhares de trabalhadores dos extratos médios da sociedade saíram das veredas 

do progresso e foram postas na situação de subclasse, de grupos marginalizados. A 

desestruturação do mercado de trabalho teria corroído a estabilidade dos empregos  com 

níveis mais elevados de qualificação e conduzido esses grupos de trabalhadores para a 

exclusão. Portanto, Castel (1998) destaca que no final do século XX novas formas de 

fissuras sociais ocasionadas pela ampliação da precariedade do trabalho passam a dá um 

novo sentido para a  pobreza e para a própria questão social. A exclusão, nesse contexto, 

não se restringia apenas a situações limites, mas atingia também ‘zonas intermediárias’ 

uma vez que grupos sociais que estavam incluídos agora estavam desfiliados da vida 

econômica e social. 

Portanto, o problema atual não é apenas o da constituição de uma ‘periferia 

precária’, mas também o da ‘desestabilização dos estáveis’. O processo de 

precarização percorre algumas das áreas de emprego estabilizadas há muito 

tempo. Novo crescimento dessa vulnerabilidade de massa que, como se viu, 

havia sido lentamente afastada. Não há nada de ‘marginal’ nessa dinâmica. 

Assim como o pauperismo do século XIX estava inserido no coração da 

dinâmica da primeira industrialização, também a precarização do trabalho é um 

processo central, comandado pelas novas exigências tecnológico-econômicas 
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da evolução do capitalismo moderno. Realmente, há aí uma razão para levantar 

uma ‘nova questão social’ que, para espanto dos contemporâneos, tem a 

mesma amplitude e a mesma centralidade da questão suscitada pelo 

pauperismo na primeira metade do século XIX. (CASTEL, 1998, p. 526-527) 

 

Segundo o olhar analítico de Castel (1995), a questão social ressurge, no 

atual momento histórico, ‘metamorfoseada’ e adquire  nuances e  novos conteúdos de 

um fenômeno que acompanha a evolução histórica da sociedade humana desde o 

período pré-industrial, no entanto, as manifestações  de isolamento social, de expulsão 

do emprego, as vulnerabilidades que assolam a vida de milhares de pessoas  são 

revestidos de aspectos que se diferenciam consideravelmente dos observados em fases 

pretéritas da realidade social. Na época recente, percebe-se o crescimento global das 

desfiliações no que se refere ao trabalho e aos laços sociais. Intensificam-se os 

comportamentos xenófobos, os etnicismos e fundamentalismos e a ampliação de guetos. 

Diante da diluição das identidades coletivas  e dos laços de pertencimento social, o 

autor aponta a relevância das políticas públicas de inserção que procurem reintegrar os 

sujeitos excluídos. 

Paugam (2003) foi outro autor da tradição sociológica francesa que 

denominou de “desqualificação social” os processos subjetivos vivenciados por famílias 

e indivíduos atendidos pelo sistema de proteção social em Saint-Brieuc, na França, entre 

os anos de 1986 e 1987. O autor percebeu em seu estudo empírico o que ele chamou de 

‘sentimento de inferioridade social’ na maior parte das pessoas que entrevistou. Alguns 

indivíduos que estavam circunstancialmente  em uma situação de vulnerabilidade 

demonstravam resistência e se sentiam estigmatizados em relação a dependência que 

precisavam estabelecer com os sistemas assistenciais, categoria que o autor denominou 

de ‘fragilizados’. Os ‘assistidos’ apresentavam-se resignados diante da ruptura dos 

vínculos de coesão social e viam na assistência pública uma provisão estável de 

recursos para garantir a reprodução de suas vidas. O último degrau da desqualificação 

social, na leitura do autor seria a categoria dos ‘marginalizados’, em que se 

enquadravam os indivíduos que optavam por romper com o processo de assistência. 

A humilhação ressurge a cada esforço efetuado para conseguir um emprego, 

obter um seguro financeiro ou uma cesta básica de alimentos. Para as pessoas 

que conhecem a fragilidade interiorizada, a freqüência aos serviços sociais se 

impõe, consequentemente, como uma penosa provação. Em alguns casos, é 

nesse momento que o indivíduo se conscientiza de que não está à altura do que 

ele deveria ser. Desde então, percebe sua situação pessoal como uma situação 

aviltante que, mais cedo ou mais tarde, vai inevitavelmente comprometer suas 

chances de ascender a um status social superior. (PAUGAM, 2003, p. 99-100) 
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Outro aspecto importante discutido pelo  autor foi a noção de ‘nova 

pobreza’, que sinalizaria as experiências vivenciadas por desempregados de longa 

duração banidos do mercado de trabalho e os jovens que não conseguiam se inserir em 

postos de trabalho. Para o autor, as situações que aparecem na fase mais recente, 

derivadas do desmantelamento do mundo do trabalho, ocasionam a instabilidade dos 

empregos e a maior duração do desemprego. Ao lado desses fenômenos, ocorrem 

também a ruptura de vínculos familiares e de solidariedades de classe, aspectos que se 

refletem na crise de identidade de vários indivíduos. 

Paugam (2003) realçou a dimensão relacional da pobreza e  percebeu que 

fragilidade, ruptura e dependência circundavam as relações entre as estruturas 

institucionais de assistência social e a população pobre. A forma como os sistemas de 

proteção social na França nos anos 1980 orientavam suas políticas assistenciais, na 

compreensão do autor, reforçavam as trajetórias de  exclusão  vividas por alguns 

indivíduos. Nesse sentido, a recorrência ao serviço de proteção social  levavam algumas 

pessoas pobres se sentirem desclassificadas socialmente, inferiorizadas diante dos 

outros. O acesso a um direito social ocasionava a sensação de desconforto e mal estar 

para os assistidos porque alguns descreviam que se sentiam estigmatizados pela própria 

instância pública e pela sociedade.
62

 

É relevante destacar que a pobreza e exclusão não são termos semelhantes, 

mas há uma fronteira tênue entre os dois na medida em que a pobreza é abordada pelos 

seus aspectos multidimensionais e não apenas pela privação de bens materiais e pelo 

baixo nível de renda. Quando se examina a realidade social das pessoas pobres e o 

contexto relacional desses grupos, dá-se conta de elementos analíticos que transcendem 

a perspectiva meramente econômica como as trajetórias individuais, os processos 

subjetivos, a participação dos indivíduos em redes de sociabilidade, os aspectos 

culturais, questões que se correlacionam com a satisfação das necessidades básicas e ao 

nível de renda. Vista desse modo, a pobreza também é um fenômeno que gera exclusão. 

A concepção da vulnerabilidade, assim como o da exclusão, também adota 

um enfoque mais dinâmico para o entendimento da pobreza, pois considera as 
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 Sobre esse aspecto Paugam (2003, p. 103) observou que “Quando as assistentes sociais não começam 
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trajetórias, as reações e as estratégias das famílias pobres diante das situações que as 

colocam em risco e ocasionam a perda de bem-estar. Castel (1998) trata da 

vulnerabilidade social destacando o processo de ‘desfiliação’ que ocorre no lócus do 

trabalho e nas relações de sociabilidade com as mudanças no mundo moderno. As 

transformações da sociedade salarial desestabilizaram a vida dos trabalhadores  que 

tinham posições asseguradas e estáveis no mercado de trabalho, tornando os vínculos 

empregatícios formais cada vez mais incertos  para um grande número de pessoas, 

gerando assim o que o autor denominou de déficit de lugares ocupáveis. Esse novo 

contexto social fragiliza as relações de pertencimento e rompe as estruturas de filiação 

social que integravam os indivíduos, tornando-os vulneráveis. Esses processos ampliam 

a dimensão do que o autor chama de ‘neopauperismo.’
63

 

Um matiz relevante no enfoque da vulnerabilidade é a análise de como a 

população pobre enfrenta as situações de ameaças e como maneja os riscos sociais e 

econômicos tais como perda de emprego, violência doméstica, choques de mercado, 

entre outros, que afetam diretamente a reprodução de suas vidas. Nessa perspectiva, a 

noção de ativos adquire centralidade, pois revela como as pessoas pobres estão tentando 

lidar com situações adversas. Algumas estratégias diante da queda de renda familiar 

envolvem venda de bens, abandono escolar, uso do trabalho infantil. As opções das 

famílias pobres em relação aos parcos ativos que possuem exigem perdas expressivas e 

custos futuros do ponto de vista da trajetória pessoal.  

O trabalho é um dos ativos no plano individual. Em contextos de crise, o 

primeiro e principal recurso do qual as famílias pobres se utilizam é o aumento 

no número de trabalhadores da família, inclusive fazendo uso do trabalho 

infantil. As respostas dadas quanto ao uso do trabalho como ativo dependem da 

estrutura e composição dos domicílios, o que acarreta uma heterogeneidade de 

respostas possíveis. (CARNEIRO, 2005,  p. 73) 

 

 Outra percepção que complementa as abordagens que veem a pobreza de forma 

multidimensional e dinâmica é a que considera sua duração e intensidade. O conceito de 

pobreza crônica explicita esse enfoque, uma vez que procura chamar atenção para as 

gradações  e intensidades da pobreza. Enquanto há grupos sociais  que vivenciam 

situação de vulnerabilidade e privação material por longo período de tempo, outros 

grupos ou famílias são mais flutuantes  quanto as perdas de bem-estar. O mapeamento 

dos domicílios que estariam inseridos na condição de pobres crônicos tem sido uma 
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preocupação de alguns centros de estudos e de governos que procuram focar políticas de 

assistência social para essa população.
64

 

 

1.1 3.2  O combate à pobreza via microcrédito: concepções e 

discursos   

 

As políticas de microcrédito que estão sendo adotadas como uma possível 

forma de superação da pobreza por organizações internacionais, instituições sem fins 

lucrativos e pelo próprio Estado têm chamado atenção para um fenômeno novo no 

âmbito do enfrentamento da questão social. O encontro mais direto entre o mundo das 

finanças e as políticas sociais constitui um momento de reconfiguração das ações do 

Estado diante de um cenário socioeconômico global que fragiliza os mecanismos 

clássicos de integração social e que acentua as dificuldades de inserção pela via do 

trabalho para milhares de pessoas. Num contexto onde a economia mundial é regida 

pela dinâmica do mercado de ações e dos chamados derivativos, os impactos sobre o 

emprego e a estabilidade são bem maiores que em décadas passadas. Diante de novos 

determinantes do desemprego e da pauperização, que somados aos velhos problemas 

estruturais, tornam esses fenômenos preocupantes, o Estado vem incorporando novas 

estratégias que traduzem antes de tudo não só políticas econômicas mas construções 

políticas e ideológicas que merecem ser estudadas. 

Cabe grifar, também, que o microcrédito emerge como uma política pública 

inclusiva num contexto temporal marcado pelo processo de globalização, cujos 

múltiplos determinantes vêm redefinindo os rumos da acumulação capitalista a nível 

mundial. A reestruturação produtiva das empresas, os ajustes macroeconômicos de 

diversos países, as reformas de corte neoliberal trouxeram rebatimentos em várias 

direções e mais diretamente sobre as relações entre o capital e o trabalho. Os efeitos dos 

novos padrões de concorrência intercapitalista e da acentuada interferência do capital 

financeiro na economia global vêm, também, lançando por terra a lógica que edificou o 

funcionamento das economias nacionais e os paradigmas que norteavam as políticas 

sociais.  

Experiências de microcrédito realizados em alguns países, dentre os quais o 

Brasil, destacam a importância desse novo formato de política pública para dinamizar a 
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chamada economia informal e gerar opções de autoemprego à população de baixa 

renda. Dentro dessa ótica, há alguns trabalhos teóricos cuja perspectiva salienta a 

racionalidade econômica e se amparam em tabulações quantitativas para mensurar os 

prováveis resultados satisfatórios da inserção dos pobres via sistema bancário.
65

 

Seguindo outros paradigmas teóricos mais afinados com os impactos dessa nova 

geração de políticas sociais na subjetividade dos grupos sociais que têm acesso aos 

referidos programas, há também estudos que realçam os impasses de alguns programas 

que se apresentam como um possível caminho para o resgate da cidadania dos 

beneficiários, mas que ainda enfrentam algumas limitações.
66

 

 Fizemos uma pesquisa exploratória sobre a referida temática e encontramos 

teses, dissertações e livros que se dedicaram ao estudo do microcrédito à luz de 

paradigmas analíticos os mais variados. Apontaremos, mais adiante, as construções 

ideológicas que perpassam o discurso de algumas instituições que oferecem 

microcrédito, pois foi possível observar que a postura dos organismos multilaterais, de 

algumas organizações não-governamentais -ONG’s e de agências de fomento transita 

num campo bastante heterogêneo onde há espaço para a resignificação da pragmática 

neoliberal como há o esforço em estimular as práticas mais solidárias e a emancipação 

dos mais pobres. Esse pano de fundo é pertinente para  se compreender  o conteúdo das 

novas políticas  de microcrédito que vem sendo construídas nos municípios do 

Nordeste, numa região tão plural na sua composição socioeconômica e onde a questão 

da pobreza assume uma gravidade preocupante. 

De partida, é oportuno ressaltar  que microcrédito significa a  concessão de 

empréstimos de pouco valor  para um determinado grupo social que, em geral, é 

constituído por indivíduos que têm dificuldade de acesso aos circuitos do sistema  

financeiro. As principais instituições que oferecem esses empréstimos para pessoas de 

baixa renda são organizações do chamado Terceiro Setor, instituições públicas e 

organizações não-governamentais. Essas iniciativas têm o objetivo de estimular as 

pessoas mais pobres a abrirem um pequeno empreendimento informal como uma 

alternativa ao desemprego ou como uma atividade adicional para melhoria da qualidade 

de vida dos mesmos. 

  As microfinanças revestem-se de um sentido mais amplo que envolve a 

coexistência de uma variedade de atores sociais com percepções diferenciadas sobre o 
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alcance do microcrédito. Nesse contexto, atuam bancos comerciais com  linhas de 

crédito mais acessíveis para os segmentos mais carentes da sociedade, ocorrem práticas 

solidárias advindas da própria comunidade e de iniciativas de associações sem fins 

lucrativos e formulam-se ações a partir de distintos níveis de governo. Quanto ao 

bancos oficiais, tem sido comum essas instituições oferecerem crédito subsidiado e 

outros serviços para a população mais pobre como a possibilidade do cliente ter acesso a 

uma conta bancária simplificada, realizar pagamentos e recebimentos, fazer cobrança de 

títulos, entre outros. Alguns autores chamam esse fenômeno de bancarização da 

população pobre e tem sido observado em vários países. 

  A criação de um banco dos pobres, como foi destacado no primeiro capítulo, já 

era discutida nos primórdios da economia de mercado como uma alternativa ao sistema 

de caridade legal vigente naquela época. Alex de Tocqueville, um representante do 

pensamento liberal no século XIX,  propôs a constituição de um banco com esse perfil. 

Para o autor, a pobreza era um sintoma dos paradoxos que percorriam a dinâmica 

econômica. Países como a Inglaterra e a França, conseguiam gerar a opulência e o 

conforto econômico, mas também era possível observar a miséria como um fato 

concreto na vida de uma parte da população dessas nações. O autor considerava que as 

ações caritativas que estavam sob a tutela do Estado inglês não traziam alternativas de 

solução para esse problema social, ao contrário, a ajuda legal concorria para inculcar a 

ética do não-trabalho nas pessoas despojadas de melhores condições de vida materiais e 

gerar uma classe preguiçosa. Havia uma contradição na postura do Estado, uma vez que 

a Inglaterra tinha uma tradição protestante que valorizava a idéia de esforço próprio em 

busca de desenvolvimento individual.  

A caridade pública viciava os mais pobres e corrompia seus valores morais. 

Para Tocqueville, seria possível pensar a construção de sociedades onde a maior parte 

de sua população tivesse acesso à educação formal e onde os sindicatos fossem fortes e 

conseguissem mobilizar os interesses da classe operária. Nessa perspectiva, os 

trabalhadores poderiam usufruir de políticas salariais mais justas que garantissem não só 

níveis satisfatórios de consumo como de poupança. A partir desse cenário social, seria 

possível aos trabalhadores formalizar a criação de uma  instituição bancária a partir de 

suas próprias reservas. A aplicação desses recursos se daria através da concessão de 

empréstimos para os segmentos sociais menos abastados que estivessem à procura de 

oportunidades para abrirem negócios. O autor, via nessa instituição a possibilidade das 
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classes sociais mais desfavorecidas encontrarem formas de superar os efeitos da grande 

concentração de riqueza material. 

Os primeiros registros da formação de cooperativas de crédito urbanas e 

rurais apareceram na Inglaterra e na Alemanha no século XIX. Essas experiências de 

cooperativismo estavam acostadas a uma forma de pensar o trabalho e a distribuição da 

produção de maneira mais igualitária onde a solidariedade do grupo era um dos aspectos 

mais importantes. Desde a referida fase, tanto essas associações como instituições sem 

fins lucrativos comprometidas com a inserção social pela via do crédito se 

disseminaram no contexto mundial. Na atualidade, novos atores entraram em cena, entre 

os quais,  o Estado e os próprias instituições financeiras e vêm sendo protagonistas de 

um discurso que destaca a importância da democratização do crédito e da multiplicação 

de seus efeitos sobre a vida da população. 

Na contemporaneidade, o Estado vem tentando dar conta da questão social 

por caminhos novos, além de suas ações mais tradicionais como as políticas de 

assistência social e os programas de transferência de renda. O deslocamento da questão 

social da esfera política para o circuito da financeirização traz novos dilemas que 

merecem ser estudados com mais consistência. Uma política pública que garanta o 

acesso dos segmentos populares aos serviços oferecidos pelo mercado bancário poderia 

estar caminhando numa trajetória de universalização de direitos, mas, por outro lado, é 

provável que, as relações sociais que permeiam esses tipos de programas de inclusão 

possam gerar situações de endividamento aos sujeitos assistidos e, em decorrência, 

produzir estigma e sentimento de frustração. 

Seria possível e sustentável a inserção do pobre ao mundo do trabalho, do 

consumo e da produção, apenas através da concessão de pequenas somas de valor 

monetário? Procurando encontrar respostas para essa indagação, iremos discutir o papel 

que assume o Banco Mundial como instituição promotora de microcrédito, na segunda 

metade dos anos 1990, e analisar a racionalidade estratégica dessa ação no contexto de 

aprofundamento da pobreza global. Daremos destaque, também, para a natureza dos 

programas administrados por instituições sem fins lucrativos e organizações não 

governamentais que estão mais comprometidas com  a formação de grupos solidários e 

com empresas autogestionárias. 
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3.2.1 A ótica do Banco Mundial em debate 

  

 A nova geração de políticas sociais do Banco Mundial, formulada nos anos 

noventa e em vigor até a fase mais recente, faz parte de um processo de reconfiguração 

de sua postura institucional em relação às reformas liberalizantes que o referido banco 

havia proposto em décadas anteriores. O viés economicista que caracterizou as 

formulações da instituição desde sua origem foi adquirindo novos sentidos à medida 

que a dinâmica da globalização evidenciava suas contradições e impasses.  A instituição 

passou a enfatizar, nas últimas duas décadas, os programas de combate à pobreza numa 

perspectiva que vislumbra a ampliação das capacidades individuais. Esse paradigma das 

capacidades representou uma construção ideológica nova em relação à trajetória 

histórica do banco e que teve grande influência das teorizações elaboradas por Amarthia 

Sen, o economista indiano que elaborou uma teoria de desenvolvimento baseada na 

idéia de liberdade humana.  

Dentre as novas estratégias da instituição no campo do enfrentamento da 

pobreza, o discurso em torno do aspecto humano do desenvolvimento e da inclusão das 

populações de baixa renda na economia de mercado figuraram como eixos centrais e é 

nessa perspectiva que os programas de microcrédito aparecem como uma das 

alternativas para a redução do quadro de privações sociais dos mais pobres. Ressalte-se 

que, as intervenções sociais também reproduzem relações de poder onde atores 

internacionais e nacionais tentam mobilizar esforços em torno de seus interesses.   

Como a agenda do Banco Mundial foi passando por uma nova modulação em 

torno das políticas de combate à pobreza tem sido uma preocupação analítica de vários 

estudos. Segundo Diniz (2006), de maneira gradual, foi havendo um reconhecimento de 

que a integração dos países pobres à economia mundial deveria  atentar para as 

particularidades  e as tradições locais. O matiz economicista que permeou as reformas 

neoliberais nos anos 1980 foi bastante criticado quando as implicações sociais desses 

ajustes macroeconômicos vieram à tona ao longo do tempo e foi possível observar o 

aumento das desinserções e das privações materiais de uma parcela considerável da 

população mundial. O debate em torno dessas distorções globais levou a articulação de 

um ciclo de conferências internacionais onde a questão  social estava no centro das 

discussões.
67

 O Banco Central passou a adotar um discurso político que realçava o 
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sucesso das experiências de alguns países que conseguiram manter certa autonomia na 

adoção de programas de estabilização e um estilo próprio em relação às prerrogativas 

estabelecidas pelo Consenso de Washington.
68

 A instituição matizou, em sua construção 

discursiva, novas referências teóricas que estavam em evidência nas áreas das ciências 

sociais e econômicas nos anos noventa e procurou incorporar as dimensão ética e 

política à noção de desenvolvimento. 

O paradigma das capacidades tornou-se um suporte central para as  novas  

políticas sociais do Banco Mundial.  Desde o ano de sua criação, em 1946, o caráter da 

intervenção do Banco Mundial na vida sócio-econômica de diversos países tem 

atravessado algumas mudanças. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, cresceu o 

interesse em torno da formalização de um banco multilateral que, entre outras 

proposições, teria como uma das estratégias centrais a promoção do desenvolvimento. A 

influência política dos Estados Unidos sobre o Banco Mundial marcou as suas diretrizes 

ao longo da segunda metade do século vinte.
69

 Num contexto marcado pela bipolaridade 

entre os EUA e a União Soviética, o poder hegemônico da economia americana nessa 

época interferiu sobre o estilo das pesquisas e nas agendas políticas da instituição.  

Os relatórios anuais produzidos ao longo das primeiras duas décadas de 

existência da instituição quase não trazem referência à pobreza. As poucas menções 

sobre o assunto se reportavam aos termos ‘necessidade relativa’ e ‘pobreza rural’. A 

prioridade dos projetos financiados pelo banco era o a concessão de empréstimos para a 

promoção do ‘crescimento sustentável’. Essa perspectiva de ação via nos investimentos 

em tecnologia e produtividade os suportes para o alcance do desenvolvimento. Registre-

se que, nessa época, várias áreas da economia mundial já apresentavam elevados níveis 

de desnutrição e de miséria principalmente em algumas áreas na África. Com o gradual 

processo de descolonização, ampliou-se consideravelmente a quantidade de países 
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pobres. Essas regiões da economia mundial compuseram o que ficou conhecido como 

Terceiro Mundo, o bloco de países onde a pobreza se evidenciava como o traço mais 

característico. As mobilizações políticas nesses países conseguiram chamar a atenção de 

várias instituições internacionais para às precárias condições sociais dessas populações 

e, gradualmente, os debates em torno de políticas de crescimento que contemplassem a 

equidade social foram adquirindo vulto.  

  A criação da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID,  no final dos 

anos 1950, representou um avanço nas estratégias do Banco Mundial no que se refere às 

ações voltadas para os problemas sociais dos países mais pobres. Foi nessa fase 

histórica que se intensificou o debate intelectual em torno do conceito de 

subdesenvolvimento. Tornou-se consenso pensar esse indicador como a situação de 

países onde a pobreza e os padrões de renda per capita muito baixos eram as principais 

expressões de seu quadro socioeconômico.  

O Banco Mundial passou a reverter fundos e fomentar programas para os 

países economicamente mais débeis destinados ao atendimento das necessidades 

sociais. A aproximação com a pobreza foi gradualmente se ampliando uma vez que, um 

dos critérios mais importantes para a concessão dessa ajuda financeira era o baixo nível 

de renda. A fome também se tornou uma referência importante na definição de países 

pobres e diversos programas da instituição tiveram como eixo central a atenuação desse 

problema. Por outro lado, após a Revolução Cubana em 1959, o risco iminente de que 

essas áreas da economia mundial fossem dominadas pelo comunismo teria levado a 

instituição a se dirigir para essas regiões.  

A história do Banco com a pobreza e a missão social começa com um 

enigma: a aparente descontinuidade entre a retórica em relação à pobreza e a 

constância de crescimento ininterrupto de sua posição financeira e reputação 

internacional. Esse enigma, entretanto, pode ser desvendado ao se pensar que 

a preocupação com a pobreza em escala internacional não se inicia pela 

existência de alto grau de privações em grandes áreas subdesenvolvidas, mas 

pelas mudanças sociais e dos processos políticos por que passavam os países 

subdesenvolvidos, especialmente na África e na América Latina, que se 

tornavam sujeitos políticos mundiais, com relativa capacidade de negociar 

seus interesses.( MAURIEL, 2008, p. 124). 

 

As decisões de política monetária dos Estados Unidos
70

 e o II Choque do 

Petróleo em 1979 ocasionaram algumas turbulências no mercado financeiro mundial, o 

que levou vários países a enfrentarem desequilíbrios em seus balanços de pagamentos. 

                                                 
70

 Os EUA, nesse ano, decidiu unilateralmente aumentar sua taxa de juros básica e elevar sua moeda, o 

dólar. Como vários países tinham suas dívidas públicas e privadas referenciadas em dólar, houve um 

substancial expansão do endividamento externo. 
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A crise internacional dessa fase histórica interferiu na postura política do Banco 

Mundial, houve uma mudança de direção nas estratégias do Banco que priorizou a 

gestão econômica e a dinâmica de mercado. A preocupação com a pobreza ficou à 

margem dessas prioridades macroeconômicas. A instituição passou a dar atenção às 

intervenções que visavam à recuperação dos desequilíbrios das contas externas e, ao 

lado do FMI, preconizou o receituário de políticas de estabilização que foram adotadas 

em vários países, a pragmática neoliberal influenciou esses ajustamentos recessivos. Por 

outro lado, o padrão de competição inter-capitalista experimentou consideráveis 

alterações como a intensa financeirização do capital. Os impactos no mundo do trabalho 

das transformações que se espraiavam pela economia internacional foi uma substancial 

ampliação das desinserções em diversos países.  

A extensão assumida pela pobreza e desemprego globais, a partir dos anos 

noventa, suscitou discussões e debates em torno de novos arranjos de políticas de 

inclusão. Em 1997, o Banco Mundial, organizações não-governamentais e outras 

instituições de cooperação internacionais foram protagonistas da Conferência Global 

sobre Microcrédito. Nesse evento, as microfinanças se tornaram o centro do debate em 

torno de novas configurações de políticas institucionais de alívio à pobreza. Entre os 

vários argumentos que procuravam mostrar a pertinência dos programas de microcrédito 

como ações que estimulam a melhoria da qualidade de vida das pessoas pobres 

realçavam-se que essas políticas ajudavam a ampliar a poupança e a acumulação dos 

ativos dos pobres; que estes clientes representavam um ‘bom risco’; que se deveria 

atentar para a participação democrática dos beneficiários nesses programas; que os 

modelos de microcrédito poderiam ser facilmente reproduzidos nos países em 

desenvolvimento.
71

 

O fornecimento de crédito de pequenos valores para as pessoas pobres 

mobilizou um expressivo volume de recursos dessas instituições e houve, também, a 

definição de metas de atendimento. Previa-se, naquela conferência,  que até o ano de 

2005, 100 milhões de famílias pobres teriam acesso ao microcrédito. Em um relatório 

intitulado “Informe sobre el Desarrollo Mundial: lucha contra la pobreza”, publicado em 

2001, o Banco Mundial lançou o que chamou de uma nova concepção de políticas 

sociais voltadas para o enfrentamento da pobreza. Nesse documento, a instituição 
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 Ver OIT (2002, p. 28) 
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anunciava que seria possível diminuir a pobreza mundial à medida que fosse 

incorporada uma perspectiva de tratamento mais abrangente para essa questão.  

A inflexão na agenda social do banco aparece em alguns trechos desse 

documento. O sentido que é dado à pobreza vem revestido de novos significados, que 

passam a ter um forte poder simbólico para o discurso político da instituição. Do ponto 

de vista de suas formulações, a pobreza não deveria ser entendida apenas como uma 

situação de carência de bens materiais, mas também como uma situação que afetava os 

aspectos subjetivos da pessoa pobre, causando a sensação de vulnerabilidade, de medo e 

de falta de capacidade de expressão. As recomendações da instituição dirigidas aos 

governos centrais e locais é que estes se mobilizassem para aumentar as oportunidades 

aos pobres e o fortalecer suas capacidades individuais.  

En el decenio de 1990 pasaron a ocupar el primer plano el buen gobierno y el 

sector institucional, y también lãs cuestiones relativas a la vulnerabilidad a 

nivel local y nacional. En el presente Informe se analizan las estratégias 

anteriores desde la perspectiva de los datos y experiências acumulados durante 

el pasado decenio, y en el contexto de los cambios ocurridos en la situación 

mundial. En El se propone una estrategia de lucha contra la pobreza basada en 

la adopción de medidas en tres esferas: oportunidad, potenciamiento y 

seguridad. ( BANCO MUNDIAL, 2001, p.7). 

 

Em vários trechos desse relatório, é possível observar também o reforço à 

idéia de ‘acumulação dos ‘ativos’ dos pobres. Segundo o banco, esses ativos 

constituiriam os recursos humanos, as terras e a infra-estrutura social que poderiam ser 

disponibilizados pela população carente com maior amplitude e  qualidade  do acesso. O 

aparato institucional do Estado teria o papel de estimular as oportunidades do mercado 

bem como o acesso aos serviços públicos. Por outro lado, o banco também apontava 

para a pertinência da abertura de canais no mercado financeiro para as camadas mais 

desmuniciadas  como uma possibilidade de estimular a ampliação de microempresas, 

dos empregos e da atividade econômica em geral. Chama atenção que, enquanto os 

sujeitos políticos que mobilizavam experiências de microcrédito vinham da própria 

sociedade civil na década de setenta, essa prática assume um lugar de destaque na 

agenda social doa instituições multilaterais apenas nos anos noventa. É  nesse período 

que generalizam-se as críticas em relação aos ajustes estruturais produzidos pelo 

capitalismo a nível global e que foram chancelados pelos organismos internacionais. 

Diante do recrudescimento da concentração de capital e de seus efeitos sobre  a 

desocupação A referência ao crédito para os pobres fica explícito no seguinte trecho.  

Entre esas medidas se incluyen la garantáa del acceso al crédito, 

promoviendo el desarrollo de las actividades financieras y reduciendo las 
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causas de inoperancia Del mercado; la reducción de los costos de transacción 

que supone el acceso a los mercados de exportación, ampliando el acceso a la 

tecnología de Internet, organizando ferias de exportación e impartiendo 

actividades de capacitación en practicas comerciales modernas, y la 

construcción de caminos secundarios para reducir los obstáculos físicos. La 

creación de un entorno económico sólido para los hogares pobres y las 

pequeñas empresas puede suponer también la liberalización y una reforma 

institucional complementaria, por ejemplo, la reducción de las restricciones 

al sector informal, em particular las que afectan a la mujer, y la corrección de 

los problemas de tenencia de La tierra o de registro de propiedad de la 

misma, que desalientan las pequenas inversiones. (BANCO MUNDIAL, 

2001, p. 9) 

 

Portanto, é um fato que as políticas sociais ganharam projeção na agenda do 

Banco Mundial a partir dos anos noventa e que estavam alinhadas a um paradigma 

teórico que focalizava no indivíduo e no desenvolvimento de suas capacidades as 

soluções para o problema da pobreza. No entanto, o discurso moral que norteava essas 

ações não entravam em sintonia como os paradigmas teóricos que balizavam as políticas 

macroeconômicas uma vez que estas continuaram pautadas na ortodoxia neoliberal. A 

defesa da rigidez orçamentária, o cumprimento de metas fiscais, a elevação dos juros 

ainda fazem parte do receituário ortodoxo da instituição. Na compreensão de algumas 

análises, a prioridade que passa a ter os programas de alívio à pobreza nesses 

organismos multilaterais representou uma construção ideológica para responder aos 

efeitos adversos do perfil de regulação econômica que o próprio banco preconizava.
72

 

Ao trazer, para a pauta de discussões, novas políticas sociais que enfatizavam a 

importância da equidade e a incorporação dos pobres aos circuitos da acumulação, a 

instituição preservava intacta a questão mais importante que era a estrutura da 

distribuição de renda.  

O Banco Mundial, na leitura de Lichtensztejn e Baer (1987),  procurou 

salientar a relevância da orientação de novos investimentos para os segmentos sociais de 

baixa renda, no entanto, não defendeu a mudança na estrutura dos investimentos 

tradicionais.
73

 O atendimento das necessidades básicas dos pobres viria pela sua 

inclusão ao mercado financeiro. Essa via de acesso manteria incólume o fundamento da 

propriedade na economia capitalista e teria um papel preventivo em relação a possíveis 

sinais de descontrole social. Aponta-se, também, para outro matiz nas políticas de 
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 Ver Lichtensztejn e Baer (1987). 
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 Lichtensztejn e Baer(1987, p. 195) salientam que “o submodelo de satisfação de necessidades básicas 

está colocado pelo Banco de tal maneira que não entra em contradição com a lógica, por si mesma 

excludente e oncentradora, do desenvolvimento capitalista nos países subdesenvolvidos. No fundo, isso 

significa que não objeta as assimetrias produtivas, de renda e de consumo o que caracterizam a sua 

dinâmica.” 
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microcrédito formuladas pelas agências multilaterais, a funcionalidade desses pequenos 

empréstimos seria mais no sentido de compensar a perda de ocupação e de estabilidade 

dos indivíduos no mercado de trabalho, provendo-os com um pequeno nível de renda.
74

   

   

          3.2.2 A perspectiva da gestão comunitária e da economia popular: 

solidarismo x individualismo 

 

 Como destacamos na introdução desse capítulo, a utilização do microcrédito 

como uma estratégia de luta contra a pobreza vem sendo protagonizada por distintos 

sujeitos políticos na fase mais recente. Organismos internacionais, organizações sem 

fim lucrativo, instituições do Terceiro Setor e o próprio Estado nos seus níveis 

alternativos de poder são alguns atores institucionais que vêm estimulando o acesso da 

população mais pobre aos serviços do mercado financeiro. A concessão de pequenos 

empréstimos para pessoas com níveis de rendimento baixos que não têm condições de 

acessar o sistema bancário tradicional tem crescido consideravelmente a partir de ações 

que carregam discursos ideológicos diferenciados entre si e, por isso, merecem ser 

investigados. Uma dessas abordagens é a que vê o microcrédito como uma possibilidade 

de fortalecimento dos empreendimentos solidários.  

A economia solidária tornou-se um conceito importante para identificar as 

experiências econômicas em que a sociabilidade do trabalho se dá mediante  a partilha 

de esforços produtivos e de cooperação. Nesses empreendimentos, também chamados 

de autogestionários, os indivíduos participantes realizam as atividades de produção ou 

de serviços de maneira democrática onde todos têm poder de decisão e igualdade de 

direitos. As relações sociais dentro do grupo se estruturam a partir de vínculos de 

solidariedade e não reproduzem a hierarquia que caracteriza as relações entre o 

empregador e os empregados numa empresa capitalista tradicional. . Não é nossa 

intenção analítica enveredar sobre esse debate, mas de apenas mostrar que essas práticas 

têm se ampliado consideravelmente nos últimos anos, uma expansão de novas 

alternativas de geração de renda que estaria associada ao agravamento da crise 

capitalista que, cada vez mais, tem produzido efeitos deletérios para o mundo do 

trabalho, reprimindo a difusão dos diretos sociais e limitando a oferta de novos postos 

de trabalho. 
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Na leitura de Singer & Souza (2003), as práticas de auto-gestão aparecem 

como uma possibilidade dos trabalhadores estruturarem a reprodução de suas vidas 

diante dos impedimentos que os mesmos encontram de se inserirem nos circuitos de 

produção e consumo da economia de mercado. A dinâmica capitalista  traz em seu 

movimento dialético o  crescimento da riqueza material, mas a concentração desse 

progresso nas mãos de uma parcela ínfima da população também produz diferenciação 

social e ausência de oportunidades para uma parcela expressiva de pessoas. Segundo 

Gaiger (1998), a autogestão pode significar uma possibilidade de emancipação para os 

trabalhadores que se libertam da submissão imposta pelas relações fabris de produção. 

As práticas solidárias  têm traços singulares e distinta das formas assalariadas.  

Para as ciências sociais,  as práticas que conformam a economia solidária 

abarca uma grande variedade de empreendimentos que, ao longo da evolução histórica, 

foram aparecendo  em diversos segmentos do setor de serviços, da produção, consumo e 

renda como as associações de ajuda mútua e as cooperativas. Os primeiros registros de 

cooperativas com o perfil de organização solidária no contexto moderno datam do 

século XIX. Por volta de 1844, na cidade inglesa de Rochdale, apareceram algumas 

cooperativas de crédito e de consumo criadas por operários da indústria têxtil. Esses 

trabalhadores enfrentavam impactos adversos sobre suas vidas ocasionados pela 

Revolução Industrial e se mobilizavam contra as precárias condições de trabalho e os 

baixos salários. Diante da ausência de atendimento às suas demandas, esses operários 

construíram formas de ajuda mútua para fazer a provisão de bens de consumo. A 

primeira cooperativa de poupança e de crédito rural surgiu na Europa em 1848 na 

cidadã alemã de Flammersfeld. As dificuldades dos pequenos agricultores, que estavam 

expostos aos ciclos de produção bem como às elevadas taxas de juros cobradas por 

agiotas, contribuíram para consolidar a idéia de trabalho conjunto e do fortalecimento 

da ajuda recíproca e surgem, a partir daí essas cooperativas que, através da poupança 

coletiva, forneciam crédito para a comunidade local.
75

 

Essas associações não funcionam à margem da economia de mercado, estão 

integradas às regras de intercâmbio capitalista e são expostas à competitividade das 

empresas que operam de forma tradicional. No entanto, na medida em que os segmentos 

excluídos da sociedade buscam formas de se aliar para romper um quadro de carências e 

de desocupação e conseguem produzir, intercambiar e obter retornos monetários através 
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da cooperação e da troca de experiências, essas manifestações ganham relevância 

porque revelam que é possível estruturar o trabalho de modo mais solidário e construir 

novas modalidades de ocupação e renda. Por outro lado, nos contextos de acirramento 

das contradições sociais do capitalismo, ganham expressão  as práticas subjacentes à 

economia solidária como resposta a reduzida oferta de empregos formais. O 

associativismo vem preencher as lacunas deixadas pelo próprio Estado que se 

desencarregou de garantir a universalização dos direitos e se apartou do compromisso 

de preservar um nível de emprego satisfatório para a população. 

Barbosa (2007) chama atenção para a ampla variedade jurídica e social das 

experiências de economia solidária na atualidade., tanto podem apresentar registro legal 

como podem atuar apenas na informalidade. No Brasil, os empreendimentos auto 

gestionários aparecem tanto na zona rural como urbana com formatos organizativos 

singulares e também há considerável  diferenciação quando se observa estas práticas a 

nível regional. 

  No Nordeste, uma parte dessas práticas econômicas populares envolve 

pequenas associações em que a maioria de seus participantes são pobres e não possuem 

capital e resultam de iniciativas de trabalhadores desempregados que procuram alguma 

forma de inserção no mercado. A despeito da ampla segmentação de atividades, o 

significado mais importante dos empreendimentos auto gestionários é que representam 

ações coletivas em que a solidariedade torna-se o eixo fundante das relações de 

produção, distribuição e de consumo. Os seus participantes são coproprietários dos 

insumos, produtos e serviços e partilham os resultados dessas atividades. Como, em 

geral, essas atividades envolvem pequenos ou médios empreendimentos sem registro 

formal e onde os recursos de capital são limitados, o acesso dos mesmos ao crédito 

institucional é bastante restrito. Há, no âmbito da economia solidária, segundo Singer, 

uma frente de luta para que a exclusão dessas atividades seja rompida e o microcrédito 

torna-se um instrumento importante. 

Nos anos 1970, experiências de microcrédito popular realizadas no Brasil e 

em Bangladech tornaram-se referências mundiais quanto  à tentativa de incluir famílias 

pobres num circuito alternativo de crédito a partir das ideias de pertencimento e de 

solidariedade. A primeira delas aconteceu em 1973 nas cidades de Recife e Salvador e 

foi concebida pela UNO – União Nordestina de Assistência à Pequenas Organizações, 

uma associação sem fins lucrativos que recebia apoio técnico e financeiro da Acción 

Internacional, uma organização não governamental também chamada na época de 



 144 

 

AITEC. O programa foi pioneiro no país na concessão de microcrédito para pequenos 

negócios no setor informal urbano e privilegiava os indivíduos oriundos de 

comunidades de baixa renda que exerciam algum tipo de atividade autônoma. A AITEC 

replicou o projeto-piloto da UNO em vários países da América Latina. Saliente-se que o 

ineditismo dessa ação voltada para a melhoria das condições de vida das classes 

populares no país partiu de entidades e associações advindas da sociedade civil.
76

  

O Grammen Bank, criado em Bangladech em 1976 pelo economista 

bengalês Mahammad Yunus,
77

 foi a segunda iniciativa que tornou-se bastante conhecida 

mundialmente e começou a partir de uma pesquisa de campo que o acadêmico Yunus 

realizou numa aldeia  próxima da universidade onde ele lecionava disciplinas de 

Economia. Bangladech é considerado um dois países mais pobres da economia mundial 

e densamente povoado. Após a independência do Paquistão em 1971, o país enfrentou 

distorções sociais graves como a grande fome em 1974 que levou à morte milhares de 

pessoas e, devido as suas condições geográficas, também está exposto à freqüentes 

problemas naturais como inundações, ciclones e constantes chuvas, o que torna a 

situação de sua população carente ainda mais adversa. 

  A partir dessa constatação, Yunus  passou a pesquisar as condições de vida de 

algumas famílias que moravam na aldeia de Jobra, uma comunidade rural que ficava nas 

proximidades da instituição de ensino onde ministrava aulas. Essa pesquisa  empírica o 

permitiu constatar que, das   famílias pobres a qual teve contato, 42 delas tinham algum 

tipo de atividade relativamente precária com as quais conseguiam manter, 

insuficientemente, a reprodução de suas vidas. Como eram desmunidos de recursos 

próprios para suprir as necessidades diárias de seus trabalhos, quase sempre recorriam a 

agiotas para conseguir recursos monetários  e financiar essas atividades, submetendo-se 

à cobrança de juros extorsivos.  Segundo Yunus, havia situações em que os juros eram 

tão elevados que o trabalho despendido por esse grupo de pessoas tornava-se 

semelhante a um regime de servidão, pois uma ínfima quantia ficava nas mãos dessas 
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 Faremos uma discussão mais detalhada sobre as experiências de microcrédito no Brasil no quinto 

capítulo. 
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 O reencontro de Mahammad Yunus com seu país de origem ocorreu após a conclusão do doutorado em 

economia na Universidade de Vaderbilt, nos Estados Unidos em 1970.  Em Bangladesch, Yunus passou a 

lecionar teoria econômica na Universidade de Chittagang e foi lá que aflorou sua preocupação em fazer 

algo concreto pelas pessoas que viviam em condições de extrema pobreza. Segundo os relatos contidos no 

livro de sua autoria intitulado “ O Banqueiro dos pobres”, Yunus(2000) se inquietava ao perceber que  os 

modelos macroeconômicos que ensinava aos seus alunos,  com uma linguagem abstrata e aferrada a 

variáveis quantitativas, não traziam respostas para as grandes fissuras sociais que atingiam seu país.  
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famílias, a maior  parte do rendimento obtido tinha que ser utilizado para o pagamento 

dos empréstimos. 

As exigências formais de comprovação de renda e de patrimônio requeridas  

pelos bancos tornava o sistema financeiro  inacessível para os bangaleses pobres e  foi 

analisando essa dificuldade de acesso que Yunus teve a idéia de emprestar de sua 

própria renda o equivalente a 27 dólares para as 42 famílias da aldeia que constituiu sua 

pesquisa de campo. Sua intenção era prover esses grupos familiares das quantias 

mínimas  necessárias para que deslanchassem suas atividades. Essa experiência foi bem 

sucedida e representou o início de um grande programa de microcrédito que culminou 

com a criação do Grameen Bank em 1983 ou Banco da Aldeia.
78

 

Yunus conseguiu viabilizar a construção de uma rede de solidariedade em 

torno do funcionamento do banco. Os juros pagos pelas pessoas que recebiam crédito 

serviam de aporte de capital para a instituição e os ingressos e saídas de recursos eram 

administrados pela própria comunidade. Com uma perspectiva distinta dos serviços 

financeiros institucionalizados, os critérios  definidos pelo banco para se ter acesso ao 

microcrédito se pautavam pela substituição das garantias exigidas pelo que ficou 

conhecido como ‘aval solidário’. Os empréstimos podiam ser solicitados de forma 

individual, os juros cobrados eram mais baixos que os oferecidos pela sistema 

financeiro, mas a liberação só era feita após a aprovação de um grupo formado, no 

mínimo, por cinco pessoas que não tivesse relação de parentesco com os financiados 

pelo banco.
79

 Criou-se uma forma de responsabilidade solidária entre o grupo no que se 

refere ao compromisso de pagar as dívidas contraídas na instituição. Outro aspecto 

importante reporta-se as idéias de pertencimento e de autogestão. Procurava-se integrar 

as pessoas que tinham acesso ao microcrédito às reuniões do banco onde eram 

discutidos os programas de poupança e a distribuição de novos empréstimos. 

Na concepção de alguns estudos que se detiveram sobre a atuação do 

Grameen Bank, foi possível construir em Bangladech um programa de  combate à 
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 O processo de abertura do Grameen Bank durou alguns anos e envolveu  várias negociações. A criação 

de um banco voltado para a clientela menos favorecida da sociedade e com uma cultura organizacional 

distinta dos bancos tradicionais requeria algumas mudanças na regulamentação bancária. Inicialmente, o 

Banco Central de Bangladech  exigiu a  participação majoritária do governo no banco, mas Yunus 

conseguiu alterar essa proposta e os clientes ficaram com a maior parte do seu controle acionário. 
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 Yunus (1997, p.139) “Descobrimos inicialmente que a constituição de um grupo era essencial ao 

sucesso de nossa empresa. Individualmente, um pobre se sente exposto aos perigos. O fato de pertencer a 

um grupo lhe dá a sensação de segurança. O indivíduo isolado tem tendência a ser imprevisível e 

indeciso. Num grupo ele se beneficia do apoio e do estímulo de todos e, com isso, seu comportamento se 

torna mais regular e ele passa a ser um financiado mais confiável.” 
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pobreza que atentava para a expansão das atividades econômicas realizadas pelos 

pobres e para a construção de redes de solidariedade entre a comunidade local. O 

microcrédito teria se tornado um instrumento importante para  a geração de renda para 

as pessoas que viviam sob precárias condições de vida e teria fortalecido a noção de  

ajuda mútua entre os pobres, aspectos que apresentavam semelhanças com os 

fundamentos que norteiam as cooperativas de crédito. Segundo Singer (2003), ali se 

firmou uma instituição cujos traços mais característicos se diferenciavam dos bancos 

tradicionais cuja lógica é o afã pelo lucro, no Gramee Bank os pobres eram mutuários e 

ao mesmo tempo acionistas. É oportuno grifar, também, que a criação de formas de 

contratos solidários  pelas instituições de microfinanças pode se constituir numa forma 

dessas organizações reduzirem o nível de inadimplência, chamado no jargão econômico 

de ‘custos de transação’ uma vez que, na maioria das vezes, os indivíduos que procuram 

o microcrédito não têm um histórico de interação com outras instituições bancárias nem 

garantias de ativos físicos. O Grameen Bank cobra o equivalente a 0,5% do valor de 

empréstimo como uma forma de seguro contra a inadimplência dos seus clientes. 

  O empréstimo em grupo, também conhecido com ‘aval solidário’ seria, na 

leitura de alguns autores, um substituto dessas garantias reais, pois diante do risco do 

não pagamento por um dos indivíduos do grupo, os demais assumiriam a 

responsabilidade de cumprir com a quitação dos empréstimos, o que representaria uma 

forma de segurança coletiva. Nessa perspectiva, algumas instituições seriam movidas 

por uma racionalidade estratégica na sua intenção de emprestarem aos pobres. Se as 

mesmas estão comprometidas em evitar perdas e em repartir os riscos com a população 

pobre que tem acesso ao crédito, haveria sua lógica de funcionamento privilegiaria a 

redução dos custos em detrimento de ações inclusivas.  

A quantidade de clientes que tiveram acesso ao Banco da aldeia, nos anos 

oitenta, se ampliou consideravelmente e a estrutura técnico-funcional da instituição, no 

entanto, a intenção de abrir de forma célere mais agências pelo país causou dificuldades 

para a fiscalização e registraram-se a ocorrência  de algumas fraudes e inadimplência no 

banco. Outro aspecto operacional  apontado como uma limitação financeira da 

instituição era sua dependência em relação aos subsídios fornecidos por outras 

entidades. É comum as instituições de microcrédito apresentarem restrições de recursos 

e precisarem de aporte de terceiros como doações e subvenções para financiar suas 

carteira de crédito. No entanto, esse vínculo pode retirar a autonomia dessas 

organizações e limitar o controle social. 
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Outras experiências internacionais, além do Gramee Bank,  também se 

apóiam na oferta de o microcrédito como um instrumento para a redução da pobreza. 

Com desenhos e estruturas institucionais diferenciados, essas organizações, espalhadas 

em alguns países da economia mundial, procuram incentivar iniciativas populares de 

geração de renda. Um desses exemplos, que se destacou nos anos 1980 pelos incentivos 

financeiros concedidos aos pequenos agricultores rurais, é a do Banco Rakyat ou BRI 

na Indonésia. Esse banco resultou da fusão de instituições públicas que atuavam no 

sistema financeiro do aludido país e cujo principal foco era o setor rural. Após uma 

reformulação institucional ocorrida  em 1983, a referida instituição passou a oferecer 

pequenos empréstimos numa estrutura  descentralizada de aprovação de créditos e a 

definir suas próprias taxas de juros, sem as exigências formais do governo central 

daquele país. Os incentivos financeiros  eram destinados para financiar o capital de giro 

dos pequenos produtores agrícolas e as taxas de juros eram baixas, no entanto, o banco 

exigia garantias chamado também de ‘colateral típico’ e, na maioria das vezes, as terras 

eram utilizadas como ativos que podiam assegurar o ressarcimento do crédito 

concedido. No final da década de oitenta, mais de um milhão de pessoas já tinham 

utilizado o microcrédito ofertado pelo Banco Rakyak. 

Dentre os atores institucionais que fazem parte do mercado mundial de 

microfinanças e que se acostam à ideia de economia solidária se destaca a FINCA - 

Fondation for International Community Assistance que é uma organização não-

governamental que oferece microcréditos produtivos para comunidades pobres em 

regiões que passaram por conflitos civis ou guerras.
80

 Sua prioridade é a assistência 

financeira para grupos solidários e suas instituições estão presentes em países no 

Oriente Médio, no Leste europeu, América Latina e na África. A fundação adota uma 

metodologia de concessão de pequenos empréstimos chamada de ‘village banking’ que 

constitui um modelo de oferta de crédito para um grupo de pessoas pertencente a uma 

vila ou comunidade. Essa experiência foi inicialmente realizada na Bolívia em 1984. Os 

membros da comunidade respondem pelo compromisso do grupo de pagar os valores 

emprestados que são investidos em pequenos empreendimentos solidários e são estes 

que escolhem seus líderes, estabelecem regras de convivência, e que administram os 

recursos de produção.  
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Outra instituição internacional cujas ações sociais estão associadas ao 

microcrédito é o Consultative Group to Assist the Poor - CGAP,  um centro 

independente de política e pesquisa criado em 1995 que congrega 28 organizações entre 

agências de cooperação multilaterais e bilaterais, bancos regionais de desenvolvimento 

e fundações privadas e cujo objetivo é o de oferecer serviços financeiros básicos às 

pessoas que vivem na pobreza.
81

 A CGAP se dedica principalmente a reunir 

informações técnicas e ferramentas operacionais para capacitar as instituições de 

microfinanças que atuam em 75 países no combate à pobreza mundial. A estrutura 

administrativa da referida instituição está vinculada ao Banco Mundial, mas suas 

atividades ocorrem de maneira independente. Sua concepção institucional é a de incluir 

os pobres ao sistema financeiro e de não tratar o mercado de microfinanças como um 

mercado à margem do intercâmbio bancário. 
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CAPÍTULO IV 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE A POBREZA: 

o caso do Brasil 

 

Desde os anos 1990, as bases institucionais do sistema de proteção social 

passaram por consideráveis mudanças no Brasil. Com a reforma neoliberal do Estado, 

iniciada no governo Collor e posta adiante por outras gestões presidenciais, ocorreu o 

desmonte de algumas políticas públicas de assistência social no país. No entanto, o 

processo que culminou com a reconfiguração na maneira do Estado brasileiro intervir na 

questão social não seguiu apenas uma trajetória marcada por políticas liberalizantes, 

pois ao longo da sucessão de alguns governos do executivo federal, estadual e 

municipal houve alguns avanços, tensões, continuidades e descontinuidades na agenda 

voltada para o enfrentamento da pobreza. 

  Novas estratégias em torno da inclusão social das populações mais 

carentes foram delineadas pelo governo central, por estados e municípios como os 

programas de renda mínima, de qualificação, de microcrédito, a focalização de políticas 

publicas, entre outras ações. Alguns desses novos eixos de políticas estiveram 

assentados  em paradigmas sobre a pobreza que predominaram no cenário global e que 

foram  preconizadas por instituições multilaterais como o Banco Mundial e as Nações 

Unidas. Por outro lado, também surgiram no país, gestões mais participativas que 

formularam uma agenda social mais sintonizada com as concepções que viam o caráter 

multidimensional da pobreza e que estimulavam a superação desse problema mediante 

os vínculos de solidariedade e o trabalho comunitário. 

O objetivo deste capítulo é acentuar os movimentos mais marcantes que 

delinearam a regulação do Estado no que se refere às políticas sociais de combate à 

pobreza no país desde os anos 1930 até a fase mais recente. Chamaremos atenção para 

as fases específicas que conformaram estratégias de intervenção governamental  durante 

esse largo período histórico em que a economia brasileira e o regime político do país 

foram palcos de profundas alterações. De partida, é relevante destacar que a grande 

dimensão das desigualdades sociais da realidade brasileira na fase atual é um aspecto 

que faz parte da formação histórica do país. Percebem-se os traços fortes desse padrão 

social excludente quando se observa, por exemplo, o expressivo contingente de 

trabalhadores que exerce algum tipo de atividade ocupacional sem registro em carteira, 
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ou quando se remete o olhar para a massa pauperizada que vive sob condições precárias 

em espaços regionais como o Nordeste, a região que agrega, segundo o IBGE, a maior 

proporção de pobres. Entre estes sujeitos, aparecem os moradores de ruas das grandes 

cidades, os grupos sociais que vivem em aglomeração de casebres sob condições 

precárias, os que transitam entre o trabalho informal e atípico e o desemprego, todos, de 

modo geral, apartados do mundo dos direitos e destituídos de proteção social.
82

 

 Agrava esse quadro socioeconômico, a existência de uma cultura política 

historicamente marcada pelo autoritarismo onde os segmentos pouco favorecidos da 

sociedade brasileira, em várias situações, foram tolhidos da capacidade de exercer 

algum tipo de controle social sobre as deliberações governamentais. Essa tradição 

autoritária e centralizadora do poder político também interferiu sobre o enfrentamento 

da questão social no país e é o que pretendemos abordar nesse capítulo, a maneira 

singular como as políticas sociais de superação da pobreza foram sendo regulamentadas 

no Brasil e como essas singularidades reverberaram na configuração mais recente das 

ações públicas voltadas para a superação dessa questão social. Na medida em que 

alguns avanços eram realizados pela esfera pública no que se refere à concessão de 

direitos aos trabalhadores, que estavam inseridos no mercado formal do trabalho, alguns 

impasses e contradições também se reproduziam no sentido de que um princípio básico 

da justiça social não se fazia presente na regulação das distorções sociais que era a 

universalização dos direitos a todos os cidadãos.  

Destacamos, no primeiro capítulo, que os contrastes sociais observados na 

Europa entre os séculos XVI e XIX levaram ao surgimento de modelos de alívio que, 

inicialmente, eram realizados por instituições da sociedade civil. As paróquias foram as 

instâncias que deram partida para os esquemas de auxílio aos pobres nesse período em 

várias cidades europeias. As grandes transformações que ocorriam na base técnico-

material da produção principalmente na Inglaterra e na França, nessa fase, não 

produziam prosperidade para toda a população local e era comum a existência de grande 

massa de desempregados vivendo em cortiços e na mendicância. As paróquias 

prestavam caridade para os mais desvalidos que não conseguiam trabalhar, como os 

doentes, idosos e tinham como princípio a benevolência de caráter individual.  

O Estado passou a regulamentar um sistema público de alívio à pobreza 

quando os conflitos civis em torno das mazelas sociais que assolavam a Europa se 
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tornaram mais graves. A criação das ‘Poor Laws’ ou Lei dos Pobres pelo  parlamento 

inglês no século XVI se constituiu na definição de regras  voltadas para a formação de 

um esquema público de auxílio aos mais necessitados, mas que foi erguida com um 

perfil segregador, na medida em que essas leis criavam critérios para o acesso à 

benevolência pública.
83

 Os ‘bons’ pobres podiam receber os auxílios, no entanto, os 

‘maus’ pobres, que eram considerados os sujeitos preguiçosos e vadios, também 

chamados de ‘classes perigosas’, não podiam receber a ajuda legal e eram também 

vistos como uma possível ameaça para ordem social. 

Esses sistemas de alívio se estenderam pelos dois séculos seguintes, 

apresentando variações em alguns países e incorporaram  também a concessão de 

subsídios para alguns grupos sociais mais carentes. Foi o caso, por exemplo, da 

‘Speenhamland Law’ ou Lei de Speenhamland instaurada no século XIX na Inglaterra 

que criava uma espécie de renda mínima para os camponeses. Para alguns autores, a 

lógica que permeou a institucionalidade dos esquemas de subsídios teria ocasionado 

alguns desdobramentos para a classe trabalhadora. Os valores pagos pelo Estado na 

forma de subsídios eram irrisórios e teriam contribuído para nivelar por baixo os 

salários pagos pelos fazendeiros aos trabalhadores do campo e, por outro lado, teria sido 

uma espécie de amortecedor dos conflitos no meio rural. 

 O cenário econômico e social do Brasil, no século XIX, vinha de uma trajetória 

histórica com especificidades marcantes em relação ao percurso atravessado pelos 

países do Norte. Nessa fase histórica, o Brasil tinha passado por transformações em sua 

estrutura social e na organização da base produtiva que eram bastante distintas das que 

se observavam na Europa, onde os efeitos da Primeira Revolução Industrial estavam a 

pleno vapor.  

O ciclo agrário-exportador de base escravista que marcou o Brasil colonial entre 

os séculos XVII e XVIII, experimentava um gradual processo de declínio e estava sendo 

substituído por uma economia de base urbana.  A aglomeração populacional nas 

cidades, as poucas oportunidades de emprego para o trabalho livre e a inexistência de 

mecanismos de proteção social pelo Estado contribuíram para o quadro de problemas 

sociais da época em que a pobreza já assumia uma proporção considerável.  A despeito 

da dimensão dessas distorções, a mendicância, o desemprego e a massa de destituídos 

pelas cidades não era objeto de atenção das deliberações públicas. Segundo Conh 
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(2000), a ajuda aos pobres era realizada principalmente pela igreja através das Santas 

Casas de Misericórdia que recebiam donativos e ajudas filantrópicas das classes mais 

ricas e as transferia para a população mais carente, portanto, o que predominava nesse 

período era a caridade privada.  

A percepção que se tinha da pobreza no país nessa fase temporal esteve 

associada à idéia de que havia indivíduos na organização da vida em sociedade que 

estavam expostos a destituição das condições mínimas de recursos materiais, fato que 

causava dificuldades para que estes grupos sociais desenvolvessem suas capacidades 

intelectuais e conseguissem reproduzir suas vidas em condições mais satisfatórias. 

Portanto, a pobreza era abordada numa perspectiva individual e a forma predominante 

de assistência à população carente era feita através da caridade privada e principalmente 

pelas ações voluntárias das elites e da igreja. A questão que se colocava como um 

aspecto de preocupação do Estado no que se refere a organização da vida em sociedade 

era a manutenção da ordem pública.  

No início do século XX, as mobilizações dos segmentos mais desmunidos 

da sociedade civil tomaram grande expressão em algumas cidades como foi o caso do 

comício contra a carestia realizado no Rio de Janeiro em 1913, o Comitê Proletário de 

Defesa Popular de Luta contra a Carestia criado em São Paulo em 1914 e o movimento 

de luta contra o custo de vida em 1916.
84

 Como resposta a essas frentes populares, o 

governo central e os governos locais realizaram ações assistenciais esporádicas e é 

apenas a partir dos anos trinta, quando as  mobilizações das classes assalariadas no meio 

urbano passaram a requerer o acesso aos direitos sociais,  que o Estado incorporou à 

esfera pública algumas dessas reivindicações, mas de maneira bastante peculiar, uma 

vez que as mudanças legais introduzidas pelo governo de Getúlio Vargas atingiram 

apenas os aspectos relacionados ao mercado de trabalho formal e não atentaram para o 

princípio da universalização. 

 

4.1 Políticas públicas de combate à pobreza até a ditadura militar 

 

O ciclo que marcou o esboço do sistema de proteção social no Brasil inicia-

se na década de trinta com a estruturação dos aspectos institucionais que deram suporte 
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para as iniciativas estatais no campo dos direitos trabalhistas.
85

 Nesse momento 

histórico, ocorreram consideráveis alterações nos aparelhos de intervenção social onde 

foram criados sistemas públicos regulados nas áreas de educação, saúde, integração de 

renda, assistência social, habitação, entre outros, que abrangiam todo o território 

nacional. Os grandes avanços dessa fase foram a criação dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões e a consolidação das leis trabalhistas. Interessante destacar 

uma especificidade dessas ações estatais é que se deram num regime político autoritário. 

Ianni (1971) sustenta que, nas primeiras décadas do século XX, ocorreram 

alguns processos socais e econômicos no país que possibilitaram a maior expressão 

política das classes populares. O dinamismo de algumas indústrias e de segmentos do 

setor de serviços no meio urbano, a insatisfação dos camponeses no meio rural, a 

formação da classe operária organizada nas cidades criaram um cenário propício para as 

mobilizações e o aumento de conscientização social. A Revolução de 1930 teria sido 

uma intricada articulação do que o autor chama de ‘bloco industrial-agrário’ para 

arrefecer a inquietação popular. 

As iniciativas do Executivo federal no campo das políticas de proteção 

social no país foram construídas à medida que o processo de modernização industrial 

trazia à tona os conflitos entre empresas e trabalhadores particularmente no que se 

referia às precárias condições de trabalho e aos níveis de salários. Cabe frisar, também, 

que fazia parte do projeto político do governo de Getúlio Vargas (1930-1937) proteger  

os interesses da burguesia agrária e configurar em termos jurídico-político as relações 

de trabalho no país, um caminho que se mostrava essencial para o dinamismo do 

mercado interno e para o desenvolvimento do capitalismo no país. Nessa fase, surgiram 

as primeiras formulações legais que procuraram garantir direitos sociais, mas estes 

ficaram circunscritos às áreas trabalhista e previdenciária. 

É aqui que reside o papel central de legislação social e trabalhista criada sob 

o governo Vargas, desde o início dos anos 30, até a consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), de 1943. Nesse sentido o Getulismo demonstrou enorme 

competência ao captar algumas das principais reivindicações dos 

trabalhadores urbanos, reelaborá-las e devolvê-las como uma dádiva do 

Estado. Getúlio se apresentava como um presente para as massas, como uma 

antecipação, como um pai que doa para seu povo algumas de suas principais 

reivindicações. Este foi o coentro da arquitetura getulista, necessária para 

manter o seu projeto nacionalista, estatal e industrial. (ANTUNES, 2006, 

p.85) 
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O governo central passou a regulamentar a legislação do trabalho, 

estabeleceu regras para a representação sindical, criou novos mecanismos institucionais 

para a qualificação da força de trabalho nacional e possibilitou a constituição de 

institutos de aposentadorias. Sem dúvida, foram avanços para os algumas categorias de 

trabalhadores do meio urbano que exerciam atividades formais e legalizadas, mas foram 

também medidas coercitivas porque o Estado trazia para o controle da burocracia 

pública as atividades associativas dos trabalhadores e os benefícios legais instituídos 

pelo governo federal só atingia uma parcela da população brasileira. 

A intermediação do Estado nas relações entre o capital e o trabalho teria 

sido uma arquitetura política engendrada pelo governo populista de Vargas com o 

intuito de trazer a classe trabalhadora para o controle estatal. Conforme Antunes (2006), 

as políticas relativas ao mercado de trabalho, que caracterizaram o período Varguista, 

tinham na verdade a intenção de reprimir os esforços de mobilização dos trabalhadores 

que cada vez mais cresciam nas cidades. Essas ações, ao contrário de serem 

apresentadas como direitos adquiridos, eram passadas como dádivas oferecidas por 

governantes preocupados com os interesses das classes menos favorecidas.  

Após a introdução das medidas governamentais atinentes ao mercado de 

trabalho formal urbano e às profissões, o Estado passou a regulamentar questões 

relativas à previdência social que, até então, era provida por institutos privados de 

aposentadoria que atendiam apenas algumas categorias profissionais. Só que, de partida, 

a previdência pública institucionalizou a diferenciação no ingresso da população aos 

benefícios sociais, uma vez que os pleitos dos cidadãos referentes a salários, emprego e 

outros benefícios estavam subordinados à categoria profissional que estes exerciam. Isto 

implicava dizer que, a profissão era o que identificava o acesso ou não do cidadão ao 

mundo dos direitos, portanto, os desempregados, os trabalhadores rurais e urbanos sem 

carteira assinada estavam à margem desse universo.  

   A tradição de uma sociedade fragmentada e desigual cujos processos 

políticos foram marcados pela resistência histórica à  idéia de universalização de 

direitos criou obstáculos para que o Estado corrigisse as anomias sociais e, mais ainda, 

como diz Telles(2001), levou a própria esfera pública a construir ‘armaduras 

institucionais’ que tornaram a noção de cidadania associada apenas ao mundo do 

trabalho. 

De um lado, às avessas dos critérios universalistas da cidadania, trata-se de 

direitos que, indexados ao trabalho regular, contém em sua própria definição 

o princípio que exclui um formidável e hoje crescente contingente de 
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trabalhadores que transitam entre o desemprego e as várias formas de 

trabalho precário no assim chamado mercado informal, que não têm acesso às 

garantias sociais e estão fora das arenas de representação sindical. De outro 

lado, e no que diz respeito ao mercado formal, os direitos trabalhistas se 

institucionalizam como peça de um ordenamento jurídico, mas não se 

instituíram como valor, prática de referência normativa nas relações sociais, 

de tal modo que puderam conviver tão bem, ao longo da história, com um 

padrão autoritário e despótico de organização do processo produtivo e o uso 

espoliativo da força de trabalho (Telles, p. 120-121, 2001) 

 

A experiência desse padrão de intervenção social no país criou alguns 

mecanismos de seletividade para redistribuir renda e diminuir os níveis de pobreza da 

população. Esses critérios consideravam os baixos níveis de rendimento dos grupos 

sociais mais carentes e o tipo de ocupação na estrutura produtiva. A despeito dessas 

iniciativas estatais de esboçar as fundações do Estado Social no Brasil, as relações que 

se firmaram entre o Estado e a sociedade civil e  não conseguiram construir uma nação 

com um padrão mais equitativo de distribuição de renda uma vez que a expansão 

econômica não foi acompanhada pela melhoria das condições de vida de sua população. 

O país, até a fase recente, ainda exibe uma das piores distribuições de renda do mundo e 

essa desigualdade tem reflexos diretos sobre a dimensão social da pobreza.
86

 

Como observou Wanderley Guilherme dos Santos, a esfera pública 

chancelou a formação do mercado de trabalho informal no Brasil e a própria 

marginalidade social e, por outro lado, procurou construir uma peculiaridade, uma 

noção de cidadania que colocava alguns grupos sociais à margem da proteção social do 

próprio Estado.
87

 Como explica Santos (1979), o acesso aos direitos no país sempre foi 

uma concessão do Estado direcionada apenas para algumas classes sociais através de 

leis e políticas públicas que delimitavam os que seriam alçados à condição de cidadão. 

A efetivação dos direitos sociais enfrentou grandes limites no contexto político que 
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 Na publicação do Banco Mundial (2001, p. 5), intitulada “Relatório de Combate à Pobreza no Brasil” a 

referida instituição menciona a persistência do problema da pobreza no país, particularmente na região 

Nordeste, como é possível perceber no seguinte trecho “No geral, há uma forte concentração dos pobres 

no Nordeste, nas áreas rurais e nas áreas urbanas pequenas e médias, tanto em números absolutos quanto 

em termos de taxas de pobreza. Tanto em termos absolutos (número de pobres) quanto em termos 

relativos (taxa de pobreza), a pobreza é pior nas áreas rurais; dentro das áreas urbanas, a pobreza é mais 

grave em áreas urbanas pequenas e médias; e a pobreza é menos grave nos centros metropolitanos. De 

1993 a 1998, a pobreza diminuiu menos no Nordeste, nas áreas rurais e nas áreas urbanas de tamanho 

pequeno e médio. Como conseqüência, a pobreza ficou mais concentrada nessas áreas. Esse perfil 

apresenta uma realidade que difere muito da percepção dominante da pobreza nas favelas das mega –

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a pobreza é mais visível. Na realidade, os pobres das áreas 

metropolitanas (centro e periferia) de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte constituem apenas 3,7% 

dos pobres do Brasil ou 7% dos pobres urbanos do país. Essa conclusão aponta para a necessidade de uma 

ênfase maior das políticas nos pobres das áreas urbanas pequenas e médias. 
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permeou o padrão de intervenção pública entre as décadas de vinte e trinta. Os 

obstáculos para a incorporação das reivindicações populares estiveram associados aos 

interesses políticos dos governantes que priorizavam o aumento pontual de benefícios 

sociais, sem que se tornassem políticas duradouras voltadas para atender os 

carecimentos das classes mais desmunidas que não se referiam apenas às questões 

relacionadas à ocupação, mas aos direitos civis, políticos e sociais.  

Mais uma vez, recorremos a Santos(1979), para chamar a atenção que o 

sentido de cidadania ficou associado a concessão de direitos trabalhistas, o que teria se 

constituído numa ‘engenharia institucional’ do Estado que encontrou uma forma de 

regulamentar o processo de acumulação capitalista no país e aplainar as lutas de classes. 

O autor conseguiu perceber um aspecto sutil do poder ideológico do Estado no país que, 

através da regulamentação das profissões e das leis de trabalho, forjou uma ‘cidadania 

regulada’ cuja intenção estava afinada com os interesses da lógica do capital industrial.  

Sugiro que o conceito-chave que permite entender a política econômico-

social pós-30, assim como fazer a passagem da esfera da acumulação para a 

esfera da equidade, é o conceito de cidadania, implícito na prática política do 

governo revolucionário, e que tal conceito poderia ser descrito como o de 

cidadania regulada. Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania 

cujas raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em 

um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 

estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras, palavras, 

são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram 

localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. 

A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas profissões 

e/ou ocupações, em primeiro lugar e mediante ampliação do escopo dos 

direitos associados a estas profissões, antes que por expansão dos valores 

inerentes ao conceito de membro da comunidade. A cidadania está embutida 

na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que 

ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei. Tornam-se pré-

cidadãos, assim, todos aqueles cuja ocupação a lei desconhece. A implicação 

deste ponto é clara: seriam pré-cidadãos todos os trabalhadores da área rural, 

que fazem parte ativa do processo produtivo e, não obstante, desempenham 

ocupações difusas, para efeito legal; assim como seriam pré-cidadãos os 

trabalhadores rurais urbanos em igual condição, isto é, cujas ocupações não 

tenham sido reguladas por lei. (SANTOS, p. 68, 1979). 
 

 A centralização das decisões governamentais ao nível do governo central 

também vigorou no período de 1946 a 1964, fase em que predominou no país o regime 

político baseado na democracia representativa. O poder discricionário do executivo 

federal imprimiu um perfil autoritário ao governo Dutra(1946/1950) que reprimiu as 

ações operárias, os partidos dissidentes e as mobilizações no campo. O enfrentamento 

da questão social, nesse contexto, encontrava grandes dificuldades de alcançar 

resultados satisfatórios e mais abrangentes uma vez que os espaços democráticos eram 



 157 

 

tolhidos pela máquina pública. Na segunda metade dos anos 1950, o caráter 

intervencionista do Estado focou-se no processo de modernização da estrutura industrial 

do país. O governo de Juscelino Kubtischek (1956/1960) colocou em ação um 

ambicioso projeto de crescimento econômico denominado Plano de Metas. O discurso 

político transmitido para as massas populares era de que o país precisava se modernizar 

e superar o padrão de país subdesenvolvido.
88

 O projeto industrializante que tinha a 

participação direta do Estado levaria a população a alcançar níveis satisfatórios de bem 

estar. Chama atenção o aspecto de que dentre as metas estabelecidas no referido plano, a 

participação da área social ficou restrita apenas a educação e alimentação e com 

inexpressivos percentuais de investimentos públicos, respectivamente 4% e 3% .
89

 

Na fase que se estendeu de 1964 a 1984, o país vivenciou um largo período 

de regime autoritário com a ascensão dos militares ao poder. O Estado aprofundou  sua 

função de um dos agentes econômicos promotores do processo de acumulação do 

capital industrial no país, mediante a implantação de indústrias de base, de sistema de 

transportes, telecomunicações, energia elétrica, entre outros serviços de utilidade 

pública industrial assumindo o papel de Estado-empresário e, de outro lado, instalou um 

sistema centralizado de proteção social. A mediação de objetivos tão audaciosos como 

estes não foi tarefa fácil para a esfera pública que, desde cedo, se posicionou a favor da 

racionalidade econômica. Todos os esforços deveriam ser  direcionados para tornar o 

país uma grande ‘potência’ mundial, como diziam os militares durante o regime de 

exceção.  

Ao longo desse hiato temporal, houve mudanças nos mecanismos 

burocráticos e formais do Estado que permitiram um maior financiamento do gasto 

público na área social. Ocorreu a ampliação da oferta de bens e serviços sociais em 

setores como a educação, previdência social, assistência social, saúde, alimentação 

popular, transporte público, entre outros, todavia, os aspectos estruturais que 

caracterizaram a provisão desses serviços tiveram uma pífia capacidade de promover a 

redistribuição de renda devido a algumas determinações como a centralização do 

processo decisório no governo central, a privatização do espaço público e a 
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 O paradigma teórico do nacional-desenvolvimentismo influenciou o perfil das políticas 

macroeconômicas da época. De maneira geral, as distorções estruturais da economia brasileira eram 

explicadas a partir do dualismo entre centro-periferia e os esforços eram empreendidos no sentido de 

corrigir essas fissuras através da promoção de incentivos que conduzissem à indústria de transformação, 

particularmente os seus setores mais complexos e dinâmicos, para o centro da acumulação nacional. Ver 

Ianni(1971) 
89

 Conforme Lessa(1981) 



 158 

 

fragmentação institucional.
90

 Um dos fundamentos da ditadura militar era seu caráter 

institucional autocrático e seus esforços em suprimir direitos políticos e civis. 

Os amplos poderes do Executivo federal tolheram não só a capacidade de 

autonomia dos estados e municípios como o controle da sociedade civil sobre as ações 

do Estado. Com o Golpe militar, os representantes da classe trabalhadora deixaram de 

ter representação nos rumos de algumas importantes políticas sociais como a 

previdência social e a política salarial dando lugar ao poder decisório de complexas 

estruturas burocráticas federais. Na ausência de mecanismos democráticos tradicionais, 

os programas sociais se tornaram permeáveis às alianças entre representantes de 

segmentos privados e da burocracia pública e  aos seus interesses clientelistas.  

Desde o fim dos anos 1970, o crescimento do espaço assistencial de políticas 

sociais somente veio reforçar a dimensão clientelista: a abertura do sistema 

político pós-85, deixou transparecer com maior nitidez aquela característica. 

É importante lembrar, entretanto, que o clientelismo não diz respeito tão 

somente ao núcleo da desigualdade social: afetou desde sempre a 

educação(nas relações políticas entre as esferas da federação e, pós-64, 

principalmente através do funcionamento do Conselho Federal de Educação e 

saúde, a dimensão corporativista ganhou importância no passado mais 

recente, e principalmente devido à expressão dos setores profissionais 

envolvidos no sistema de professores, médicos, para-médicos, etc. (DRAIBE, 

1993, p. 25) 

 

Os aspectos que mencionamos sobre a condução de algumas políticas 

públicas relativas a proteção social e aos direitos trabalhistas, nesse hiato temporal, 

devem ser vistos também a partir de uma visão mais panorâmica da regulação do Estado 

na vida socioconômica do país, uma vez que a presença forte  de empresas estatais no 

setor produtivo da economia, a formulação e execução de planos nacionais de 

desenvolvimento s bem como a expressiva concessão de incentivos e subsídios públicos 

que foram dadas aos grandes capitais nacionais e estrangeiros também indicam uma 

postura peculiar do Estado em relação à acumulação capitalista que se confrontou, em 

algumas situações, com os interesses das classes sociais menos favorecidas. 

O governo central passou a intervir diretamente na capacidade instalada da 

economia, implantando holdings como a Siderbrás, Petrobrás, Eletrobrás, Companhia 

do Vale do Rio Doce, entre outros. As referidas empresas produziam matérias-primas e 

bens de utilidade pública industrial que eram ofertados, a preços subsidiados, para 

vários segmentos da economia do país. De outra parte, a estrutura institucional dos três 

níveis de governo foi se adequando aos requerimentos da dinâmica do capital mediante 
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a criação de ministérios, autarquias, instituições financeiras públicas, secretarias, entre 

outras, cujas ações interferiam na estrutura tributária do país, nas relações de comércio 

exterior, no nível de distribuição de renda e no mercado de trabalho. 
91

 

O nacionalismo tornou-se, como grifa Ianni (1971), uma sustentação 

ideológica importante na formulação das políticas públicas do país e constituiu uma 

peça chave para os programas governamentais  que ocorreram entre as décadas de 

cinquenta e setenta. O Plano de Metas implantado no governo de Juscelino Kubitschek 

deu  partida para uma série de programas do governo federal que se assentavam em  

projeções de crescimento econômico feitas através de técnicas de planificação como o 

Plano Trienal(1961-1963), no governo João Gulart, o último governo civil após a 

instauração da ditadura militar em 1964
92

.   

Quando se remete o olhar para os espaços regionais que compõem o país, o 

Nordeste aparece como a região onde a questão social da pobreza não só adquiriu uma 

intensidade preocupante como se prolongou pelo tempo, reproduzindo uma herança de 

destituição de direitos sociais e até políticos para um contingente expressivo de sua 

população. O problema do subdesenvolvimento regional era visto sob o prisma das  

características climáticas, as secas que assolavam periodicamente a região apareciam, na 

ótica da instância pública, como o principal determinante do flagelo social que atingia a 

vida de sua população, particularmente, das camadas mais pobres.
93

  

As intervenções federais no Nordeste procuravam  atenuar a situação de 

calamidade social a qual se expunham os trabalhadores rurais através de políticas 

assistencialistas como : perfuração de poços, frentes de trabalho e doação de gêneros 

alimentícios, no entanto, essas ações não tiveram impactos sobre a estrutura de classes 

da região. A submissão forçada do sertanejo ao poder de mando dos grandes 

latifundiários manteve-se incólume. Ao deixar intacta a desigual distribuição de riqueza 
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 Ver, entre outros, Ianni(1971). 
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 Um complexo conjunto de instituições estatais foi criada a partir dos anos 1930 para fomentar o 

crescimento industrial brasileiro. Segundo Ianni(1971), a “tecnocracia governamental’ também 

regulamentou diversas restrições para o ingresso de capital estrangeiro em setores considerados 

estratégicos. O planejamento estatal alcançou vários setores da atividade produtiva como a siderurgia, 

indústrias de base, carvão mineral, energia elétrica, produção de petróleo, portos, etc. A interferência 

direta do Estado no sistema econômico do país representou uma estratégia política de desenvolvimento 

que intentava integrar o país à dinâmica do capitalismo mundial na referida época. 
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 Até o final dos anos 1950, era essa a visão que permeava as intervenções assistenciais do governo 

federal no espaço nordestino, obras paliativas contra a estiagem que, paradoxalmente, favoreciam o 

patrimônio imobiliário dos mais ricos.  Através  de instituições como a Inspetoria de Obras contra as 

Secas – o IOCS
93

, criada em 1909, e o Instituto do Açúcar e do Álcool, instituído no Governo Getúlio 

Vargas (1930 – 1945), 
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e de poder, o Estado contribuía para conservar as amplas desinserções existentes nesse 

espaço
94

.  

Diversas  narrativas procuraram traduzir a pobreza secular do Nordeste. 

Apresentada como um espaço do país marcado pelas paisagens de terras áridas, como 

uma área onde o flagelo da fome atingia milhares de pessoas ou como uma região onde 

as relações de poder e de produção reproduziam o mandonismo e a apropriação do 

público pelo privado, as desigualdades econômicas e sociais do nordeste suscitou a 

construção de interpretações analíticas. Para alguns estudos, o referido espaço regional 

era a representação de um lugar povoado por uma gente exposta à estiagem e a miséria 

crônica, enquanto para outras análises, ali se observava as contradições do próprio 

desenvolvimento do país.
95

 Se as condições naturais da região ocasionavam secas 

intermitentes e traziam a fome e o infortúnio para a vida dos sertanejos, o Nordeste 

também era um lócus rico em ambiguidades que extrapolavam esses problemas físicos, 

uma vez que, na sua dinâmica histórica, a opulência da oligarquia rural prosperava ao 

lado das desventuras e da precariedade de vida dos mais pobres. 

Como destacamos anteriormente, foi a partir dos anos trinta que a mediação 

estatal trouxe alguns ganhos para as reivindicações trabalhistas com a efetivação da 

CLT que instituiu direitos sociais para a classe trabalhadora urbana. A política social 

referente ao direito do trabalho  não se universalizou em sua fase inicial, deixando os 

trabalhadores do meio rural à margem dos avanços ocorridos nessa legislação. Nas 

regiões mais subdesenvolvidas do país, entre as quais o Nordeste, as formas não 

capitalistas de relações de produção  continuaram a persistir, retirando o acesso dos 

trabalhadores aos novos direitos trabalhistas. Ao tempo em que a instância estatal 

procurava estabelecer uma interação com os senhores de terra sem abalar o domínio 

destes sobre a região, também implementava políticas de cima para baixo, sem construir 

um espaço de interlocução com os diversos sujeitos que compunham seu tecido social. 

Essa herança de desinserções tem suas raízes fincadas na construção 

histórica do Brasil, que atravessou um ciclo de modernização desde a década de 1940, 

mas não promoveu a inserção econômica e social de parte de sua população. A 

acumulação capitalista no país levou a base produtiva nacional a experimentar um 
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 A escavação de poços e a construção de barragens foram as principais obras do IOCS no Nordeste, mas 

os impactos dessas ações favoreceram na maior parte os próprios oligarcas locais.  
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 A produção analítica sobre o Nordeste é bastante fecunda. Diversos estudos procuraram compreender 

aspectos de sua formação histórica à luz de suportes teóricos distintos. Cite-se, por exemplo, as 

contribuições de GTDN(1959),  Guimarães Neto(1981), Bursztyn (2008), entre outros. 
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notável avanço técnico-material, no entanto, esse fenômeno não representou uma 

melhoria no padrão de distribuição de renda entre os grupos sociais mais ricos e os mais 

pobres.  

Também pode-se afirmar que a questão social no Brasil, ao estar desde sua 

origem marcada pelo crivo do vínculo do indivíduo ao mercado de trabalho, e 

portanto não surgindo com o traço fundamental da cidadania que é a sua 

universalidade, trouxe consigo certos aspectos que se revelam ainda hoje 

determinantes do caráter perverso das nossas políticas sociais. Assim, não é por 

outro motivo que os direitos sociais no Brasil até hoje traduzem-se em políticas 

e programas sociais que se dirigem a dois públicos distintos: os cidadãos e os 

pobres. Cidadãos são aqueles que, por exemplo, estão cobertos por um sistema 

de proteção social ao qual têm direito porque contribuem para com ele. Os 

pobres são aqueles que, por não apresentarem capacidade contributiva, uma 

vez que nem sequer apresentam capacidade de formas autônomas de garantia 

de patamares mínimos de sobrevivência, são alvo de políticas e programas 

sociais de caráter filantrópico e/ou focalizado em determinados grupos 

reconhecidos como mais carente e ‘socialmente mais vulneráveis’.[CONH, 

2000, p. 387-388, in MOTA(org)] 

 

Alguns programas nacionais de desenvolvimento foram executados pelos 

governos militares com o objetivo de acelerar o crescimento industrial e corrigir o 

problema da inflação no país como o PAEG – Plano de Ação Econômica do 

Governo(1964-1967), na gestão presidencial de Castelo Branco, o PED – Plano 

Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) na Gestão Costa e Silva, entre outros. Um 

dos objetivos primordiais dessas experiências de planejamento era a diversificação da 

indústria produtora de bens de consumo duráveis e de capital.
96

  A indústria tornou-se o 

motor dinâmico da base produtiva nacional e o Estado conseguiu ampliar a 

infraestrutura de bens e serviços básicos para a população.    

A modernização do lado produtivo da economia constituiu uma das faces de 

uma sociedade que conseguiu promover avanços técnico-materiais significativos na sua 

base industrial, mas também produziu uma expressiva concentração de renda, a 

ampliação da pobreza no meio urbano, a piora das condições de vida dos trabalhadores 

no meio rural, a favelização nas grandes metrópoles, o aumento do analfabetismo, sinais 

de uma estrutura social onde as relações de servidão e o autoritarismo marcaram uma 

                                                 
96

 Ao realçar o modelo de substituição de importações como um projeto para retirar o Brasil de seu atraso 

econômico relativo, o nacional-desenvolvimentismo via como possível solução para o que chamava de 

fraco desempenho do país a expansão de produção interna de bens industriais. Essa alternativa de 

crescimento e de resolução dos problemas estruturais pela via da oferta de bens manufaturados não 

abordava frontalmente as causas dos problemas sociais que o país enfrentava nem discutia o papel que as 

instituições públicas assumiam ao mediar interesses sociais conflitantes entre a massa de trabalhadores 

urbanos e rurais e os grandes capitais.  
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parte de sua história política e que, de certo modo, se refletiram nas relações de 

trabalho. 

Oliveira (1987) chamou atenção para o aspecto de que, na concepção da 

teoria desenvolvimentista, o subdesenvolvimento estaria relacionado primordialmente 

às relações externas e ao lugar de país periférico que ocupava o Brasil no contexto 

internacional.  Para o autor, essa análise não percebia que era a lógica de reprodução e 

valorização do capital no espaço que determinava a dinâmica peculiar da periferia, 

portanto essas contradições nos níveis de desenvolvimento dos países no cenário 

mundial estavam intrinsecamente relacionados ao movimento do capital que se valia 

tanto das formas avançadas de organização da produção social como de estruturas e de 

relações sociais pré-capitalistas. Na leitura do autor, o subdesenvolvimento era uma das 

formas de ‘expansão’ do capital  em que este se apropriava de relações sociais arcaicas 

para  se reproduzir e se valia de modernas relações institucionais para garantir 

excedentes na relação entre proprietários dos meios de produção e não-proprietários, 

portanto, havia uma  funcionalidade do subdesenvolvimento brasileiro para a lógica do 

capital.
97

 

  Como destacamos anteriormente, as desigualdades sociais sempre constituíram 

uma característica da evolução histórica do país e, por outro lado, também se colocava 

como tradição dos governos autoritários uma forma de interlocução com a população 

mais carente em que alguns avanços eram concedidos do ponto de vista dos direitos, 

mas alguns retrocessos eram criados como as limitações para a expressão política dos 

sindicatos, de outras representações da sociedade civil e até dos partidos políticos. Na 

fase da ditadura militar, a regulação discricionária do mercado de trabalho criou 

mecanismos de reajustamento do salário mínimo que deformou ainda mais a 

segmentação das ocupações e promoveu o que ficou conhecido como política de 

arrocho salarial, pois as profissões cujos pisos salariais de referência se pautavam pelas 

variações reais do salário mínimo tinham formas de reajustes definidos pelo governo 

que se situavam abaixo dos índices reais de inflação, portanto, a própria esfera pública 

sancionava perdas para algumas categorias da classe trabalhadora e chancelava ganhos 

diferenciados para os grandes capitais nacionais e internacionais, os extratos médios da 
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 Para o autor, a Revolução de 1930 constituiu uma revolução burguesa não-clássica, pois não 

representou uma ruptura com a estrutura agrária predominante e foi um movimento liderado pelo estado e 

não pela sociedade civil. As mudanças promovidas pela consolidação das Leis de trabalho no governo de 

Getúlio Vargas, por exemplo,  possibilitou a definição de padrões salariais que eram condizentes com  a 

racionalidade empresarial. 
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sociedade brasileira e a burocracia estatal, o restante da população ficou à margem dos 

dividendos dessa partilha. 
98

 

   O crescimento do país na fase em destaque produziu uma sociedade excludente 

uma vez que houve um considerável processo de concentração de renda que conduziu 

uma parcela expressiva da população à marginalidade social e tornou a resolução da 

questão social ainda mais complexa. Os extratos sociais menos favorecidos não tiveram 

acesso aos padrões de consumo gerados pela acumulação capitalista e as políticas 

sociais  formuladas para atenuar a face perversa dessa expansão econômica mantiveram  

os mesmos traços desde sua origem, apenas integraram uma parte da população ao 

universo dos direitos. 

 

  4.2 A Constituição de 1988 

    

O cenário político entre o final dos anos 1970 e  início da década de 1980 no 

país foi caracterizado pela emergência de várias mobilizações da sociedade civil que 

requeriam o fim do regime autoritário e das armaduras impostas à liberdade de 

expressão. No campo econômico, eram evidentes os sinais de uma acentuada 

desaceleração da atividade produtiva que veio acompanhada do recrudescimento da 

inflação. O ciclo de expansão que economia brasileira havia experimentado na década 

anterior entrou em franco declínio, mas os custos do modelo de crescimento com 

endividamento já atingiam uma dimensão que afetava não só as contas externas do país, 

mas o orçamento do setor público que exibia déficits orçamentários expressivos. Por 

outro lado, o clima de insatisfação popular se ampliou no meio urbano e no campo, pois 

a modernização  e diversificação da economia nacional não trouxe melhoria das 

condições de vida da população rural, historicamente marcada pela pobreza crônica, 

como também não ocasionou uma distribuição mais equitativa da renda nas cidades.  

Gohn (2005) assinala que um dos aspecto mais marcantes das práticas 

coletivas que se articulavam contra o regime político autoritário era a noção de 

autonomia, ou seja, os movimentos sociais se organizavam “de costas para o 

Estado” sem estabelecer alianças ou interlocuções institucionais com o poder 
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 Conforme Oliveira (1987, p. 52-53) “Em outras palavras, seria ingênuo pensar, como o fazem os 

adeptos da ‘teoria do bolo’  que os trabalhadores devem primeiro esperar que o ‘bobo’ cresça para 

reivindicar melhor fatia; nos vinte e cinco anos decorridos o ‘bolo’, isto é, o produto bruto, cresceu 

sempre, interrompido apenas pela recessão 62-66, enquanto a fatia dos trabalhadores decrescia” 
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público. Nesse sentido, a idéia de sociedade civil estava atrelada aos grupos 

organizados que tinham uma postura de resistência ao governo  militar. 

Entre os anos de 1960/67, a economia brasileira atravessou uma fase 

marcada pela elevação do processo inflacionário e  pela retração da produção global. 

Após a recuperação e os sucessivos planos de desenvolvimento colocados em execução 

pelos governos militares, o Brasil ingressou no período de 1967/1973, fase que ficou 

conhecida na literatura especializada como o ‘Milagre brasileiro’. Ao longo desses anos, 

a política econômica do Estado pautou-se pelo dueto ‘crescimento com endividamento’ 

e pela compressão dos salários reais da classe trabalhadora, cuja expressão coletiva 

estava sob o petardo do regime de exceção. O auge cíclico da produção brasileira, nos 

anos do milagre, consolidou assimetrias sociais, pois a distribuição de renda não 

acompanhou o dinamismo econômico e quando a crise dos anos 1980 veio à baila, os 

impactos sobre o mercado de trabalho e a parcela mais desmunida da população foram 

muito acentuados.  

Na era do milagre brasileiro’, as condições de vida agravaram-se para  os   

trabalhadores. Os salários abaixaram, os reajustes salariais não eram 

proporcionais aos duvidosos índices de produtividade real. Em 1969, a 

produtividade real foi de 5,9 e os reajustes salariais calculados em 3,0; em 

1971, a produtividade real foi de 8,1 e os reajustes salariais calculados em 3,5; 

em 1973, no último ano presidencial de Médici, a produtividade real foi de 8,4 

e os reajustes salariais calculados em 4,0. O tempo de trabalho indispensável à 

compra de alimentos mínimos, de acordo com o Decreto Lei n° 399, de 1938, 

denunciava a posição dos assalariados. A alimentação mínima precisava de 110 

horas e 23 minutos de trabalho em 1969; ao passo que em 1973 precisava de 

147 horas e 4 minutos de trabalho. A pretexto do ‘milagre brasileiro’ ou da 

fermentação do bolo, para viver, a maioria da população precisava trabalhar 

mais. (VIEIRA, p. 200 apud MOTA 2000). 

 

Apesar dos petardos do regime militar contra os movimentos sociais de 

resistência advindos de diversas representações de classe, a ditadura chegou ao seu 

ocaso no ano de 1984. Krein (2010) aponta que o estilo de desenvolvimento sem 

repartição equitativa da renda gerou  nos anos da ditadura militar ficara reprimida  gerou 

uma insatisfação popular que deu força para um cenário de crescentes manifestações 

contra o regime. As demandas sociais reprimidas se articularam e conseguiram ter uma 

presença mais ativa e organizada na vida política do país como  o movimento sindical, 

as negociações coletivas, entre outros. 

Os anos 1980 marcaram um divisor de águas na história do Brasil após anos 

de coerção e de medidas restritivas à liberdade de expressão política. Uma das 

propagandas oficiais dos governos militares enunciava que era preciso ‘fazer o bolo 
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crescer para depois dividir’,
99

 entretanto, houve um amplo aumento da riqueza no país, 

mas a repartição da renda ficou concentrada entre poucos, o que se refletiu em diversas 

expressões de protestos. O processo inflacionário, a estagnação de economia e a 

ampliação da pobreza indicavam que havia uma incongruência na receita proposta pela 

equipe econômica, pois além do ‘bolo’ ter sido repartido apenas entre os que 

representavam o grande capital e a burocracia pública, apenas distribuíram para as 

camadas menos desmunidas da sociedade brasileira o pagamento de uma conta 

perversa, a soma da dívida pública e do endividamento externo. 

Dentre os movimentos sociais promovidos por várias instituições de classe 

do país, tiveram destaque as mobilizações deflagradas pelas representações sindicais, os 

protestos encaminhados pela  Ordem dos Advogados do Brasil, a expressão política da 

parcela progressista da igreja católica representada pelos clérigos integrantes da 

Teologia da Libertação, os movimentos promovidos pelas Comunidades Eclesiais de 

Base e a campanha pelas eleições diretas em 1983, entre outras formas de protesto. 

Tomou vulto na sociedade civil uma postura de denúncia quanto às injustiças sociais 

que foram produzidas ao longo dos anos de exceção e, por outro lado, ampliou-se o 

nível de conscientização política quanto a possibilidade de construção de um país mais 

justo e que pudesse reduzir sua  desigual estrutura social. 

O ciclo recessivo que permeou os primeiros anos da década de 1980 trouxe 

severos impactos para o mercado de trabalho. Desemprego e ampliação da 

informalidade foram fenômenos que assumiram uma dimensão preocupante no referido 

período. As mobilizações da classe trabalhadora organizada assumiram relevância nas 

expressões políticas de oposição ao regime militar. A despeito da forte repressão  

governamental  às atividades dos grupos sindicais que impedia a prática de negociações 

coletivas por meio de dispositivos legais, as greves se tornaram  um espaço de conflitos 

que envolveu uma ampla participação de operários  no final dos anos 1970 e que se 

consolidou como um marco do sindicalismo de confrontação. Noronha (1991) assinala 

que os movimentos grevistas adquiriram vulto em todo país naquela fase, mas sua 
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 Essa expressão foi cunhada pelo economista Delfin Neto quando fazia parte da equipe ministerial dos 

governos militares de Costa e Silva, Médici e Figueiredo no período 1967/1974. Delfin ocupava à época o 

cargo de Ministro da Fazenda e se referiu ao que ficou conhecido como ‘teoria do bolo’ para explicar o 

arrocho salarial que era imposto à classe trabalhadora numa fase em que o país exibia um expressivo 

crescimento da produção nacional. A justificativa do ministro era de que a melhor repartição da renda 

seria um momento seguinte ao da expansão da capacidade produtiva do pais, no entanto, os dividendos do 

progresso econômico ocorrido no Brasil naqueles anos e que ficou conhecido como “Milagre Brasileiro” 

não foram repassados para as classes mais pobres. 
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grande expressão foi na região do ABC paulista onde havia uma grande concentração de 

fábricas tipicamente fordistas que reuniam um grande número de trabalhadores 

qualificados. Esses operários tinham uma herança histórica de organização em torno de 

seus interesses coletivos e a estratégia da greve se tornou  a principal frente de luta em 

torno da defesa de melhores salários, da manutenção do emprego e da reconquista da 

cidadania política. 

Após o fim da ditadura militar, novos atores sociais passaram a interferir na 

cena política do país. Gohn (2004) aponta que os movimentos populares foram 

paulatinamente perdendo o lugar central que tinham no processo de transformação da 

sociedade brasileira uma vez que novas práticas associativas  não associadas ao mundo 

do trabalho nem aos movimentos de bairro, mas com outras frentes de luta também 

adquiriram expressão. A diversidade marcou o que Sader (1988) definiu como ‘novos 

sujeitos históricos’ que estabeleceram novos canais de representação política. Os 

movimentos dos negros e mulheres, os partidos de esquerda, entre outros se colocaram 

como importantes forças políticas no processo que culminou com a instauração da 

Assembléia Constituinte e na posterior discussão e elaboração da Carta Magna de 1988. 

 Os segmentos mais progressistas da sociedade civil lideraram um 

movimento intitulado “Rumo ao Estado Social” e sua intenção era a de instituir as bases 

para a construção de um Estado do Bem Estar Social no país.  As lideranças do 

“Movimento Democrático Nacional’ foram os principais representantes desse projeto de 

reformas democráticas. Estes compuseram uma arregimentação comprometida com uma 

agenda de reformas sociais que pusesse em marcha um Estado atento a idéia de 

universalização de direitos.  

Não podemos nos esquecer de que a renovação no cenário da participação 

social da sociedade civil nos anos 70 e 80 não ocorreu apenas no campo 

popular. Se este campo surgiu e se expandiu contrapondo-se à exclusividade 

que era dada ao sujeito trabalhador, advindo do campo da produção, como o 

sujeito “por Excelência” com potencial para realizar mudanças históricas, 

movimentos não populares, advindos de outras camadas sociais, tais como o 

das mulheres, dos ambientalistas, pela paz, dos homossexuais, ET. Também 

já tinham iniciado uma trilha de lutas independente do mundo do trabalho e 

se firmado como agentes de construção de identidades e força social 

organizada. Eles se contrapunham às visões  totalizantes, que só destacavam 

os sujeitos sociais do mundo do trabalho. Esses movimentos ajudaram a 

construir novos significados para a política, localizando-a no cotidiano, 

retirando sua exclusividade no campo da representação institucional e do 

poder, enquanto instancia centralizada no Estado. (GOHN 2004, p. 73-74) 

 

A Carta Magna de 1988 procurou atender as demandas das representações 

sindicais e dos próprios movimentos sociais que tinham sido reprimidas ao longo da 
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ditadura militar. Na concepção de Cacciamali (2010), a opção política dos constituintes 

foi de promover a ampliação da proteção ao trabalhador e a universalização de direitos 

sociais como a saúde e educação públicas. O direito de greve  representou um avanço 

para as instituições representativas dos interesses dos trabalhadores, pois estas haviam 

acumulado perdas salariais consideráveis  aos longo dos anos 1960 e 1970 face às 

restrições impostas pelo governo central à liberdade de expressão coletiva.  

Por outro lado, a frágil evolução da economia do país nos anos 1980 havia 

desorganizado o mercado do trabalho e ampliado a quantidade de trabalhos atípicos e 

precários bem como o desemprego, o trabalho infantil e trabalho compulsório. Esses 

aspectos do mundo do trabalho no país reforçam o que Cacciamalli (2010, p. 111)  

define como  elementos que fazem parte do ‘círculo intergeracional da pobreza’, pois 

revelam  a degradação das condições de vida da população pobre que se submete a 

formas de exploração  impostas por algumas unidades de produção ou de serviços do 

setor privado nos meios urbano e rural. O maior controle social, chancelado pelos novos 

dispositivos constitucionais, sem dúvida representou uma conquista na luta contra essas 

formas de exploração. 

O ambiente democrático e a abertura do parlamento em aglutinar novos 

direitos ao trabalhador produziu novidades no campo da legislação trabalhista. As vozes 

em favor da elaboração de uma Constituição que recuperasse os preceitos  democráticos 

no país vieram acompanhadas de demandas que buscavam garantir a efetivação de 

direitos civis, políticos e sociais, tanto que uns dos aspectos mais marcantes presentes 

na elaboração da Constituição de 1988 foram os avanços nas relações entre o Estado e o 

cidadão. 

Todos os direitos dos trabalhadores garantidos pela constituição confirmam 

ou aumentam a proteção no exercício do trabalho assalariado. A Carta Magna 

de 1988 então ratifica direitos previstos pela consolidação das Leis 

Trabalhistas e suas emendas, e amplia a proteção, incluindo itens referentes: 

ao seguro ao desempregado involuntário; alternativas e aumentos de 

remuneração (participação nos lucros e ou resultados, remuneração de, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal par ao gozo de férias, menor 

número  de horas trabalhadas); redução da jornada de trabalho para 44 horas 

semanais; extensão da duração da licença à gestante para cento e vinte dias; à 

instituição da licença paternidade e maior equiparação de direitos para os 

empregados domésticos. Cacciamall i(2010, p. 100) 

 

 

 Os movimentos políticos e reivindicatórios da sociedade brasileira ao longo 

dos anos 1980 produziram formas de ação coletiva e novas regras de convivência que 

possibilitaram colocar o direito à cidadania no centro do processo de redemocratização. 
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A emergência de manifestações sociais em torno de questões relacionadas aos conflitos 

no campo, a posse da terra, ao acesso à moradia, à condição feminina, aos problemas 

enfrentados pelos negros, deram o tom às frentes de luta que vieram à tona nessa década 

no país.
100

  O sindicalismo de confrontação marcou a postura dos trabalhadores no 

mercado de trabalho e as greves se tornaram o carro-chefe das mobilizações por 

melhores níveis de salários e pelo alargamento do processo democrático. 

O fôlego dessas mobilizações sociais também deu suporte para o 

reordenamento dos princípios jurídicos que norteavam a regulação do trabalho pelo 

Estado e demarcaram uma fase histórica importante no enfrentamento da questão social. 

Oliveira (2010) grifa que a participação das representações sindicais no processo de 

elaboração da Constituição de 1988 foi permeado por tensões num momento em que 

novas regras de coalizão de forças políticas eram postas no ambiente democrático. Em 

alguns debates em torno de texto constitucional, a CUT  tinha um posicionamento 

crítico em relação  aos limites da Constituinte em universalizar os direitos sociais no 

país, por outro lado, também ampliou os canais de discussão institucionais o que 

representou um avanço na medida em que os movimentos ‘democrático-populares’ 

puderam incorporar suas demandas à nova Constituição. 

Ao final, ficou estabelecido na nova Carta: o direito de greve; o direito de 

sindicalização aos servidores públicos; manutenção da ‘unicidade sindical’ 

(monopólio da representação); a abolição de toda a interferência 

governamental na vida das entidades sindicais; a criação da ‘taxa 

confederativa’, com percentual a ser definido pelos próprios sindicatos( ao 

mesmo tempo, se extinguir o ‘imposto sindical); o direito de se eleger um 

representante dos trabalhadores nas empresas com mais de duzentos 

empregados; a confirmação do poder normativa da Justiça do Trabalho. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 198) 

 

Portanto, a Constituição de 1988 firmou um conjunto de normas reguladoras 

que alargou a própria democracia representativa uma vez que possibilitou aos atores 

sociais o exercício de sua cidadania não apenas por meio do voto, mas introduziu 

instrumentos de participação cidadã inovadores para a época. Podem ser citados, por 

exemplo, a instituição do sufrágio universal, que incorporou os analfabetos, os maiores 

de 70 anos e os maiores de 16 anos entre os que tinham capacidade de votar; a 

instituição do ‘referendo’; do ‘plebiscito’ e da ‘iniciativa popular’; o direto a liberdade a 

organização partidária, entre outros. 
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 No que se refere à proteção social, foi instituída a concessão de benefício 

de prestação continuada para alguns grupos sociais como pessoas portadoras de 

deficiências físicas e idosos com mais de 65 anos, sem a contrapartida do pagamento de 

contribuição previdenciária. Como destaca Ivo (2008), foi um reconhecimento de um 

direito social por parte do Estado que ultrapassou o princípio de contrato, uma vez que o 

acesso a tal benefício não exigia nenhuma forma de cobrança monetária.  

Outro aspecto pertinente é que tais inovações constitucionais trouxeram para 

o campo da Seguridade Social a Assistência Social, o que possibilitou um maior 

controle da sociedade civil sobre a condução das referidas políticas.
101

 O Regime 

Previdenciário Rural também foi objeto de alterações o que propiciou o resgate de uma 

dívida social para os trabalhadores do campo uma vez que estes foram incorporados ao 

Plano de benefícios no Regime Geral da Previdência Social. A partir dessa fase, o valor 

do salário mínimo tornou-se a referência para os benefícios de aposentadoria e pensões 

rurais. 

Dentro de limites evidentes, não se pode negar, entretanto, que elementos de 

democratização da sociedade foram então previstos, em caráter inédito na 

história do país. O Estado viu ampliadas suas funções de provedor de serviços 

sociais  à população e várias áreas e com tendência à sua 

universalização(saúde, Educação, Previdência, Assistência, Habitação, 

Saneamento Básico, etc.) foram indicadas formas de participação da sociedade 

civil organizada no debate, elaboração e fiscalização das políticas públicas, em 

contraste com a opacidade anterior que se lhe impunham as práticas políticas 

tradicionais. O público reposicionou-se diante do privado, delimitando mais 

claramente os espaços de cada u, e, assim, preservando melhor o primeiro das 

investidas indevidas do segundo. Sob tais condições, a democracia foi 

concebida para além dos limites da representação, trazendo mesmo que 

timidamente sinais de referência de participação. (OLIVEIRA, 2010, p. 188) 

 

Com a restauração do Estado de Direito e das instituições democráticas do 

país nos anos 1980, ampliou-se o debate em torno da idéia de desregulação e de adoção 

de formas descentralizadas de prestação de políticas sociais. Surgem, nessa fase, as 

primeiras experiências de democracia participativa no âmbito municipal como 

alternativa ao modelo hegemônico de democracia representativa.
102

 A Constituição de 

1988 também foi um marco legal para a criação de Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas federais, estaduais e municipais. Os conselhos tinham representação paritária 
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 Após as conquistas constitucionais de 1988, a Seguridade Social passou a compreender os setores da 

Previdência urbana e rural, a saúde, assistência social e seguro-desemprego. 
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 No regime democrático representativo, as deliberações coletivas são tomadas por pessoas eleitas pela 

população mediante sufrágios periódicos. Nesse modelo, a participação popular é indireta e orientada por 

regras que estabelecem os procedimentos para o exercício de cargos parlamentares e executivos. 



 170 

 

do Estado e da sociedade civil e podiam formular políticas concernentes as áreas da 

saúde,  da assistência social, das crianças e adolescentes, entre outros. Como acentua 

Dagnino (2004),  essas instâncias representaram o surgimento de espaços públicos que 

possibilitavam a interlocução entre o Estado e a sociedade civil e constituíram uma 

aposta no aprofundamento do projeto democratizante uma vez que o poder do Estado e 

as decisões governamentais, em comparação ao centralismo do poder decisório que 

marcou o regime militar,  passaram a ser compartilhadas. 

A distribuição de competências entre os níveis de governo, também definida 

pela Constituição de 1988, concorreu para que as prefeituras passassem a ter crescentes 

responsabilidades nas áreas de educação, saúde e assistência social e na promoção de 

políticas de geração de emprego e renda. No âmbito dessas novas atribuições, o 

estímulo ao empreendedorismo urbano foi adquirindo amplitude na agenda social de 

algumas gestões estaduais e municipais e tem sido colocado como uma importante 

alternativa de auto emprego para a população mais pobre. as políticas empreendedoras 

que vêm sendo concebidas por alguns atores institucionais ao nível das unidades 

federativas do país  parecem está assentadas na ideia de que a abertura de pequenos 

negócios pela população menos favorecida coloca-se como uma alternativa de ocupação 

diante das restritas oportunidades de trabalho assalariado existentes na esfera 

econômica.  

Na perspectiva de algumas opiniões, a descentralização viabilizaria o 

fortalecimento de instituições que poderiam reduzir a distância entre a burocracia do 

Estado e os atores sociais, ensejando, assim, uma maior participação dos cidadãos nas 

decisões governamentais.
103

 Por outro lado, anunciava-se que o poder local teria mais 

condições de atender às demandas sociais, uma vez que a proximidade com os 

problemas e com as carências enfrentados pelos municípios daria maiores subsídios 

para o gestor público para escolher as alternativas de intervenção mais adequadas para 

cada realidade social. Em contraposição as avaliações que creditam à descentralização 

ganhos  consideráveis quanto a imparcialidade dos governos locais  no que se refere ao 

manejo e alocação dos recursos públicos, algumas reflexões analíticas destacam que 

ainda não é visível a eficiência dos procedimentos burocráticos a nível local no que se 

reporta à execução de políticas públicas sociais, nem isentos de conflitos de interesse as 
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ações que envolvem transferência de recursos e repasse de competência entre os níveis 

de governo.
104

 

Alguns passos foram dados na direção da redistribuição de competências 

constitucionais entre a União, os estados e municípios e uma parte significativa de 

atribuições no que se refere às políticas sociais foram transferidas ou partilhadas entre 

esses níveis de governo. Essas mudanças institucionais trouxeram efeitos importantes 

no manejo das ações de enfrentamento da pobreza uma vez que incorporaram novos 

sujeitos coletivos para o espaço de construção das políticas públicas em realidades 

regionais bastante diversas não só do ponto de vista socioeconômico como também do 

ponto de vista da cultura política, do nível de participação e mobilização social. No final 

da década de 1980, o compromisso keynesiano já estava em franco processo de ruptura 

histórica e o projeto neoliberal já  conduzia as políticas de estabilização e de reforma do 

Estado em vários países, portanto, os avanços em torno da consolidação do Estado 

Social no Brasil foram arregimentados na contramão dos acontecimentos internacionais. 

As práticas clientelistas que historicamente perpassaram a utilização dos 

recursos públicos no Brasil  não são observadas apenas ao nível do governo central, 

também estão presentes em algumas esferas locais. Por si só, a descentralização não tem 

condições de estabelecer uma maior participação popular sobre as escolhas públicas. O 

fortalecimento das instituições locais é que pode possibilitar um controle mais 

expressivo dos grupos sociais nos encaminhamentos tomados pela gestão estadual e 

municipal. Por outro lado, se a nova institucionalidade promovida pela Constituição de 

1988 trouxe avanços importantes para a maior abrangência das políticas sociais, os 

direitos sindicais e a proteção dos trabalhadores também apresentou limites, uma vez 

que não enfrentou desafios históricos relacionados aos privilégios de alguns grupos 

sociais e também renunciou a tentativa de alterar o direito de propriedade.
105

 Os 

parlamentares que compunham o Partido da Frente Liberal, representação partidária que 

deu sustentação política ao regime militar, constituíram a parcela conservadora da 

sociedade civil que se mostrou contrária às mudanças propostas pela reforma 

progressista. As reações ao projeto que procurava fundar um Estado Social vieram com 

as iniciativas que tentavam  impedir a regulamentação dos novos direitos 

constitucionais. 
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4.3 O contexto do desmonte 

 

No início dos anos noventa, o Brasil entrou em sintonia com as ideias 

neoliberais. Nesse momento histórico, o governo federal passa a legitimar uma forma de 

interferência nos rumos da vida social e econômica bastante diversa da que o setor 

público havia assumido no país em décadas anteriores, na qual consistiu um dos pilares 

de expansão nacional desenvolvimentista. Por um lado, os expressivos movimentos 

sociais que culminaram com a elaboração da Carta Constitucional em 1988 interferiram 

no processo de abertura política e no aparecimento de novos atores sociais na arena 

política como prefeitos, governadores, organizações não-governamentais, conselho 

municipais, entre outros. Por outro lado, o alinhamento do Estado ao neoliberalismo 

provoca uma ruptura  com a noção de proteção social. 

Posições contrárias a incorporação de direitos instituídos 

constitucionalmente se ampliaram à medida que os impactos  fiscais  começaram a 

aparecer nas contas públicas. Como destaca Costa (2010), após a reforma democrática 

do Estado brasileiro alcançada com a elaboração da Constituição de 1988,  

questionamentos começaram a ser proferidos contra os efeitos orçamentários dos gastos 

sociais promovidos pelos dispositivos da lei. Essas argumentações de política 

econômica começaram a se esboçar a partir do governo Collor(1990-1992) que 

promoveu investidas contra a consumação dos direitos alcançados pela sociedade civil 

através de manobras que visavam obstruir a legislação complementar que era peça 

fundamental para consagrar os avanços sociais contidos na Constituição cidadã. 

A reforma do Estado acostada a pragmática neoliberal continuou seu curso 

na célere gestão de Itamar Franco (1993-1995) e adquiriu intensidade  nos  dois 

mandatos do governo de FHC (1995-1998) e (1999-2002). Nos discursos formulados 

pela gestão presidencial de FHC, a entrada do Brasil no processo de globalização era 

inexorável, no entanto se faziam necessárias mudanças na condução das políticas 

públicas para dotar o Estado de capacidade de recuperar o crescimento econômico do 

país. Ao incorporar uma série de demandas sociais à carta magna, o governo brasileiro 

teria assumido um pesado ônus financeiro que passou a comprometer a saúde fiscal do 

governo tanto a nível federal, como estadual e municipal. Conforme Bresser Pereira 

(1998), era essencial empreender uma reforma no ‘aparelho de Estado’ que o autor 

define como a estrutura organizacional  da administração pública tanto dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário como também dos três níveis de governo. O autor 
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realçava a importância de tornar mais eficiente a estrutura burocrática do governo 

brasileiro, a partir de alterações que transferissem para o setor privado algumas 

atividades que pudessem ser providas à sociedade civil pelo próprio mercado.
106

 

Essa ideologia neoliberal de exaltação do mercado expressa através de um 

discurso essencialmente polêmico: ela assume, no mais das vezes, a fora de 

uma crítica agressiva à intervenção do Estado na economia. O discurso 

neoliberal procura mostrar a superioridade do mercado frente à ação estatal. 

Superioridade econômica, em primeiro lugar, já que o livre jogo da oferta e da 

procura e o sistema de preços a ele ligado permitiriam uma alocação ótima dos 

recursos disponíveis, ao indicar as necessidades sociais e punir as empresas 

ineficazes. Essa alocação otimizada de recursos na produção faria crescer a 

riqueza geral. Superioridade política e moral, em segundo lugar, já que a 

soberania do consumidor, inerente a um ambiente de concorrência, permitira o 

desenvolvimento moral e intelectual dos cidadãos. (...) Concorrência, sistema 

de preços e soberania do consumidor seriam aspectos indissociáveis de um 

mecanismo único, o mercado, que estaria na base da riqueza, da liberdade e do 

desenvolvimento humano. (BOITO Jr, 1999 p. 25-26) 

 

O discurso reformador no Brasil preconizava que a crise fiscal do Estado 

também decorria dos impactos que o processo de globalização teria provocado sobre a 

condução das políticas econômicas, desarticulando-as em face das pressões externas. 

Para que o Estado voltasse a promover a competitividade do país e pudesse garantir a 

preservação dos direitos e proteger o cidadão, precisava passar por uma reconstrução 

que, segundo Bresser Pereira (1998),  tornaria a máquina pública mais ‘barata’ e mais 

eficiente. Para o autor, o atendimento aos direitos fundamentais estabelecidos pela 

Constituição de 1988 e a descentralização de receitas públicas entre os estados e 

municípios, teria provocado, de um lado, um descontrole das despesas públicas e, de 

outro, limites às ações do governo federal. Ao lado da reforma gerencial do setor 

público, propunha-se a abertura comercial e financeira da economia brasileira para que 

o país entrasse em completa sintonia com os processos hegemônicos globais. 

A adesão do Brasil à dinâmica econômica global, na década de noventa, 

ocasionou alterações consideráveis no padrão de intervenção do Estado brasileiro e no 

conteúdo das políticas sociais voltadas para o enfrentamento da pobreza. Foi a partir 
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 Na percepção de Bresser Pereira (1998), a crise do Estado brasileiro teve início nos anos 1970 em 

face aos substanciais aumentos de gastos públicos e do expressivo nível de endividamento. Estes 

aspectos estariam relacionados ao esgotamento do modelo de substituição de importações e a falência 

das atribuições do Estado desenvolvimentista. No plano internacional, a crise decorria da erosão que 

enfrentava o Estado do Bem Estar Social nos países avançados e que também se observava nos países 

comunistas. 
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dessa fase que o Brasil se integrou ao processo de globalização e reproduziu políticas de 

ajuste macroeconômico de orientação neoliberal. Boa parte das medidas de controle da 

inflação e do déficit público que foram executadas nesse período no país seguiu as 

proposições do que ficou conhecido como o “Consenso de Washington”
107

. As regras 

impostas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Departamento do Tesouro 

Americano e pelo Banco Mundial aos países periféricos que apresentavam problemas de 

endividamento externo gravitavam em torno da adoção de políticas de estabilização e de 

um pacote de reformas liberalizantes, entre as quais, a desmontagem dos sistemas de 

proteção social. 

Uma das principais críticas do neoliberalismo ao papel regulatório do 

Estado brasileiro referia-se aos desequilíbrios fiscais crônicos. Para a referida 

abordagem,  a intervenção mais ativa do Estado na economia teria provocado o 

desequilíbrio das contas públicas e a formação de monopólios estatais em áreas como 

telecomunicações, distribuição de energia elétrica, produção de aço, entre outros que 

impediam o país de se modernizar. Esse enfoque era eminentemente fiscalista e 

argumentava que as sucessivas situações deficitárias do governo federal tinham causado 

uma série de prejuízos para a sociedade civil como a convivência constante com 

processos inflacionários e a obstrução ao crescimento. Além desse aspecto, o paradigma 

neoliberal também apontava algumas diretrizes formuladas pela Constituição de 1988 

como inapropriadas para o Brasil se integrar à economia internacional. 

  A manutenção do monopólio do serviço de telefonia, dos serviços 

portuários, da produção e distribuição de petróleo, de recursos minerais, entre outros, 

nas mãos do governo federal eram distorções que, na concepção dos atores políticos que  

defendiam o Estado mínimo, precisavam ser corrigidas mediante reforma 

constitucional. Propalava-se a reestruturação burocrática do Estado e a reorientação de 

suas políticas e ações sociais. A eficiência de mercado tornou-se, então, a mola-mestra 

das alterações institucionais observadas no aparelho estatal do país nesse período 

histórico. O país ingressou, na referida década, num ciclo de contra reformas liberais 
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A expressão “Consenso de Washington” foi cunhada pelo economista britânico Jonh Williamson para 

se reportar ao  conjunto de proposições conservadoras e neoliberais que ganhou notoriedade mundial nos 

anos 1980 e 1990. As recomendações de ajuste macroeconômico sugerido pelo consenso à periferia 

capitalista estavam atreladas aos fundamentos da política econômica dos Estados Unidos. As 

condicionalidades exigidas pelos organismos internacionais que comandavam o referido consenso eram 

colocadas como peças chaves para a readmissão dos países endividados no mercado financeiro 

internacional. 
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que procurou desestruturar a reforma progressista alcançada na década anterior que 

havia dado maior expressão para Estado Social.  

A gestão presidencial de Fernando Collor de Mello (1990-1992) deu partida para 

uma nova agenda do governo federal onde a prioridades eram a política de estabilização 

monetária e a abertura da economia. A chegada de Collor ao executivo federal não só  

representou o primeiro governo civil após o fim da ditadura militar, mas marcou uma 

fase em que a idéia de modernidade passou a ser vinculada à formulação de políticas 

econômicas que iriam promover um ‘choque de mercado’ no Brasil. Com um estilo de 

governar voluntarista, o presidente Collor pautou seu discurso pelo repúdio a diversos 

representantes da classe política, sindical, do funcionalismo público definia como 

grupos que tinham uma postura anti-burocrática, arcaica e corrupta. Contrário ao que 

chamava de ‘república dos marajás’, o presidente não estabelecia interlocução com os 

partidos e procurava manter um contato direto com a população,  dispensando a 

intermediação do congresso para discutir as mudanças que pretendia conduzir ao longo 

de seu governo como a reforma administrativa da máquina pública, a moratória da 

dívida mobiliária federal e o plano de estabilização econômica que, por sinal, levou seu 

próprio nome, o Plano Collor. 

 O governo Collor utilizou-se amplamente de recurso midiático para se 

dirigir ao povo. Sua pretensa idoneidade moral e vigor físico eram utilizados como 

símbolos de uma nova forma de administrar o país. Após as denúncias de improbidade 

administrativa no seu governo e a instauração do impeachment pela Câmara dos 

Deputados Federais em 1992, o referido presidente foi substituído pelo seu vice, Itamar 

Franco, que procurou dá curso às reformas liberalizantes que, de forma aleatória e 

fragmentada, tiveram início na gestão anterior. Uma das prioridades da gestão Itamar 

Franco (1992-1994)   foi a agenda social, uma vez que o presidente reconhecia em seu 

discursos que as condições de vida da população brasileira inserida na base da pirâmide 

social eram muito precárias e haviam se agravado com a recessão do país nos dois 

primeiros anos dá década. A criação do Programa de Combate à Fome e à Miséria foi 

apresentado para a população na época como uma ação governamental que procurava 

resgatar a dívida social do país. em essência, essa política pública tinha um caráter 

assistencialista que  se circunscreveu a distribuição de alimentos, a gestantes e aos 

flagelados da seca. 

Outro traço característico das mudanças que ocorreram nos aparelhos de 

intervenção social no país a partir dos anos 1990 foi a pulverização dos programas 
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sociais, cujo redesenho se mostrou oportuno ao clientelismo e ao jogo político e 

eleitoral. No campo da previdência, debatia-se a necessidade de reformular a seguridade 

social em face do seu impacto deficitário sobre as contas públicas. Defendia-se a 

desvinculação da correção dos benefícios previdenciários dos aumentos reais do salário 

mínino e propunha-se, também, a criação de uma aposentadoria complementar e de um 

seguro-saúde para os trabalhadores com níveis de renda média e alta.
108

 

As mudanças do papel do Estado levadas à efeito nessa fase temporal foram 

pautadas por uma racionalidade que privilegiou os planos gerencial e técnico deixando à 

margem de alterações  os aspectos relativos a desigual distribuição de renda do 

país.(2000) argumenta que o apego aos aspectos mais pragmáticos da estrutura 

organizacional do poder público não conseguiu tornar a reforma incólume às questões 

políticas. Algumas medidas de política econômica formuladas no governo FHC 

estiveram associadas à desregulamentação do mercado de trabalho e causaram 

influência sobre o nível de desemprego. Desse modo, a idéia de que a reforma do 

Estado não interferiria nas relações de classe gravitavam apenas no plano da retórica. 

Além disso, várias decisões governamentais referentes à execução do Plano Diretor 

foram realizadas através de medidas provisórias sem o crivo de debates envolvendo a 

sociedade civil e o próprio congresso. 

  As transformações da estrutura burocrática do Estado brasileiro se consolidaram 

nas duas gestões do governo FHC (1995-1998) e (1999-2002) e trouxeram alguns 

reordenamentos ao estilo de intervenção governamental que havia se consolidado no 

país.
109

 Um dos principais representantes da cúpula ministerial desse governo, o 

Ministro da Administração Federal e da Reforma do Estado, Luís Carlos Bresser Pereira 

defendia a ‘reconstrução’ do Estado e das instituições políticas, uma vez que o Estado 

desenvolvimentista que marcou o padrão de regulação pública no país desde os anos 

cinquenta teria entrado em crise e não conseguia realizar seus papéis de coordenação 

econômica e de mediador de conflitos distributivos. 

Para Bresser Pereira (1998), o sistema de administração estatal havia 

entrado em colapso financeiro desde os anos setenta devido aos vultosos déficits 
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 A contenção de gastos sociais atingiu setores importantes como a assistência à saúde. O SUS, Sistema 

Único de Saúde sofreu um severo corte em seu financiamento quando o governo Itamar Franco decidiu 

retirar da seguridade social, em 1993, os recursos provenientes da arrecadação das contribuições 

previdenciárias de empregados e empregadores. Com a retração de sua base financeira, houve uma crise 

expressiva no setor de saúde, uma vez que a implantação do SUS passou a depender unicamente dos 

recursos do Tesouro Nacional. 
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Sobre a reforma do Estado no Brasil ver, entre outros,  Diniz(1998) e Nogueira(2005) 
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públicos e ao nível de endividamento público externo. A forma de financiamento desses 

déficits, através da emissão de títulos da dívida mobiliária federal concorria, também, 

para alimentar o processo inflacionário. Para o autor, diante desse contexto, o Estado 

teria perdido sua função de agente de desenvolvimento do país e enfrentava uma crise 

de governança que o impedia de fazer a provisão eficiente de serviços sociais básicos 

para a população.  Nessa perspectiva, o Estado brasileiro poderia adquirir condições 

financeiras e administrativas suficientes para integrar o país ao processo de globalização 

se seguisse algumas premissas como: a diminuição do seu tamanho mediante o 

enxugamento do quadro de pessoal que se daria mediante os processos de privatização e 

de terceirização; a redução do grau de intervenção do Estado na economia, através de 

programas de desregulamentação públicas; a ampliação da governança pública, que 

seria alcançada através do ajuste fiscal e, por fim, o aumento da governabilidade, que o 

autor compreendia como a capacidade das instituições políticas de intermediar os 

conflitos presentes numa democracia representativa. 

 Todas essas proposições foram seguidas a partir desse período histórico e 

constituíram as bases do documento elaborado pelo MARE – Ministério da 

Administração e da Reforma do Estado intitulado ‘Plano Diretor de Reforma do 

Estado’ que deslanchou no governo FHC e teve continuidade no primeiro mandato do 

governo Lula. Propalava-se que essas medidas eram pertinentes para que a expansão 

econômica do país fosse retomada num contexto global regido pela supremacia do 

mercado, ao lado desse aspecto, também era colocado que a transferência de algumas 

atribuições para o setor privado possibilitaria ao Estado atender melhor a área social. 

Algumas das teses contidas no Plano Diretor não foram observadas na 

realidade brasileira após a introdução das medidas que tinham como objetivo alterar as 

funções e o papel do Estado brasileiro, uma delas, por exemplo, afirmava que a reforma 

do setor público conduziria ao aumento dos gastos públicos sociais e o que se verificou 

foi um declínio relativo dessas despesas em detrimento do aumento dos gastos públicos 

financeiros. Em sua compreensão, a reforma do Estado no país se coadunou com o 

paradigma neoliberal, uma vez que o ajustamento fiscal foi alcançado mediante 

privatização de estatais, terceirização das atividades do setor público, aumento da dívida 

mobiliária federal, repasse de alguns serviços sociais para a esfera privada, reforma 

previdenciária, entre outras medidas.
110
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 Na compreensão de Costa (2000, p. 69), “O tom privatizante da reforma implementada pelo governo 

FHC ficou evidente ao afirmar que o Estado deve subsidiar a área social, especialmente a educação, 



 178 

 

A Reforma do Estado defendia também o estímulo às praticas participativas. 

A idéia era de que o espaço público era muito mais amplo do que o espaço do Estado e 

assim era essencial a formação de um espaço público não estatal, onde paulatinamente a 

sociedade civil alargasse sua esfera de ação na medida em que o Estado estreitava  sua 

função de regulador de conflitos de classes.  Estimular a participação da sociedade civil, 

entretanto, não pode significar o encurtamento da atuação do Estado, ao contrário, 

apenas em um Estado ciente  sua responsabilidades sociais, do seu papel como agente 

de transformação e superação das desigualdades sociais a participação pode se efetivar 

plenamente. De outro modo a participação cidadã pode ser apenas uma estratégia de 

redução de custos, uma justificativa para a privatização, uma manipulação ideológica 

capaz de legitimar a desresponsabilização social do Estado através de governos e 

programas de compensação aos efeitos das políticas de ajuste estrutural. 

A decisão do Estado de não assegurar a proteção social aos indivíduos nos 

seus diversos matizes e de realizar parcialmente essa provisão através de parcerias com 

a iniciativa privada representou um posicionamento político que se comprometia com o 

mercado e com as estratégias dos atores hegemônicos do processo de globalização. Para 

o governo FHC, os benefícios da expansão econômica, mediada por uma administração 

pública flexível, moderna e eficiente, trariam as bases para o desenvolvimento social e, 

desse modo, um dos graves problemas da estrutura social do país, a pobreza, poderia ser 

reduzida. Essa proposição apresentava-se paradoxal na medida em que direitos humanos 

fundamentais como educação e saúde passaram a ser considerados como serviços não-

exclusivos do aparelho estatal e o governo efetivou uma reestruturação dos gastos 

públicos que atingiu diretamente os programas sociais.
111

 

4.4 O  período recente 

 

Destacamos que a Constituição de 1988 avançou na elaboração de políticas 

universais, no entanto, o Plano Real, adotado a partir de 1994 no governo FHC, 

                                                                                                                                               
saúde, cultura e pesquisa científica. Num país com grave problema de desigualdade social na apropriação 

da riqueza e da renda, o Estado que se propõe a atuar subsidiando a área social assume necessariamente 

um caráter conservador e limitado” 
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 Sobre esse aspecto Conh (2003, p. 74) adverte que “O que se apresenta para o Estado brasileiro na 

atual conjuntura é nada mais nada menos que, em uma situação de restrição dos recursos fiscais, a 

pulverização, uma vez mais, da área social em programas sociais e propostas de reformas das políticas 

tradicionais que acabam sendo banalizadas por duas diferentes diretrizes que, combinadas, configuram 

uma situação de perversidade social: de um lado, a escassez de recursos para gastos na área social; e de 

outro, diante da pulverização dos programas sociais existentes, restringir a mudança do padrão de atuação 

do Estado na área social à mera racionalização desses gastos, constituindo bom exemplo desse fenômeno 

a atual proposta de ‘cadastro único’ da população alvo desses programas. 



 179 

 

produziu consideráveis cortes nessas políticas, particularmente com a criação da DRU – 

Desvinculação de Receitas da União, que retirou recursos da área social sob a alegação 

de que os gastos realizados para essa área não se coadunavam com a realidade 

econômico-financeira do Estado
112

. Para as autoras, algumas reivindicações históricas 

dos movimentos sociais no Brasil tinham sido transformadas em dispositivos legais. A 

universalização da seguridade social foi um exemplo da conquista obtida por esses 

movimentos, mas as metas de ajuste fiscal propostas pela Reforma do Estado e 

articuladas às diretrizes definidas pelo Banco Mundial e pelo FMI, reprimiram essas 

despesas e seus respectivos programas sociais voltados para a redução da pobreza 

tornaram-se focalizados, essas novas ações sociais chancelavam a política econômica 

liberal-ortodoxa.  

A reorganização administrativa e institucional do Estado brasileiro, na 

década em destaque, teve como uma das principais pilastras os princípios de eficiência 

empresarial, nesse aspecto, as ‘tecnologias de gestão’ que balizaram o novo modelo 

gerencial de regulação pública também  se coadunavam com a lógica da acumulação 

flexível e com a flexibilização do uso da força-de-trabalho. O Estado e o setor privado 

da economia brasileira entraram em sintonia com os novos requerimentos do 

capitalismo globalizado nos anos 1990. Se o quadro de reformas pelo qual passou as 

instancias estatais no país pouco contribuiu para viabilizar uma vida democrática mais 

participativa  e uma regulação mais ativa no campo da proteção social, como chama 

atenção Nogueira (2004), a incorporação de novos padrões organizacionais e 

tecnológicos pelos capitais privados atuantes no país concorreu para agravar a 

precarização do trabalho e conduziu milhares de trabalhadores para as ocupações 

atípicas, desprovidas de direitos, num contexto social marcado pela pauperização.  

Uma indicação da amplitude da pobreza no país na fase mais recente pode 

ser vista a partir dos resultados do estudo elaborado por Del Grossi, Silva e Takagi 

(2001) que estimaram a existência de 44.043 milhões de pessoas expostas ao drama da 

pauperização em 1999. Esse contingente está distribuído entre regiões brasileiras. Como 

é possível observar, a região nordestina foi a que apresentou a pior taxa, 48,8 % de sua 

população foi considerada pobre. Para os referidos autores, no período pós-Real, de 

1995/1999, houve um aumento da pobreza que se concentrou mais nas áreas 

metropolitanas, onde a taxa de crescimento do número de pobres cresceu 5% ao ano.  
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A desagregação do mercado de trabalho e a ampliação do desemprego 

foram apontados como os principais determinantes desse fenômeno social.  Nesse 

aspecto, pode aludir que a abertura comercial e econômica do país ao lado da Reforma 

do Estado nessa década levaram as empresas a adaptarem seus padrões tecnológicos e 

organizacionais, flexibilizando mão-de-obra e redefiniram as políticas de Estado que 

ficaram mais comprometidas com as metas de controle dos gastos públicos. Num 

ambiente onde as regras do jogo econômico eram desfavoráveis para a estabilidade do 

emprego e a manutenção dos salários, os impactos sobre o mundo do trabalho foram 

adversos o que contribuiu para a ampliação da precariedade do trabalho e o desemprego. 

É oportuno assinalar que, a partir da segunda metade dos anos 1990, o 

Brasil se tornou um dos primeiros países da América Latina a reproduzir os modelos de 

ação estatal de combate à pobreza  que eram sugeridos pelas organizações multilaterais. 

O governo federal, em parceria com alguns estados e municípios, replicou essas novas 

estratégias. As idéias de emancipação e de cidadania vieram polidas de um novo 

conteúdo na construção do discurso liberalizante. Nessa época, O Banco Mundial 

adquiriu proeminência internacional pelas análises relativas à desigualdade social, ao 

desemprego e a pauperização nos países periféricos e por ter ocupado um papel de 

destaque também na formulação de políticas de desenvolvimento  para as economias 

desses países. Na fase mais recente, a ênfase exclusiva dessa instituição ao crescimento 

econômico como um caminho para o alcance do bem-estar social desses países tem 

dado lugar  para ações mais diretas em relação às distorções sociais. 

 

  Tabela 1 

                        Estimativa de pobres no Brasil segundo regiões – 1999 

 

 

 

Brasil e 

Regiões 

 

 

Pobres 

 

 

 

Não-Pobres 

 

 

População Total 

 

 

 

 

% de 

pessoas pobres Número de pessoas 

(1000) 

BRASIL (c)   44.043 114.180 158.223 28,5 

NORTE   3.813 6.725 10.537 36,2 

NORDESTE  21.873 22.919 44.793 48,8 

SUDESTE 11.491 56.289 67.780 17,0 
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SUL 4.402 19.660 24.062 18,3 

CENTRO-OESTE 2.463 8.587 11.051 22,3 

               Fonte: Tabulações especiais da PNAD (1999) realizadas pelo Projeto Urbano (junho 2001) 

               Apud  Del Grossi, M., Graziano da Silva, J. e Takagi, M. (2001, p. 14) 

 

a)  Pobres: renda média familiar disponível per capita até US$ 1,08 por dia (câmbio médio de setembro de 

1999) com imputação do autoconsumo e deduzidas as despesas com aluguel e prestação de casa própria; 

b) Exclui a população sem declaração de renda e sem declaração de aluguel ou prestação. Exclui 

empregados domésticos que moram no local de trabalho e pensionistas; 

(c) Exclui a população rural de RO, AC, AM, RR, PA e AM. 

 

A reforma do Estado brasileiro, na percepção analítica de Nogueira (2004) 

teve como marco principal a introdução dos métodos da “New public management”. No 

discurso do neoliberalismo, os vieses típicos do funcionamento da máquina pública 

haviam transformado os pesados modelos burocráticos em ‘fardo e custo’, os esquemas 

formais e rígidos que caracterizavam as diversas instâncias do poder público geravam 

ritos que tornavam os processos orçamentários mais complexos e contribuíam para 

retardar decisões. O argumento era de que para atenuar essa visão controladora seria 

preciso “reinventar o governo” e dotá-lo de alternativas inovadoras e de espírito 

empreendedor, imagens simbólicas que preconizavam a transferência da administração 

empresarial para a administração pública. 

Ao lado das mudanças gerenciais na burocracia estatal, o ajuste proposto 

defendia também a atualização do modelo democrático e a incorporação de mecanismos 

de participação. No entanto, para o autor, o que prevaleceu, após uma década de 

reformas, foi uma visão apenas instrumental e centrada no fiscalismo. Privatizações de 

empresas estatais, cortes de gastos, ajuste das contas públicas, descentralização de 

políticas sociais constituíram alterações substanciais na estrutura institucional do Estado 

que prezaram a eficiência, no entanto, as alterações careceram de um conteúdo ético-

político. No seu modo de ver, o que predominou foi uma ‘reforma adaptativa’, uma vez 

que as mudanças seguiram exclusivamente as formulações contidas no receituário 

neoliberal, mas  não avançou quanto à promoção social e a inclusão de novos atores na 

democracia política. Essa postura pragmática também perpassou os movimentos sociais 

que gradualmente substituíram a oposição às regulações do Estado para a “gestão das 

políticas”.   

As populações da região terminaram por ser incentivadas a não esperar mais 

nada do Estado, a buscar viabilizar-se por si mesmas, no mercado ou na 
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dinâmica comunitária, num contexto de luta pela vida, esforço pessoal e 

voluntarismo. Foram convidadas a imaginar um mundo com pouca regulação 

e pouca proteção, no qual as oportunidades apareceriam ‘naturalmente’ e que 

seria  quadro meio darwinista, em que os ‘melhores’ ou os mais determinados 

e empreendedores teriam tudo para progredir. (NOGUEIRA, 2004, p.46) 

 

A  ‘política de controle de caixa’ adotada pelo Estado no âmbito federal e 

local trouxe alguns impasses para a condução da agenda social. Os cortes de despesas 

na área da previdência e assistências sociais e as políticas focalizadas em públicos-alvos 

vêm suscitando amplas discussões em torno de questões como a efetividade desses 

novos encaminhamentos, seus possíveis impactos sobre a redistribuição de renda.  se 

esses programas apenas têm um caráter residual ou conseguem ser ‘a ‘porta de entrada’ 

pra uma política de proteção social mais consistente no país. O ajuste fiscal que pautou 

as decisões governamentais e a redução das despesas correntes do Estado atrelou as 

decisões públicas referentes à redistribuição de renda  e a assistência social  aos limites 

impostos pelas  metas do superávit primário. Nesse período, os gastos previdenciários 

foram apontados como uma das principais fontes do déficit público. Ao reproduzir a 

pragmática neoliberal, grupos políticos puseram em curso uma contra reforma 

conservadora que procurou estiolar os avanços alcançados pela sociedade brasileira e os 

resultados dessas alterações foram a desmontagem dos direitos assegurados pela lei 

constitucional. No lugar desse padrão de intervenção, a contra reforma neoliberal 

procurou fincar as bases do Estado Mínimo e preconizou a reestruturação dos capitais 

produtivos e financeiros atuantes no espaço nacional. 

Essas reorientações expressam, em realidade, mudanças de concepção ‘do 

modelo social’ e de papel do Estado social, que resulta no confronto de dois 

projetos distintos: o da democratização política e extensão da cidadania, que 

enfatizam o Estado social, de um lado, e os mecanismos de reestruturação 

produtiva e ajustes institucionais do Estado, de outro, num contexto de 

competitividade da economia globalizada, de natureza liberal. (IVO, 2008, pg. 

152). 

 

Portanto, os movimentos sociais dos anos oitenta contribuíram para 

recuperar o ambiente democrático e conseguiram adquirir um poder de expressão 

significativo quanto aos seus diversos interesses de classe, contudo esse poder social se 

confrontou com os limites impostos pelos matizes ideológicos que balizaram a reforma 

da burocracia pública na década de 1990 e pelas próprias contradições da economia 

brasileira. Para Demo (2003), é importante que se considere o processo de apropriação 

do excedente realizado sobre uma extensa camada da população brasileira que ficou à 

margem dos dividendos do crescimento nacional. Como destaca o autor, ao serem 
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destituídos de um direito legítimo que é a repartição justa dos resultados do trabalho 

cristalizado na produção de mercadorias, os grupos sociais submetidos ao intenso 

processo de apropriação capitalista  se tornam expostos ao ‘massacre do sujeito’ cujas 

reverberações são bem mais profundas que a destituição material, alcança também a 

subjetividade desses cidadãos.  

A descentralização político-administrativa também foi uma importante 

mudança na execução das políticas sociais no Brasil. A nova agenda de erradicação da 

exclusão e da pobreza traz aspectos institucionais singulares em relação às ações estatais 

que predominavam no país até a década de 1980
113

. Por um lado, as políticas sociais 

relativas ao mercado de trabalho, habitação popular, saúde, educação e seguridade, que 

estavam centralizadas ao nível do governo federal, foram sendo gradualmente 

distribuídas entre estados, municípios e representações da sociedade civil, como 

organizações não-governamentais, refletindo o processo de encolhimento pelo qual 

passou o Estado brasileiro
114

. Até então, o poder de interferência política dos 

movimentos sociais, dos governadores e prefeitos na formulação de programas sociais 

da União era bastante limitada. 

Os estados e municípios passaram a ter maior autonomia no manejo das 

ações voltadas para a proteção social, para a promoção da empregabilidade e no 

combate à pobreza. As experiências de descentralização de políticas públicas e de 

prestação de serviços sociais em diversos países, entre os anos de 1980 e 1990, levaram 

a uma convergência de argumentos em favor de práticas descentralizadas de gestão 

pública. De modo geral, passou-se a relacionar o fortalecimento da democracia, a 

ampliação do bem estar da população, a diminuição do clientelismo  e a transparência 

das decisões governamentais  às reformas de Estado que promoveram a 

desconcentração de atribuições e a delegação de competências entre as esferas de 

governo.  

Uma das críticas apontadas ao processo que culminou com a redistribuição 

de competências no que se refere à agenda social entre os níveis de governo reporta-se a 

forma caótica com que o governo federal coordenou o processo de descentralização, 

                                                 
113

 Segundo Lavinas (2000), os primeiros programas compensatórios formulados pelo governo federal, 

voltados para o combate à fome e à desnutrição no país, remontam à década de 1940 do Século  XX. 
114

 A literatura acadêmica sobre a nova agenda social do Estado no Brasil é bastante expressiva.  

Abordam-se vários aspectos dessa questão. Arretche (1995), por exemplo, discute os mitos em tornos da 

descentralização das políticas sociais entre os níveis de governo. Ivo (2004) e Demo (2003) analisam o 

novo tratamento focalizado dessas ações e destacam, sob perspectivas diferentes, os limites das políticas 

redistributivas neoliberais  no país.  
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uma vez que não houve uma estratégia planejada de transição entre o modelo de 

execução de políticas sociais que concentrava as ações no governo central e a 

distribuição de atribuições entre as unidades federativas
115

. Em algumas situações, os 

gastos públicos de estados e municípios pulverizaram-se no atendimento de uma 

inúmeras demandas tópicas. A descentralização das atividades do governo central entre 

os estados e municípios era colocada como pertinente para que o Estado alcançasse uma 

maior racionalização no manejo das despesas públicas e para que houvesse uma maior 

participação popular na esfera pública.  É pertinente ressaltar, também, que o processo 

de construção democrática do país e os mecanismos de controle social em torno das 

intervenções públicas, ao longo das fases analisadas, não percorreram uma trajetória 

sem desvios e aclives, visto que projetos políticos, em certa medida antagônicos, 

estiveram presentes nesse caminhar histórico, tornando complexa a dinâmica da relação 

entre o Estado e a sociedade.  

Como veremos no capítulo seguinte, o que vem predominando é a noção do 

despertar da consciência do cidadão para o bem comum e para a idéia de 

desenvolvimento com equidade. A construção de redes de solidariedade social e da 

ampliação das liberdades individuais tem uma modulação ideológica que se distancia da 

organização de formas de solidariedade coletiva e de comunidade política capazes de 

interferir na distribuição do poder. A idéia de empoderamento dos indivíduos passa 

pelas ações filantrópicas dos grupos organizados. A sociedade civil passou a ser 

convocada pelo Estado para se tornar parceira na resolução da questão social.
116
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 Ver Draibe (2009) 
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 Ver Conh (1995), Draibe (2003) e Nogueira(2004). 
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2 CAPÍTULO V 

 

AS MATRIZES DISCURSIVAS DAS NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

O objetivo desse capítulo é  discutir sobre as continuidades e inflexões que 

marcaram o manejo de algumas políticas de combate à pobreza entre os governos 

FHC(1995-2002) e  de Lula(2003-2010). Ao trazer à baila os princípios e objetivos que 

fundaram a intervenção dessas duas gestões no social, queremos mostrar o embate de 

forças que estava implícita na execução de políticas públicas e os desafios que esses 

governos encontraram pela frente ao tentar integrar a política macroeconômica com a 

correção do histórico padrão desigual da renda no país. Mais do que dois estilos de 

administração federal têm-se aí um momento histórico que revela as tensões que 

estiveram presentes entre a universalização e focalização de direitos sociais como 

também os desafios que o poder estatal encontrou  pela frente  ao tentar compatibilizar 

as ações estatais pró-mercado e para a sociedade civil. 

O exame das intencionalidades dessas duas gestões será feita a partir da 

discussão de três eixos de programas sociais: os programas de transferência de renda 

com condicionalidades; os programas de emprego e de qualificação e as políticas de 

microcrédito. Procuraremos recuperar os significados desses três pilares de políticas 

sociais nas referidas gestões presidenciais com o propósito de evidenciar quais eram os 

elementos que estavam em disputa. no que se refere  à noção de pobreza, de 

empregabilidade e de ativação das políticas de emprego e renda. 

No capítulo anterior, observamos que a integração do Brasil à dinâmica do 

capitalismo globalizado ocorreu mediante o cumprimento de ajustes estruturais  

recomendados  pelos organismos multilaterais. A partir dos anos 1990, o mercado de 

consumo interno e a base produtiva nacional tornaram-se mais abertos ao ingresso de 

investimentos externos diretos, por outro lado, novas legislações puseram fim às 

restrições que impediam a livre circulação de capitais financeiros internacionais no 

mercado aberto de títulos do país. Ressaltamos, também, que o Estado realizou uma 

ampla reforma em seu quadro burocrático com a intenção de promover o enxugamento 

da máquina administrativa. O receituário liberalizante fazia severas críticas à amplitude 

dos gastos públicos sociais e à falta de racionalidade operacional dos programas 

sociais.
117
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 Ver, entre outros, Diniz (1998), Andrews & Kousmin (1998),  Freire (2001),  Nogueira (2005). 
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Realçamos, também, que o governo Collor (1990-1992) deu partida para 

algumas reformas como a adoção de política de comércio exterior que reduzia as tarifas 

de importação; a eliminação de reserva de mercado para alguns produtos e também 

enfatizou o processo de privatização das empresas estatais. Entretanto, foi nos dois 

mandatos de FHC (1995-1998) e (1999-2002) que a reforma gerencial do setor público 

se aprofundou. As mudanças não atingiram apenas a estrutura organizacional e 

administrativa do setor público, também se refletiram sobre a relação Estado/sociedade 

civil e trouxeram novos desafios para o enfrentamento da questão social. 

As informações estatísticas sobre a substancial elevação das taxas de 

desemprego e das atividades de ocupação informais, divulgadas à época, já 

denunciavam os elevados custos sociais das políticas macroeconômicas neoliberais no 

país.
118

 A amplitude das desinserções contribuiu para colocar o debate em torno de 

políticas de superação da pobreza num lugar central na agenda social do Estado 

brasileiro. Houve uma inflexão nas estratégias de combate a pobreza em relação às 

políticas de proteção social  tradicionalmente adotadas no Brasil a partir da segunda 

metade dos anos 1990. Os programas sociais que foram lançados pelo Estado no 

período vieram ancorados em paradigmas que informavam novos valores e idéias em 

relação à questão social. Aparecem conceitos como vulnerabilidade social, 

empreendedorismo/empregabilidade, parceria público/privado, descentralização, 

consenso de oportunidades, entre outros.
119

 Essas categorias vão estar presentes em 

várias ações públicas voltadas para o enfrentamento da pauperização não só ao nível do 

governo central, mas também em alguns estados s e municípios. 

O projeto neoliberal, implantado nos anos 1990 no país,  procurou enfatizar 

a parceria do Estado com Organizações Não-Governamentais e representações de classe 

em detrimento de interlocução com os movimentos sociais. Por outro lado,  promoveu o 

desmonte de alguns direitos conquistados pela Constituição de 1988 numa 

contramarcha em relação aos avanços alcançados nos anos 1980. Essa estratégia do 

neoliberalismo, como realça Dagnino (2004),  deu prioridade a ‘interlocução 

institucional’ e a competência técnica das ONG’s. Nesse sentido, o neoliberalismo 

alterou de lugar o significado de representatividade, participação e cidadania.   
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 Pochmann (1999), Antunes (1999), Dupas (1999). 
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  Draibe (1998), Oliveira (2004), Faranha (2005) 
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A focalização foi uma das principais características da nova 

institucionalidade dos programas sociais da era FHC. Priorizou-se o atendimento aos 

segmentos populacionais que estivessem mais expostos à vulnerabilidade social. As 

políticas focalizadas se sustentavam na idéia de que o orçamento público apresenta 

limites rígidos de despesas, então, era preciso racionalizar o uso de recursos e atender os 

indivíduos que comprovadamente estivessem em situação de extrema pobreza e de risco 

social. Houve uma tendência de crescimento de políticas de inclusão social focada nos 

segmentos mais carentes da população em detrimento da ampliação de políticas 

universalistas. 

Eis um elemento pertinente na análise sobre o conteúdo das políticas 

públicas na fase contemporânea que Telles (2001) aborda e que também é discutido por 

Castel (1998), o caráter diverso que adquire a regulação do Estado na questão social em 

relação às políticas de integração que eram adotadas pelo Estado do Bem Estar Social. 

Essas políticas procuravam atentar para o acesso universal dos indivíduos aos serviços 

públicos, à assistência e seguridade sociais. Era uma tentativa de reduzir as 

diferenciações sociais e possibilitar a ampliação das oportunidades para a parte da 

população que estava ‘instalada na precariedade’ e havia perdido sua identidade através 

do trabalho  no âmbito da sociedade salarial.  

Paradoxo: num período caracterizado pelo fortalecimento do liberalismo e pela 

aceleração da empresa, as intervenções do Estado, particularmente no domínio 

do emprego, são numerosas, variadas e insistentes como nunca foram. Porém, 

bem mais do que a um aumento do papel do Estado, é à transformação das 

modalidades de suas intervenções que se deve ser sensível. Antes de tentar 

declinar suas nuanças, digamos, de modo rápido, o sentido da mudança: marca 

a passagem de políticas desenvolvidas em nome da integração para políticas 

conduzidas em nome da inserção. Entendo por políticas de integração, as que 

são animadas pela busca de grandes equilíbrios, pela homogeneização da 

sociedade a partir do centro. São desenvolvidas através de diretrizes gerais num 

quadro nacional. (CASTEL, 1998, p.537-538) 

 

 O cenário, na atualidade, mudou substancialmente. Ocorreu o gradual declínio 

dos esquemas de proteção erguidos pelo Estado Social que tentavam amenizar os riscos 

sociais dos mais pobres e desvalidos através de regimes previdenciários pautados na 

idéia de cooperação e  solidariedade. Nesses modelos, os que transitavam no mercado 

formal de trabalho financiavam, mediante o pagamento de tributos, o restante da 

população que não tinha a reprodução de suas vidas assegurada pelo trabalho. Na 

perspectiva liberalizante, esses sistemas previdenciários eram onerosos para o Estado e 

o levava a enfrentar situações de desequilíbrios orçamentários crônicos. Tal modelo foi 
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gradualmente substituído pela idéia de política de inserção, que delimita o público a ser 

contemplado com ações sociais. Como percebe Castel (1998),  

As políticas de inserção obedecem a uma lógica de discriminação positiva: 

definem com precisão a clientela e as zonas singulares do espaço social e 

desenvolvem estratégias específicas para elas. Porém, se certos grupos, ou 

certas regiões, são objeto de um suplemento de atenção e de cuidados, é porque 

se constata que têm menos e são menos, é porque estão em situação 

deficitária.De fato, sofrem um déficit de integração, como os habitantes de 

bairros deserdados, os alunos que fracassaram na escola, as famílias mal 

socializadas, os jovens mal empregados ou não empregáveis, os que estão 

desempregados há muito tempo... as políticas de inserção podem ser 

compreendidas como um conjunto de empreendimentos de reequilíbrio para 

recuperar a distância em relação a uma completa integração(um quadro de vida 

decente, uma escolaridade ‘normal’, um emprego estável etc.(CASTEL, 1998, 

p. 538) 

 

As noções de parceria e de co-responsabilização também permearam as 

referidas políticas, uma vez que o governo federal convocava para atuar, de forma 

conjunta com seus agentes institucionais, as organizações não governamentais, as 

instituições de classe, os representantes de comunidades, as esferas subnacionais, entre 

outros. Por outro lado, os programas sociais dessa fase reforçavam o sentido de 

empoderamento, categoria tão decantada na arquitetura dos relatórios do Banco 

Mundial dos anos 1990. Propalava-se que era essencial empoderar as capacitações e 

habilidades do cidadão pobre a fim de que este conseguisse dirimir os limites impostos 

pela privação material e social. Nesse aspecto, o embate contra a pobreza não passaria 

mais pela crítica às condições estruturais do mercado e às relações de dominação 

capitalistas, mas pelo indivíduo que se tornaria responsável em superar, com seus 

próprios esforços, sua condição marginal na sociedade. Ao Estado caberia apenas 

fornecer os instrumentos para os sujeitos. 

Os programas de transferências condicionadas de renda, os 

programas de microcrédito, de qualificação profissional, entre outros, foram os 

que tiveram maior papel de destaque na nova safra de  políticas públicas sociais 

que surgiu na gestão de FHC e que também apareceu, com novas nuances, no 

governo de Lula. De modo geral, essas intervenções públicas se ancoravam na 

noção de ‘manejo social de risco’ e supunham que as condicionalidades exigidas 

pelo Estado à população pobre, como a utilização de serviços sociais de 

educação, saúde, nutrição, capacitação profissional, empreendedorismo, entre 

outros, promoveriam a inclusão social e o declínio da pobreza futura.  
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Outro aspecto que se destacou no estilo das novas políticas sociais do governo 

federal no período considerado foi o conteúdo ideológico que norteou alguns programas 

voltados para a empregabilidade. Em geral, assiste-se a ampliação de políticas públicas 

que evocavam como uma via de resolução do problema das desinserções o autoemprego 

e o empreendedorismo individual. Mais uma vez, percebe-se que o Estado transferia ao 

indivíduo excluído o papel de principal protagonista na adaptação das novas exigências 

de um mercado cada vez mais flexibilizado e competitivo. As frentes de lutas que 

marcaram as mobilizações associativas em torno da garantia dos empregos e de 

melhores salários foram sutilmente colocadas em segundo plano no novo discurso do 

Estado neoliberal e no lugar do confronto político, vieram as intervenções sociais que 

evocaram a parceria dos representantes da instância pública com sujeito. A noção de 

representatividade, nesse novo cenário, assume outro significado,  se desloca da idéia de 

capacidade de mobilização e confronto dos movimentos sociais em relação ao Estado 

para uma interlocução institucional entre a sociedade civil e as instituições públicas. As 

ONG’s, por exemplo, tornaram-se, além de prestadoras de serviços,  interlocutoras 

representativas de diversos grupos sociais.
120

 

 

5.1 Políticas públicas de transferência de renda 

 

 

           Os programas de transferências condicionadas de renda para famílias pobres, 

denominados de PTCs, se disseminaram em vários países latinos americanos a partir da 

segunda metade dos anos 1990. Como evidencia o estudo de Draibe (2009),  as 

instituições multilaterais foram as principais protagonistas da multiplicação desse estilo 

de política pública no contexto internacional. A apologia aos efeitos positivos dessas 

ações era propalada nos relatórios publicados, por exemplo, pelo banco Mundial que 

chamava atenção para o aspecto de que esses programas tinham desenhos institucionais 

que podiam ser facilmente replicados em diversos países e eram exemplos de ‘boas 

práticas’ para os governos locais.
121
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 Ver, além de outras análises sobre o tema, Dagnino (2004). Telles(2001), Druck, & Filgueiras(2007),  

Alencar(2008) e Draibe(2009). 
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 Segundo Draibe (2009, p. 104) “Não deixa de ser notável, nesse aspecto, o comportamento de 

instituições multilaterais que, na prática, adotaram os PTCs como programa estratégico par ao combate à 

pobreza, patrocinando em todo o mundo em desenvolvimento a disseminação de seus modelos e 

resultados. Além de contribuírem para uma nem sempre desejável convergência de desenhos, 

mecanismos de monitoramento e sistemas de avaliação, tendem a fortalecer a percepção de grande 

sucesso de programas, ao eleger e apontar alguns deles como modelos ou exemplos de ‘boas práticas’, 
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           Na compreensão analítica da autora, o expressivo crescimento dos programas de 

transferência de renda na América Latina esteve associado a um conjunto de 

determinantes como: os baixos custos orçamentários dessas políticas; a agilidade 

operacional; a convergência de desenhos, mas um fator primordial era a concepção 

ideológica que sustentava essas novas iniciativas governamentais voltadas  para os 

grupos sociais mais pobres, tratavam-se de ações pró-mercado. Nesse aspecto, o repasse 

de recursos monetários para a população de baixa renda procurava aquecer nível de 

demanda desse segmento social e, portanto, podia ser utilizado como um mecanismo de 

aquecimento do consumo de produtos de primeira necessidade. Draibe (2009) também 

aponta os interesses envolvidos no jogo político-eleitoral como um aspecto controverso 

desses programas, uma vez a classe política poderia tornar essas ações em propagandas 

de campanhas na disputa de cargos eletivos. 

             Como é possível observar, no quadro, extraído do estudo de Draibe (2009, p. 

107), o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a implantar um programa 

de transferência de renda condicionada. As primeiras experiências remontam a gestões 

locais como o Distrito Federal, os municípios de Campinas e ribeirão Preto, em São 

Paulo, e Aracaju, no Espírito Santo.  

                                                         Quadro 4 

        Programas de Transferência de Renda na América Latina (1996-2005) 

Países Ano 

de 

início 

Programa 

(nome atual) 

Países Ano 

de 

inicio 

Programa 

(nome atual) 

México   1996 Oportunidades (2001)* Argentina   2002 Jefas y Jefes de Hogar 

Brasil   1997 Bolsa Família (2003)b**  El Salvador 2005 Programa Oportunidades (Red 

de Protecion Social) 

Honduras   1998 Programa de Asignación 

Familiar*** 

Uruguay 2005 Ingreso Solidario 

Nicarágua 1999 Red de Protección Social 

Mi Família 

Paraguay 2005 Tekoporã ; Ñopytyvo ( Chaco) 

Colômbia 2000 Familias en Acción R. 

Dominicana 

2005 Solidaridad 

Equador 2001 Bono de Desarrolo 

Solidario   

Peru 2005 Juntos 

Chile 2002   Puente/ Chile Solidário Panamá 2005 Red de Oportunidades 

Jamaica 2002 Avance hacia la 

Educación y La Salud 

   

Fonte: Draibe(2009) 
*     i niciado em 1996 com o nome de Proressa 
**   iniciado em 1997 como Programa de Garantia de Renda Mínima, denominado Bolsa-Escola entre 

2001 e 2003 

                                                                                                                                               
cujos resultados positivos evidentes nem sempre são apresentados com o desejável distanciamento 

crítico.”  
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*** iniciado em 1990 sob o nome de Progr. de Asignación Familiar. 

 

A maior parte dos PTCs implantados nos países latino-americanos até 2006 tinha 

condicionalidades que transitavam entre as áreas da educação, da saúde e nutrição. A 

autora salienta que, de modo geral, esses programas seguiam algumas orientações 

básicas, uma delas era a focalização, pois o público-alvo beneficiado eram famílias 

muito pobres. A transferência de renda pelos mencionados programas exigia algumas 

condições estabelecidas pela instância governamental. No caso da educação básica, o 

benefício monetário era feito mediante o repasse de bolsa em espécie para a família 

assistida e o Estado requeria como contrapartida a comprovação da matrícula e da 

frequência escolar. Quando o foco do programa era a saúde ou a qualificação 

profissional, exigia-se a comprovação da frequência aos serviços de saúde e de cursos 

de capacitação do trabalho.  

Em vários programas, o incentivo à demanda é acompanhado também por incentivos à 

oferta: em Honduras, recursos são destinados às escolas e centros de saúde 

participantes; no México, o orçamento prevê recursos para atender à demanda adicional 

de educação e saúde; em El Salvador, o programa faz parte de estratégias de 

desenvolvimento rural, que incluem investimentos em infra-estrutura de escolas, centros 

de saúde e saneamento; na Nicarágua, os professores recebem um valor por aluno 

participante, metade do qual é aplicado em material escolar, e quando necessário,  

provedores privados são contratados para garantir a oferta. (DRAIBE, 2009, p. 108) 

 

Para entender a posição dos programas de transferências condicionadas de renda 

no sistema de proteção social ao longo da gestão de FHC(1995-2002), torna-se 

relevante esboçar  em que direção se deu as orientações reformistas deste governo no 

que se reporta a questão social. No ano de 1996, os policy markers da presidência de 

república apresentaram ao país um documento intitulado “Uma Estratégia de 

Desenvolvimento Social’
122

 onde estavam delineados os serviços sociais básicos de 

vocação universal, os programas de combate à pobreza e o novo grupo de programas 

básicos que norteariam a intervenção do Estado naqueles anos mencionados. 

 

                                               Quadro 5 

           Governo FHC: Estratégia de Desenvolvimento Social 

Objetivos Condições Necessárias Desafios 

Garantia dos direitos sociais  

 

Igualdade de oportunidades  

 

Proteção aos grupos vulneráveis  

Estabilidade macroeconômica 

 

Reforma do Estado 

 

Retomada do crescimento 

Crescimento econômico 

 

Geração de emprego 

 

Melhora da distribuição 

                                                 
122

 Ver BRASIL, Presidência da República. (1996) 
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Reestruturação dos programas 

sociais universais 

 

econômica de renda 

 

 

      Fonte: (Draibe, 2003) 

 

 Ao lado dos objetivos propostos, esse documento também fazia menção aos 

limites e desafios que enfrentaria, uma vez que a execução dessas políticas sociais 

deveria  está pautada pelo critério da boa conduta fiscal e pelas metas da política de 

estabilização contidas no Plano Real. Um trecho desse documento merece destaque 

porque ressalta como a noção de pobreza passou por uma reelaboração e se firmou em 

pilares importantes como a defesa de um processo de crescimento econômico com a 

ampliação de oportunidades e a adoção de programas que reduzissem a vulnerabilidade 

dos segmentos mais pauperizados. “Procura-se examinar, apenas, as políticas, 

programas e ações que promovam, consolidem ou garantam direitos sociais básicos e a 

igualdade de oportunidades, ofereçam defesa contra situações recorrentes de risco e 

deem proteção social a grupos vulneráveis.” (Brasil, Presidência da República, 1996, 

p. 2). 

De partida, um impasse se colocava diante das proposições apresentadas, como 

articular a integração do país à lógica de funcionamento da economia mundial com a 

idéia de integração social  interna? O governo apontou a necessidade de reestruturar os 

programas sociais públicos de previdência social, saúde, educação, saneamento básico, 

trabalho, entre outros de modo a torná-los mais eficazes e com maior impacto na 

redistribuição de renda. Para alcançar esse fim, seria necessário promover a 

descentralização e a construção de parcerias entre o executivo federal e os demais níveis 

alternativos de governo e a sociedade.  

        Nossa intenção aqui não é a de examinar os diversos programas sociais  

voltados para o combate da pobreza na era FHC,  pois transcendem o objeto de nossa 

pesquisa, iremos destacar os eixos paradigmáticos que fundaram tais políticas sociais. 

Abaixo listamos o elenco de programas que foram executados no período e que faziam 

parte da nova agenda social do governo.  Em 2000, o governo federal criou a Rede 

Social Brasileira de Proteção social que articulava vários programas de transferências 

monetárias para a população de baixa renda. Faziam parte dessa rede os programas: 

 Bolsa-Escola (MEC) 

 Bolsa-Alimentação (MS) 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) (MPAS). 
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 Programa do Agente Jovem (MPAS) 

 Bolsa-Qualificação (MT) 

 Benefício Mensal – Idoso (MPAS) 

 Benefício Mensal – Portadores de Deficiência (MPAS). 

 Renda Mensal Vitalícia (MPAS) 

 Bolsa-Renda (seguro-safra) (MA) 

 Auxílio-gás (MME) 

 Aposentadorias Rurais (MPAS) 

 Abono Salarial PIS/Pasep (CEF) 

 Seguro-desemprego (MT) 

  

Tentaremos fazer uma análise mais detalhada em torno apenas de dois 

programas sociais que, a nosso ver,  assumiram um papel de destaque na referida gestão 

presidencial: O  Programa de Transferência de Renda Bolsa Escola e o programa 

Comunidade Solidária. Discutiremos os princípios e as novas institucionalidades que 

deram suporte para tais intervenções no campo do enfrentamento da pobreza. O 

Programa  Nacional de Renda Mínima vinculada à educação, o Bolsa Escola, foi um dos pioneiros 

no que se refere à nova geração de políticas sociais que apareceram no país a partir dos 

anos 1990.
123

 

  O Programa Bolsa Escola foi criado em 2001 pelo governo FHC, nos termos da 

Lei Nº 10.219. As ações dessa política social estavam vinculadas ao Ministério da 

Educação e ao Bolsa Alimentação, do Ministério da Saúde. A União assumiu a tarefa de  

fazer a provisão financeira de programas municipais de garantia de renda mínima desde 

que estivessem associados a ações socioeducativas. Ressalte-se que a condicionalidade 

requerida pelo governo federal para que a população pobre tivesse acesso ao Programa 

Bolsa-Escola
124

 era a manutenção de crianças e adolescentes em estabelecimentos de 

ensino.
125

  

                                                 
123

 Os primeiros programas de transferências monetárias de renda com condicionalidades ocorreram no 

país no âmbito de alguns municípios. Segundo Soares & Sátyro(2009, p. 8-9)  “Tudo começou em 1995. 

Naquele ano, três experiências locais de renda mínima apareceram simultaneamente no Brasil. Foram 

estas o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, em Campinas, que teve inicio em março de 

1995; a Bolsa Familiar para Educação, no Distrito Federal, com inicio em maio de 1995; e o Programa de 

Garantia de Renda Familiar Mínima, de Ribeirão Preto, iniciado em dezembro de 1995.” 

 
124

 Entre 2001 e 2003, este programa passou a ser nomeado de Bolsa-Família. 
125

 Tinham acesso ao programa as famílias muito pobres com filhos na faixa de idade entre 07 a 15 anos. 

Ver Burlandy, M. de et alli. (2007) 
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Havia uma clara focalização dessa política pelo governo federal, apenas as 

famílias muito pobres que comprovassem ter uma renda per capita familiar até  ½ 

salário mínimo podiam se cadastrar no programa que oferecia uma quantia de R$ 15,00 

por criança.
126

 Outro aspecto singular dessa intervenção referia-se ao fato de que o 

Estado colocava a família na posição de co-responsável pelos efeitos positivos dessa 

transferência de recursos. O repasse de pequenas quantias monetárias para as pessoas 

pobres, na acepção do Estado, era feito com o intuito de incentivar a demanda dos 

grupos populacionais que estavam inseridos numa realidade social marcada pela 

privação socioeconômica, situação socioeconômica que os expunham a riscos 

imprevisíveis. Os instrumentos utilizados pelo Programa Bolsa Escola também se 

ancoravam na suposição de que os a concessão dos benefícios às famílias pobres 

possibilitaria o acesso aos direitos sociais básicos como alimentação e educação e, desse 

modo, seria um caminho para a inclusão social. 

 Os recursos eram transferidos pela Caixa Econômica Federal e o repasse às 

famílias realizado pelos municípios. A fiscalização da freqüência dos alunos era feita 

em parceria com um conselho de controle social onde participavam além dos agentes 

municipais alguns representantes da comunidade.  Esta é outra característica dos 

programas sociais do governo FHC que indicam a associação com as modulações 

discursivas das instituições multilaterais. Nos relatórios sobre a pobreza publicados pelo 

Banco Mundial a partir da segunda metade dos anos 1990, um dos pilares das políticas 

sociais estava estruturado em torno da idéia de empoderamento dos pobres. 

 Empoderar os segmentos mais pauperizados da população tinha o sentido de 

ampliar também a participação social dessas pessoas, mas a medida que a liberalização 

dos mercados, a fragmentação dos movimentos coletivos e a flexibilização das relações 

de trabalho também faziam parte do elenco de proposições preconizadas pela gestão 

FHC, a participação dos sujeitos adquire uma conotação bem distinta da que tinha no 

contexto das reformas sociais promovidas pela Constituição de 1988 que intentavam 

ampliar a universalização dos direitos sociais. Os  mais pobres deveriam tomar para si o 

papel de ampliar  suas oportunidades futuras a partir dos ativos disponíveis e superar as 

                                                 
126

 Conforme o Art. 2º, Inciso II, da Lei Nº 10.219 “Tenham como beneficiárias as famílias residentes no 

Município, com renda familiar per capita inferior ao valor fixado nacionalmente em ato do Poder 

Executivo para cada exercício e que possuam sob sua responsabilidade crianças com idade entre seis e 

quinze anos, matriculadas em estabelecimentos de ensino fundamental regular, com freqUência escolar 

igual ou superior a oitenta e cinco por cento” 
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situações de privação material que os colocava na pobreza.
127

 Esse proposições estavam 

amalgamadas às referências normativas de capital  social, de desenvolvimento das 

capacidades dos pobres e de segurança social. Evoca-se, como uma via de resolução 

para o problema das desinserções e do desemprego, o aumento das capacitações 

individuais da população de baixa renda.
128

 Nesse sentido, caberia ao indivíduo 

excluído encontrar formas de sair da posição de ‘sobrante’
129

 na esfera social. Era 

paradoxal que, diante da reduzida demanda de emprego pelas empresas, as políticas 

públicas individualizasse o problema do desemprego, deslocando para o trabalhador a 

responsabilidade para superar os limites impostos pelo próprio mercado. 

  Os condicionamentos requeridos pelas políticas de focalização como 

comprovação de baixa renda recupera tradicionais mecanismos de controle e de relações 

entre o Estão e a população pobre fundadas no estigma e no rebaixamento do status de 

cidadania. A autora lembra que  os pobres são credores de uma dívida social e, nesses 

programas sociais, são conduzidos a posição de devedores de contrapartidas. Nesse 

mesmo período histórico o governo federal colocava em execução uma série de medidas 

de austeridade fiscal e políticas monetárias de controle da inflação, na sua maior parte, 

preconizadas por instituições multilaterais com o intuito de promover a estabilidade 

econômica. Conh (1995) adverte que os efeitos dessas políticas produziram a retração 

da produção nacional e da ocupação produtiva, portanto contribuíam para acentuar os 

processos de dessocialização como a perda de vínculos de trabalho, a precarização e o 

desemprego. Por outro lado, as metas de superávit dos gastos públicos tiveram fortes 

efeitos sobre as despesas sociais que passaram por contingenciamento principalmente na 

área da previdência social. 

Conseqüentemente, talvez o maior desafio que se apresenta hoje para a 

reversão da lógica que vem regendo as políticas sociais no país resida em superar o 

raciocínio contábil — de "caixa" — como critério exclusivo de formulação e 

implementação de políticas sociais e, portanto, de extensão dos direitos sociais e do 

acesso dos setores mais pobres da sociedade a benefícios e serviços sociais básicos. Em 

resumo, o desafio presente consiste em romper os grilhões do que vem sendo 

denominado de ditadura dos economistas (vale dizer, de um modelo econômico 

específico de acumulação), buscando compatibilizar desenvolvimento e crescimento 

econômico com democracia social. (CONH, 1995, p.4) 

                                                 
127

 Conforme Maranhão(2009) 
128

 No ano de 2001, o Banco Mundial destacou a importância dos programas e transferência de renda no 

país “A educação e a saúde básica ajudam a fortalecer o capital humano dos pobres e a aumentar sua 

renda. Grandes avanços foram obtidos recentemente nas áreas de educação e saúde graças, sobretudo, aos 

novos mecanismos de financiamento, inclusive transferências federais per capita e despesas mínimas. 

Banco Mundial (2001, p. 17) 

 
129

 Terminologia empregada por Castel (1998) para se referir à massa de excluídos no contexto 

contemporâneo da sociedade industrial 
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            Outro programas criado no início do primeiro mandato de FHC foi o  Programa 

‘Comunidade Solidária’ que também tinha como um dos principais objetivos,  a 

exemplo de outras ações sociais dessa fase, a promoção da participação cidadã e o 

empoderamento da população.
130

 Um elemento inovador dessa política era que se 

propunha a coordenar diversos programas federais em parceria com os entes federativos 

e a sociedade. O Comunidade Solidária protagonizou 15 rodadas de discussões sobre 

temáticas sociais que denominou de ‘interlocução política’ com a sociedade civil.  A 

mobilização da sociedade civil para atuar em conjunto com o governo foi a tônica que 

permeou o discurso dessa política social que defendia a articulação com associações 

sem fins lucrativos, ONGs, entre outras representações da sociedade civil. Os princípios 

que orientavam o Comunidade  Solidária  eram os seguintes: 

 Parceria  

 Solidariedade  

 Descentralização das Ações:  

 Integração e Convergência das Ações 

 

Racionalizar o gerenciamento de programas federais voltados para a erradicação 

da pobreza e convergir às iniciativas do governo e da sociedade civil era, portanto, o 

principal objetivo desse programa. A atenção ao limites orçamentários, também 

perpassava as preocupações de tal política pública. O governo tinha uma tarefa difícil, 

dar respostas às contradições emergentes da dinâmica econômica nacional que afetavam 

a vida de milhares de desempregados e excluídos e garantir a acumulação capitalista. A 

tentativa de construir um consenso em torno dessas questões seguiu o caminho proposto 

pelas orientações de política social dos organismos multilaterais. 

 A modulação discursiva presente no relatório do Banco Mundial de 1995 

intitulado “Reformas Econômicas e Trabalhistas na América Latina e no Caribe” 

demonstra como a referida instituição fazia críticas aos modelos de gestão dos gastos 

públicos sociais existentes nos países latino-americanos, definindo-os como estruturas 

onerosas e complexas. Além de sugerir a reforma do aparato institucional ligado a 

provisão da assistência social, o banco Mundial também estimulava a transferência 

dessas ações para outras esferas de poder e para a iniciativa privada. Pode-se aludir que, 

                                                 
130

 Esse programa substituiu o CONSEA criado no governo de Itamar Franco e tinha um Conselho 

Consultivo que era formado por ministros das áreas sociais e representantes da sociedade civil. 
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o governo FHC foi pródigo em atender as expectativas dos atores hegemônicos 

internacionais. 

Os gastos sociais são sempre limitados por considerações orçamentárias. Ademais, a 

consideração mais importante para qualquer despesa social é a eficiência da alocação de 

fundos, medida pelos resultados em relação às metas iniciais. Os países latino 

americanos mantêm estruturas burocráticas e uma legislação complexa para governar o 

fornecimento de serviços sociais. Esses países deveriam iniciar esforços de 

racionalização de suas instituições de serviço social. Os governos deveriam limitar-se à 

elaboração de política, controle, avaliação, supervisão e financiamento, deixando a 

execução dos programas a entidades descentralizadas como municipalidades, governos 

locais e organizações privadas. Banco Mundial (1995, p.24-25) 

             Como chamamos atenção anteriormente, as políticas sociais envolvem 

coalizões políticas e tensões entre os interesses de diversos setores da sociedade. 

Avanços e recuos podem ser observados no enfrentamento da questão social pelo 

Estado.  A abertura do Comunidade solidária para o controle social da população foi um 

aspecto positivo do mesmo, uma vez que a destinação das verbas sociais era definida 

pelo município em consonância com entidades e representantes da sociedade civil. Estes 

estabeleciam conjuntamente as prioridades locais. Por outro lado, os autores também 

têm um posicionamento crítico em relação ao formato institucional do comunidade 

Solidária, para os mesmos esse programa não atacou frontalmente as grandes 

desigualdades sociais que permeiam a realidade histórica de regiões como o Nordeste. 

             Ivo (2008) sugere que duas tendências distintas passaram a assinalar a 

assistência social e os programas de combate à pobreza nos anos FHC(1995-2002). De 

uma parte, o caráter universalista da proteção social avançou com a regulamentação do 

Sistema Único de Saúde e com a substituição das práticas clientelistas da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) pela nova legislação da Lei Orgânica de Assistência 

Sócia l(LOAS), uma vez que essas mudanças  na assistência social procurou assegurar o 

atendimento às necessidades sociais para  todos os cidadãos do país. De outra parte, os 

programas de caráter seletivo passaram a ocupar uma posição de destaque no esforço 

contra o desemprego em massa e a pobreza. O programa de Comunidade Solidária, 

criado em 1995 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso  e inspirado na 

campanha do sociólogo Herbet de Souza intitulada  ‘Movimento Ação da Cidadania 

contra a Miséria e pela Vida’, foi uma das ações pioneiras  que deu início às 

experiências institucionais do governo federal baseados na focalização e no estímulo à 

filantropia. 

             Com o início do mandato presidencial de Lula em 2003, a expectativa popular 

era de que ocorreriam mudanças institucionais substantivas ao nível das políticas de 

inclusão social, de emprego e renda, uma vez que, em sua plataforma de governo,  
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acenavam-se propostas  de redesenho de eixos importantes da regulação do Estado na 

vida econômica e social do país. A flexibilização do trabalho tinha sido uma das 

grandes marcas dos anos 1990, pois diversas alterações jurídicas nas relações de 

trabalho foram nesse caminho tais como o crescimento da contratação atípica, a 

ampliação da jornada de trabalho, o aumento da remuneração variável. A precarização 

do trabalho e as desinserções andam de mãos atadas e os efeitos dessas mudanças legais 

também concorreram para impactar a amplitude da pobreza. O candidato Lula tinha um 

posicionamento crítico em relação aos revezes das políticas macroeconômicas 

liberalizantes do seu antecessor. No entanto, o primeiro mandato do governo Lula 

(2003-2006) foi pautado por um ‘campo em disputas’
131

 entre as  forças políticas que 

pleiteavam a manutenção de um perfil de intervenção estatal conservador e os 

segmentos mais democráticos que solicitavam  a efetivação de um contrato social que 

pudesse trazer soluções para o quadro de profundas diferenciações sociais do país.  

             No que se refere às políticas de transferência de renda, o governo Lula procurou 

racionalizar a operacionalização de diversos programas sociais de seu antecessor, 

aglutinando-os num só programa, o Bolsa Família. Também procurou ampliar o 

contingente de pessoas que podiam ter acesso aos benefícios concedidos pela referida 

política social.            O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 através de Medida 

Provisória que posteriormente foi formalizado nos termos da Lei Nº 10.836. A proposta 

dessa inicitativa era  de promover a unificação de alguns programas de transferência de 

renda herdados da gestão de FHC.
132

 Segundo Silva (2006), o esforço de integração 

dessas políticas de transferência de renda decorreu dos resultados de um diagnóstico que 

foi realizado sobre os programas sociais que estavam em execução na segunda metade 

dos anos 1990. As informações e análises daí resultantes demonstravam que havia 

desarticulação entre esses programas e que os mesmos concorriam entre si em seus 

objetivos o que gerava despedício de gastos públicos e ausência de coordenação geral.  

Para a autora, o Bolsa Família trouxe alguns avanços tanto em termos 

qualitativos em comparação a história das políticas de transferência de renda no país.  O 

PBF ficou sob a coordenação nacional da Secretaria de Renda de Cidadania do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome o que teria dado mais 

racionalidade a sua operacionalização e passou a disponibilizar de um volume 
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 Oliveira (2007) 
132

 Os programas unificados foram: o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o Programa 

Bolsa Escola Federal, o Bolsa Alimentação e o Vale-Gás. 
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orçamentário mais expressivo que as ações anteriores. A previsão inicial do programa 

era atingir 11, 2 milhões de famílias. O aludido programa também se propunha a 

estabelecer melhor focalização para o enfrentamento da pobreza no país e objetivava 

simplificar o acesso aos benefícios. O PBF, a exemplo do Bolsa Escola, tinha como seu 

público-alvo as famílias consideradas muito pobres com renda per capita mensal entre 

R$ 50,00 e R$ 120,00. A condicionalidade era de que esses núcleos familiares 

possuíssem  gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes entre o e 15 anos. Segundo às 

exigências formais dessa política, a família tinha que apresentar a comprovação de que 

os filhos frequentavam à escola e, com relação à saúde, as mães tinham que fazer 

exames pré-natais, acompanhamento nutricional, e manter o acompanhamento de saúde 

e as vacinas em dia dos filhos. Lavinas(2004) e  Senna et.al (2007) chama atenção para 

o fato de que as condicionalidades requeridas às famílias subvertem de certo modo, a 

idéia de acesso a um direito social, uma vez que este não suponhe qualquer forma de 

ônus  ou de exigência para o cidadão. 

 

A perspectiva de punir as famílias que não cumprem as condicionalidades parece 

incompatível com os objetivos de promoção social do Programa.  Assim, não se pode 

deixar de considerar as condições que as famílias dispõem para atender as requisições 

impostas, tendo em vista as dificuldades  cotidianas de sobrevivência a que a maioria 

está exposta. (SENNA et. al ,2007, p. 93) 

 

A despeito dos aspectos positivos, Senna et. al (2007) aponta outros elementos 

paradoxais em relação ao programa de transferência de renda criado na gestão Lula. 

Como o BPF é um programa que tem uma dotação orçamentária específica, não podia 

ser considerado um direito social como uma aposentadoria ou o seguro-desemprego, 

uma vez que qualquer alteração na estrutura dos gastos sociais poderia comprometer a 

manutenção desse benefício monetário. Outros autores debatem sobre a questão da 

‘porta de saída’ de programas como o BPF.  O repasse de recursos monetários por um 

longo período poderia enfraquecer o impulso das pessoas pobres de superarem a 

situação de vulnerabilidade social, o que tornariam as ações do governo inócuas quanto 

à superação da pobreza. Outro fator controvertido do programa é o acompanhamento 

das contrapartidas requeridas das famílias. Como essa política envolve a 

descentralização de operações e vários atores institucionais estão envolvidos no 

cadastramento, repasse e controle das contrapartidas há sempre a possibilidade do não 

cumprimento destas. 
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 5.2 Políticas Públicas de emprego e de qualificação 

 

 

Nos anos 1990,  os sinais adversos que o processo de reestruturação produtiva 

das empresas e a conseqüente flexibilização das relações trabalhistas havia ocasionado 

sobre o mercado de trabalho brasileiro já eram visíveis. A integração do país ao 

processo de globalização foi uma trajetória que exigiu profundas alterações na base 

técnico-material do país e nas relações institucionais entre o Estado, o trabalho e o 

capital. Representantes de federações industriais e sindicatos patronais  solicitaram 

mudanças na legislação que regia os aspectos legais referentes a contratação de mão-de-

obra. Urgiam maior flexibilidade no uso da força-de-trabalho .As mudanças legais nas 

relações entre empresas e trabalhadores também refletiam o funcionamento de uma 

nova lógica do capital, cada vez mais intensivo no uso de tecnologias sofisticadas e 

flexibilizado quanto à participação do trabalho nos processos de produção.  

Os posicionamentos em favor da desregulamentação da legislação trabalhista 

deram força para as alterações legais realizadas no governo FHC que flexibilizou alguns 

direitos sociais relacionados ao trabalho. Como destaca Oliveira (2007), estas alterações 

vieram à baila numa fase de estabilização da economia que afetou consideravelmente  o 

nível de emprego. O autor assinala que esses fenômenos sociais provocaram a 

progressiva deterioração do trabalho formal e legalizado que havia sido uma referência 

importante do modelo fordista de produção nos anos 1970. Desde aquela fase, percebe-

se o crescimento acentuado de ocupações atípicas no país, que quase sempre não 

garantem emancipação nem  sustentação  material  satisfatória para os sujeitos. 

Uma sucessão de medidas pontuais foi sendo adotada a partir de 1994, em geral, por 

iniciativa da Presidência da República, alterando significativamente a normatização das 

relações de trabalho no Brasil, envolvendo aspectos como o processo de contratação e 

demissão, a forma de uso e remuneração do trabalho e a maneira de solucionar os 

conflitos. Destacaram-se, quase sempre, por Medida Provisória, as seguintes: instituição 

do trabalho não assalariado nas cooperativas, Participação nos Lucros e Resultados, 

Banco de Horas, trabalho temporário, trabalho parcial, Comissões de Conciliação 

Prévia, entre outras medidas. (OLIVEIRA   2007, p. 53) 

 

A atuação do Estado, do ponto de vista de políticas compensatórias de emprego, 

voltou-se, no governo FHC, para a tentativa de reduzir os custos sociais e econômicos 

desse processo de reestruturação produtiva das empresas sobre a classe trabalhadora. A 

participação do emprego formal com carteira assinada em relação ao emprego informal 

e ao trabalho por conta-própria no país apresentou declínio na década em destaque. 

Formula-se, a partir desse período, um conjunto de políticas públicas que, segundo o 
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governo, tinham a proposição de ampliar o emprego e renda dos segmentos mais 

vulneráveis do mercado de trabalho.  

Dentre os principais eixos de políticas públicas de emprego criados pelo governo 

federal, nessa fase, destaca-se o Programa de Geração de Emprego e Renda, o 

PROGER, criado em 1994.  Esse programa foi operacionalizado com o objetivo de 

possibilitar o acesso ao crédito para os segmentos da população na área urbana que 

enfrentavam restrições para obter financiamentos nas instituições bancárias. Os recursos 

dessa ação social provinham do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e sua 

aplicação obedecia às prioridades definidas pelos Conselhos e Comissões Estadual e 

Municipais do Trabalho/Emprego.
133

 O PROGER Rural e o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, procuravam contemplar com 

pequenas linhas de crédito os grupos sociais domiciliados no campo.  

O PROGER  teve um caráter pioneiro enquanto política pública de geração de 

emprego e renda do governo federal porque procurou articular diretamente o setor 

financeiro com as demandas por crédito dos pobres. Face às dificuldades dos segmentos 

populares de ingressarem nesse mercado, o Estado colocava o fornecimento de 

microcrédito como uma possível solução para o problema do desemprego. O foco dessa 

política social eram os pequenos empreendimentos, o setor informal, as cooperativas e 

formas associativas de produção. A qualificação profissional também passou a ser 

focada como uma importante política compensatória de emprego pelo governo federal a 

partir dos anos 1990. Com a efetivação do Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador - PLANFOR, entre 1995 até 2003, o governo visava implantar um 

programa de capacitação que atingisse a parte da população brasileira mais exposta à 

exclusão social e ao desemprego. O referido programa tinha como orientação oficial 

construir uma oferta de emprego com base na demanda do mercado de trabalho e 

pretendia alcançar uma qualificação de 20% da população economicamente ativa  - 

PEA, que, segundo o ministério do Trabalho representava, em 1995,  cerca de mais de 

15 milhões de trabalhadores brasileiros. Oliveira (2005) grifa que o sistema público de 

emprego que foi estruturado no país nos anos 1990  envolveu um esforço sistemático do 
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 O Ministério do Trabalho instituiu, em 1990, o CODEFAT o Conselho Deliberativo do Fundo de 

Amparo do Trabalhador que constituía um órgão de caráter tripartite composto por representantes dos 

trabalhadores, dos empregadores e do governo, com intuito de programar ações que promovessem, 

através da gestão de linhas de financiamento do Fundo de Amparo do Trabalhador, programas de 

qualificação da força de trabalho, o programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e o 

financiamento de programas de desenvolvimento econômico, entre outros. 
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Estado neoliberal em compensar a aguda crise do emprego que assolava o mercado de 

trabalho brasileiro. Crise que esteve diretamente associada à política de estabilização  e 

às medidas de flexibilização do trabalho adotadas pelo governo FHC. 

O que se observa no Brasil, nesse período, é a célere mudança do padrão fordista 

de produção para a acumulação flexível. Propalava-se que a abertura econômica do país 

aos mercados globalizados requeria a adaptação do trabalhador a um contexto em que as 

empresas demandavam novas e múltiplas habilidades profissionais. Como demonstra 

Oliveira (2007), o domínio de um ofício em certa etapa do processo de produção era 

algo que predominava na no fordismo, mas o sentido dessa qualificação se tornou 

insuficiente e até obsoleta no contexto da fluída e veloz inovação tecnológica que 

passou a informar a dinâmica do capitalismo global. Cabia ao trabalhador um 

aprendizado contínuo das várias etapas de produção das empresas. Qualificação 

envolvia, como destaca o autor, o domínio de várias competências e habilidades que 

fossem capazes de responder às exigências do mercado. Essa modulação discursiva 

passou a ser um tema central em torno de programas voltados par ao mercado de 

trabalho. 

Na leitura de Oliveira (2005) e Lima (2007), houve predominaram duas 

concepções em torno do sentido de política de pública de qualificação ao longo dos anos 

1990 no Brasil. Na primeira metade dessa década, a abordagem que norteava essa 

política no país entendia a intervenção social do Estado como um caminho de retorno ao 

emprego,  a situação de desemprego era vista como conjuntural. Portanto, nesse período 

predominava  um estilo de regulação estatal que priorizava as políticas passivas como o 

fornecimento do benefício do seguro-desemprego, a aposentadoria antecipada e o 

estímulo a freqüência escolar dos jovens.  Com a criação do PLANFOR, a qualificação 

passa a ser vista sob um novo prisma, como um meio para o alcance da 

empregabilidade. Ocorre também a ativação das políticas compensatórias de emprego, 

uma vez que o incentivo a formação profissional, o fornecimento de subsídios às 

contratações das empresas, a oferta de crédito, entre outros, são políticas ativas que 

procuram alterar a estrutura do mercado de trabalho pelo lado da oferta. 

Conforme os autores citados, as idéia de parceria com o setor privado, de 

descentralização e empregabilidade constituíram os pilares da execução dessas políticas 

de emprego. A sociedade civil foi convidada a dá sua contribuição para as novas ações 

sociais traçadas pelo governo FHC. As interações dos órgãos públicos com ONGs, o 

“Sistema S” e representações sindicais se estreitaram consideravelmente no que se 
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reporta a oferta de cursos profissionalizantes. Os estados e municípios também estavam 

incluídos no rol de atores institucionais que executavam essas políticas. A perspectiva 

que tinha o governo federal em torno das políticas de qualificação ilustra bem o ajuste 

da intervenção pública aos moldes propostos pelo neoliberalismo. Cabe aqui resgatar 

um trecho do relatório do Banco Mundial de 1995 em que a mencionada instituição se 

referia à pertinência de ocorrer alterações no estilo dos cursos de treinamento público 

que vigiam nos países latino-americanos e no Caribe até os anos 1980. Percebe-se um 

discurso que enaltece a visão economicista de educação profissional e reforça a 

importância do setor privado na oferta de cursos sintonizados com os novos padrões 

tecnológicos das empresas. 

As instituições de treinamento público na América Latina e no Caribe, com exceção de 

Argentina e México, baseiam-se no modelo brasileiro do SENAI, um órgão público 

autônomo financiado por contribuições de 1% a 2% da folha de pagamento e 

administrado em conjunto por governo, trabalhadores e representantes dos 

empregadores. Essas instituições desempenharam um importante papel durante o 

período de industrialização baseada na substituição de importações e a maioria continua 

a fornecer o mesmo treinamento que sempre forneceu. Mas os países sofreram 

mudanças drásticas em suas políticas econômicas, ocorreram mudanças significativas 

em tecnologia e instituições de treinamento precisam adaptar-se para ser eficazes. 

Alguns institutos de treinamento tradicionais estão se transformando em centros de 

transferência de tecnologia. Diversas escolas assumiram essa função e oferecem uma 

variedade de cursos para empresários privados. (...) tendência é não apenas um meio 

importante de divulgar as inovações tecnológicas, mas também uma ferramenta útil para 

que os institutos de treinamento se antecipem às necessidades empresariais. (BANCO 

MUNDIAL, 1995, p.25) 

 

A gestão presidencial de Lula a partir de 2003 trouxe algumas mudanças para a 

política de qualificação. O PLANFOR foi substituído pelo Plano Nacional de 

Qualificação – PNQ. A idéia desse programa era corrigir algumas distorções da política 

anterior como a desarticulação com as políticas educacionais; a fragilidade das 

comissões estaduais e municipais de trabalho, as distorções no planejamento e 

monitoramento do PLANFOR, entre outros. A despeito dessas críticas e da tentativa de 

corrigi-las, a mais importante inflexão diz respeito  a maneira como o PNQ passou a 

abordar a noção de qualificação como coloca  Véras(2007, p. 58): 

Sob tal perspectiva, mais do que uma ação formativa de conteúdo técnico, visando tão 

somente uma inclusão  produtiva, a qualificação deve orientar-se para a busca de uma 

inclusão cidadã. Trata-se, portanto, de uma qualificação social e profissional. 

Conseqüentemente, requer, como pressuposto, o reconhecimento da qualificação em um 

sentido mais amplo, como práticas e significados socialmente construídos, seja no 

âmbito das relações privadas (estabelecidas no processo de trabalho), seja no âmbito dos 

processos públicos (de construção de políticas públicas). Destaca-se, com isso, a 

importância estratégica da adoção de um sistema democrático de relações de trabalho, 

de modo a se ter, na qualificação, elemento de conflitos socialmente dados, um objeto 

de negociação social.  
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A equipe que formulou o programa procurou recuperar o caráter público dessa 

intervenção do Estado no mercado de trabalho que no PLANFOR estava baseada na 

idéia de empregabilidade e na individualização do problema do desemprego. O PNQ 

reconhecia que o plano de estabilização da economia brasileira nos anos 1990 trouxe 

graves repercussões para o mercado de trabalho que se desestruturou  e comprimiu a 

demanda por novos postos de trabalho. Diane desse cenário, o governo entendia que o 

emprego era uma questão social que devia ter centralidade na agenda social. Pó outro 

lado, também se fazia destaque para a importância do crescimento econômico 

sustentável, capaz de gerar a ampliação das oportunidades. O PNQ assumia uma postura 

crítica em relação ao programa que o antecedeu, pois entendia que a política de 

qualificação profissional  não poderia está desarticulada de outras intervenções sociais 

associadas ao emprego, à renda e à educação. Só mediante a associação de programas 

que contemplassem vários matizes da cidadania é que as iniciativas públicas poderiam 

contribuir para a universalização de direitos e para a redução das desigualdades 

sociais. 

 

 

 5.3 Políticas de microcrédito 

 

 

As primeiras experiências de microcrédito voltadas para a população de baixa 

renda no Brasil datam dos anos 1970 e foram construídas a partir de atores sociais e de 

instituições que vinham da própria sociedade civil. As práticas pioneiras no país 

ocorreram na região Nordeste, mais especificadamente nas cidades de Recife e 

Salvador, que foram escolhidas pela União Nordestina de Assistência a Pequenas 

Organizações- UNO  para sediarem um projeto-piloto de concessão de pequenos 

empréstimos voltados para comunidades pobres. A Uno era uma associação sem fins 

lucrativos que   recebia  colaboração da Accion International, conhecida na época como 

AITEC.
134

 

  O programa elaborado pela União Nordestina de Assistência a Pequenas 

Organizações concedia crédito e acompanhamento técnico para os trabalhadores 

autônomos que atuavam por conta própria no meio urbano das referidas cidades, uma 
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 A Accion International é uma organização sem fins lucrativos estadinudense que atua em projetos 

sociais em vários países desde a sua criação, nos anos 1950. Seu principal foco é a oferta de microcréditos 

e treinamento comercial para pessoas de comunidades pobres. De modo geral, essas ações utilizam a 

metodologia que estimula a formação de grupos solidários. A instituição já financiou vários programas na 

América Latina, Ásia, África, entre outros. 
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vez que este grupo social estava à margem dos serviços financeiros oferecidos pelas 

instituições bancárias que, em geral,  faziam exigências de comprovação de renda e de 

patrimônio bem superiores das condições materiais desses trabalhadores.  A referida 

associação civil não só concedia pequenas montas de dinheiro como capacitava os 

empreendedores individuais através de agentes de crédito que mantinham um contato 

pessoal e direto com os mesmos. Era uma perspectiva nova de ação social em relação às 

medidas de enfrentamento da pobreza que, na época em destaque, eram conduzidas pelo 

Estado brasileiro e que se concentravam em intervenções assistencialistas.
135

 O  

mencionado programa nasceu como uma experimentação embrionária e tinha o objetivo 

de mostrar que o indivíduo pobre tinha condições de cumprir os pagamentos de suas 

dívidas. Por outro lado, a metodologia inovadora do programa, baseada na idéia de ‘aval 

moral’ e que não requeria a comprovação de poder de compra e de patrimônio, 

possibilitava à população de baixa renda tocar os seus negócios e encontrarem uma 

forma de ocupação e de geração de renda pessoal e familiar. 

Segundo Dantas (2005), centenas de pequenos negócios foram financiados com 

os recursos do programa naquelas duas cidades e a principal fonte de subsídios da UNO 

vinha de organizações não-governamentais estadunidenses. Os depósitos eram 

realizados em bancos estaduais, no Recife, os recursos eram depositados no  Banco 

Nacional do Norte e, em Salvador, no Banco Econômico. Além de mostrar a viabilidade 

dessa iniciativa, os técnicos da instituição faziam acompanhamentos periódicos às 

atividades geridas pelos pequenos empreendedores informais, fornecendo conhecimento 

de gestão empresarial. A intenção era a de melhorar a qualidade de vida desse grupo de 

pessoas. A Accion Internacional reproduziu essa experiência em outros países da 

América Latina, cite-se, por exemplo, os programas realizados pela Fundación 

Compartir na Colômbia e pela Fundación Ecuatoriana de Desarrollo no Equador.  

O microcrédito no Brasil não percorreu uma trajetória linear do ponto de vista de 

sua evolução histórica. Após as iniciativas pioneiras de algumas instituições advindas 

da sociedade civil até a fase atual, a concessão de crédito para as classes populares no 
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 Sobre a mencionada experiência de microcrédito, Dantas (2005, p. 3) aponta que “A UNO já nasceu 

profissionalizada. Um grupo de profissionais das áreas de Ciências Sociais, Economia e Administração de 

Empresas, criaram uma base técnica para análise das “propostas de crédito” para o setor informal, 

produziram cartilhas para capacitar nos temas básicos de gerencial, acompanhavam o crédito (assessoria), 

produziram pesquisas sobre o perfil do microempresário informal e sobre o impacto do crédito, (a UNO 

tinha um Setor de Avaliação estruturado), promoveu o trabalho associativo criando cooperativas, 

associações de artesãos e grupos de compra e proporcionou assistência técnica a vários ramos da pequena 

produção. 
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país incorporou novas concepções e discursos num processo de mudanças em  que  

atores institucionais do governo federal, de alguns  estados da federação e prefeituras 

bem como do setor bancário passaram a transitar num espaço que  se colocou, em suas 

experiências iniciais, como um elo de comunicação entre a realidade das pessoas de 

baixa renda e o mundo financeiro.  

Desde os anos 1990, a presença do Estado como um ator regulatório do mercado 

de microfinanças no país tem se ampliado e o que chama atenção são as perspectivas 

que vêm amparando essas intervenções. De uma parte, o governo federal passou a 

considerar o microcrédito como uma política pública de enfrentamento da pobreza e 

protagonizou a construção de um marco legal para esse segmento da economia e, de 

outra parte, permitiu que bancos comerciais e sociedades de crédito ao 

microempreendedor pudessem atuar nesse espaço com fins lucrativos. 

 O desenho político e institucional do microcrédito no Brasil, na atualidade, vem 

sendo marcado pela fragmentação e por interesses diferenciados onde há entidades que 

atuam no setor a partir de uma racionalidade econômica em que as linhas de crédito 

para a população mais pobre se as expectativas de retorno forem satisfatórias e se os 

reembolsos dos empréstimos forem garantidos, como há também instituições mais 

comprometidas com a assistência social e sem fins de lucro, mas que, em algumas 

situações, enfrentam problemas como a reduzida constituição de fundos para manter a 

concessão de empréstimos e que se ressentem da ausência de políticas governamentais 

de longo prazo.  

Para uma compreensão mais minuciosa do percurso do microcrédito no país, 

desde sua origem até a contemporaneidade, iremos analisar o período de 1972 até 2010 

através de quatro fases que se singularizam por apresentar algumas especificidades 

importantes, dentre as quais, o momento em que o microcrédito aparece como uma 

política pública no âmbito da agenda de desenvolvimento do governo federal e o 

período em que surge como um programa social no contexto das ‘novas políticas 

emancipatórias’ que vêm sendo lançadas por prefeituras.
136

 A primeira fase se estende 

de 1972 até o ano de 1988 e o que singularizou esse período foi o fato das iniciativas de 

concessão de pequenas montas de empréstimos para a população carente terem sido 

originados de representações vindas da sociedade civil. 
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 A periodização das fases do microcrédito no país que é tomada como referência no nosso estudo segue 

a classificação feita por Farranha (2008). 
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  Após o momento inaugural protagonizado pela UNO no Nordeste, que fomentou 

a abertura de empreendimentos populares em duas capitais na referida região, o 

Conselho da Mulher Executiva da Associação Comercial do Rio de Janeiro, em parceria 

com a entidade internacional Women World Bank (WWB) criou, em 1984, o Banco da 

Mulher. A intenção social desta instituição era incluir a população feminina de baixa 

renda no circuito do crédito, uma vez que, nas discussões ocorridas na Conferência do 

Ano Internacional da Mulher, em 1975, observou-se que a participação desse público no 

sistema bancário era bastante inexpressivo.
137

 Na atualidade, existem em todo país, Sete 

filiais deste banco e os valores dos empréstimos concedidos gravitam entre R$ 300,00 e 

R$ 5.000,00.  A despeito da forte inclinação para o segmento feminino, o banco 

empresta dinheiro para os dois gêneros, os homens que tem acesso a esses recursos 

representam 5% do total. 

Outra importante iniciativa foi a gradual construção de um  programa de 

concessão de pequenos empréstimos pela rede CEAPE – Centro de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos. O primeiro projeto da CEAPE ocorreu na periferia da cidade de 

Porto Alegre em 1986 e passou a ser chamado de Centro Ana Terra. Essa ação social 

recebeu a colaboração financeira e apoio técnico da Acion/AITEC e da UNICEF, o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância, numa parceria cujo foco prioritário era o de 

fortalecer a renda e o consumo das mulheres provenientes de famílias de baixa renda, 

mas o programa também abria espaço para homens que exerciam atividades autônomas 

na economia informal. Um dos aspectos mais importantes dessa experiência foi a 

introdução da metodologia de grupos solidários em que as obrigações referentes ao 

pagamento dos empréstimos eram repartidas entre os participantes da comunidade que 

tinham acesso ao crédito. Como destacam Silveira e Amaral (1997), a iniciativa de 

estímulo ao empreendedorismo popular no Rio Grande do Sul inspirou a constituição de 

novos CEAPEs no Rio Grande do Norte e no Maranhão em 1989; em Pernambuco, 

Sergipe e no Distrito Federal em 1994; no Piauí e Espírito Santo em 1997. O impulso 

dessa ação voltada para a geração de trabalho e renda em comunidades pobres  veio 

com a criação, em 1990, da Federação Nacional de Apoio aos Empreendimentos 

Populares – FENAPE que assumiu o papel de um centro de articulação e apoio aos 
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 Ver Boletim Informativo da Associação para o Desenvolvimento da Mulher do Rio de Janeiro,  

Novembro/Dezembro 2002, Ano 5, nº13. 
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CEAPEs. Na fase atual, fazem parte da federação 13 CEAPEs e outras 120 instituições 

participam da rede através de seus conselhos.  

  As experiências de crédito popular realizadas por organizações sem fins 

lucrativos nessa primeira fase eram postas em execução por canais e redes que, na sua 

maior parte, estavam à margem da rede bancária e ficaram conhecidas como ‘banco dos 

pobres’. O sistema de intermediação financeira prevalecente no Brasil, nesta época 

histórica, reproduzia as determinações formais regulamentadas pela reforma bancária de 

1964 conduzida pelo Banco Central
138

. A semelhança de outros países, esse sistema foi 

construído para seguir uma trajetória de centralização e concentração bancárias e estava 

inspirada no modelo norte-americano, cuja base fundamental era a existência de 

instituições especializadas. Com a reestruturação, os bancos comerciais que atuavam no 

país estavam liberados  para fornecer empréstimos de curto prazo; os bancos de 

investimentos realizavam operações de crédito de longo prazo e captavam recursos no 

exterior.
139

 Dentre o elenco de novos agentes financeiros criados com a reforma de 

1964, foram instituídas  as sociedades de crédito, financiamento e investimento que 

podiam operar junto ao consumidor final oferecendo crédito e letras de câmbio, mas 

essa oferta passava pelo crivo de exigências e garantias reais o que gerava empecilhos 

ao acesso de milhares de pessoas de baixa renda. 

A  legislação que estruturou a referida reforma no país, a Lei 4.595/64, 

apresentava lacunas quanto a definição das prioridades para o fornecimento de crédito, 

pois não contemplava regras que incorporassem ao mercado financeiro os cidadãos que 

não tinham os nível de renda e de riqueza requeridos pelas instituições bancárias.  Essa 

omissão se coadunava com os interesses da coalizão de forças políticas que estava no 

poder no Brasil nessa fase histórica formada pela estrutura tecnocrática do Estado, os 

grandes capitais privados nacionais e internacionais. Além desses aspectos singulares à 

dinâmica da acumulação capitalista no país, é oportuno destacar que não faz parte da 

lógica do capital assegurar crédito e poder de compra para toda a população. O que 

anima a circulação do capital-dinheiro é a sua auto-valorização e, nesse sentido, só 

interessa aos bancos emprestar dinheiro aos grupos sociais que têm condições de 

realizarem reembolsos periódicos dos créditos tomados. De modo geral, a distribuição 
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 A Lei 4.595/64 foi a que estabeleceu a reestruturação do sistema financeiro nessa fase mencionada e, a 

partir dela, o mercado de finanças no país passou a ter várias modalidades de intermediários financeiros 

desde bancos comerciais a seguradoras, sociedades de crédito e de financiamento, bancos de 

desenvolvimento, entre outros. 
139

 Para uma leitura mais detalhada sobre o sistema financeiro no país, ver Puga(1999). 
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do crédito pelos bancos pauta-se por regras que são rígidas e excludentes porque esse 

mercado tem o papel primordial de financiar a expansão da capacidade produtiva das 

grandes empresas e de expandir a rentabilidade da classe de rentistas. 

O processo de concentração bancária no país, observado na fase em tela, estava 

em sintonia com as estratégias de acumulação do capital industrial do país que criava 

uma série de condições satisfatórias para a dinamização das atividades econômicas nas 

mãos dos grandes capitais. O mercado de ações e de títulos também se ampliou 

consideravelmente nessa fase e era fundamental para os interesses dos grandes capitais 

que atravessasse essa modernização, uma vez que as transações oriundas dos papéis das 

empresas e dos títulos públicos, intermediadas pelas instituições bancárias, 

possibilitavam carrear da economia uma soma expressiva de recursos monetários, um 

processo que viabilizava a velocidade de circulação de capitais. Em geral, os bancos 

empregavam esses recursos como crédito para financiar o capital de giro das 

multinacionais e das grandes empresas nacionais. Nesse aspecto, fica evidente que havia 

uma clara direção do mercado creditício para financiar os projetos dos que tinham maior 

poder econômico e seu caráter  excludente para os menos favorecidos. No ano de 1980, 

a quantidade de bancos existentes no espaço nacional representava apenas 31% do total 

de instituições bancárias existentes em 1960 e já era expressiva a participação de bancos 

estrangeiros nesse mercado.  

É importante situar também o papel que os bancos estaduais tiveram na 

estruturação do sistema financeiro dessa época. Os bancos públicos estaduais foram 

criados com a intenção de promoverem a oferta de crédito para os setores agrícola e de 

serviços públicos nas bases produtivas dos estados e municípios.
140

 Nas suas 

proposições iniciais, a intervenção direta de alguns estados da federação na atividade 

bancária tinha o papel  de contribuir para o desenvolvimento local. Postulava-se que a 

circulação monetária não ocorria a contento nos diversos espaços geográficos do país e 

que as atividades do setor primário  nessas áreas ficavam quase sempre à margem do 

acesso aos financiamentos de longo prazo, no entanto, aos poucos, essas instituições 

foram alterando seu perfil operacional e se tornaram agentes financeiros da estrutura 

administrativa dos estados. Fatores associados aos efeitos da crise inflacionária dos anos 

1980 e às elevadas dívidas dos controladores desses bancos, os governos estaduais, 

                                                 
140

 Ver COSTA NETO,Y. C. Bancos Oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. In: 

Banco Central do Brasil. Brasília, 2004. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livros_bancos_oficiais.pdf   acesso em: 14/09/2010 

http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livros_bancos_oficiais.pdf
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tornaram pouco efetivos os impactos dessas instituições para as comunidades mais 

pobres no contexto local. 

O aspecto mais emblemático desse período, portanto, é que as iniciativas de 

provisão de crédito para as comunidades  mais pobres partiram da sociedade civil e 

foram as organizações não governamentais que mais se destacaram na construção de 

redes alternativas às linhas tradicionais de crédito oferecidas pelos bancos. As ONGs, 

nessa fase, não priorizavam o retorno do crédito nem a auto-sustentabilidade como 

eixos centrais de sua atuação, estavam comprometidas com as demandas sociais das 

classes populares. Em contrapartida, a lógica que permeava as operações do sistema 

financeiro nacional se subordinavam aos requerimentos dos grandes capitais, portanto o 

crédito popular não era contemplado como uma política de Estado.  

O segundo período corresponde ao hiato temporal que vai de 1989 até 1998 e, 

nessa fase, assiste-se a emergência de articulações institucionais envolvendo 

organizações sem fins lucrativos e algumas instâncias do setor público tais como 

secretarias estaduais ou municipais de emprego e renda no que se refere a programas de 

microcrédito voltados para a abertura de pequenos negócios informais. No plano da 

repartição de atribuições entre os três níveis alternativos de poder no país, a 

Constituição de 1988 estabeleceu as bases para uma maior descentralização fiscal e 

decisória para os estados e municípios. Tais mudanças na legislação permitiram aos 

governos estaduais e municipais firmarem articulações com algumas ONGs e 

desenvolverem políticas de concessão de pequenos empréstimos para grupos sociais 

locais.  

No início da década de noventa, um projeto realizado entre  a GTZ Sociedade 

Alemã de Cooperação Técnica e a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social de 

Minas Gerais deu início ao PRORENDA, um projeto de incentivo à criação de 

pequenos negócios na cidade de Belo Horizonte. O foco dessa parceria era o de 

oferecer, para  pequenos comerciantes e produtores urbanos, cursos relacionados ao 

cotidiano do mundo empresarial  a partir de uma metodologia em que os participantes 

atuavam num espécie de jogo em que  vivenciavam situações semelhantes às de uma 

pequena empresa no mercado. 

 O primeiro teste foi realizado com a Associação dos Artesãos e Produtores 

Caseiros do Projeto Mão de Minas em 1990, os artesãos participaram de um curso 

denominado “Criação de Novos Negócios”  que utilizava uma metodologia chamada de 

CEFE - Competência Econômica baseada na Formação de Empreendedores.  A partir 
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desse projeto-piloto, observou-se que além do curso de capacitação oferecido pelo 

referido programa governamental outra peça importante para a geração de renda seria o 

fornecimento de crédito. Foi assim que surgiu em 1993, o Instituto Centro de 

Capacitação e Apoio ao Empreendedor, ou Instituto Centro CAPE, uma sociedade sem 

fins lucrativos que, desde então, oferece consultoria e treinamentos em gerência de 

crédito e empresarial para o público do segmento privado e para instituições públicas. 

Do ponto de vista da articulação da referida ONG com algumas políticas públicas 

sociais, parcerias entre prefeituras e o Centro CAPE têm se ampliado nos últimos anos e 

particularmente no caso dos municípios que vêm adotando programas de 

microcrédito.
141

 

Outro exemplo de parceria entre o poder local e entidades da sociedade civil que 

surgiu na fase em tela foi a criação da instituição comunitária de crédito Portosol em 

Porto Alegre no ano de 1995, cujos principais atores envolvidos foram o governo do 

estado do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre e organizações não-

governamentais.
142

 O modelo institucional do Portosol teve como base a constituição de 

uma agência local de fomento às pequenas atividades produtivas em que o controle das 

operações realizadas pela instituição ficaria à cargo de atores sociais que estivessem de 

fora do quadro funcional da municipalidade. A partir dessa experiência local, outras 

entidades de microcrédito foram criadas em algumas prefeituras do país tomando como 

referência a idéia de controle das iniciativas de ações sociais do Poder Público pela 

sociedade civil. Na atualidade, os valores dos empréstimos concedidos pela Portosol 

variam entre R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 e o prazo de prestações é, em média,  de 15 

meses. 

Cabe ressaltar também a iniciativa de representantes da sociedade civil na cidade 

do Rio de Janeiro que, em 1997, criaram o VivaCred, uma instituição de crédito sem 

fins lucrativos que passou a atuar nas comunidades de baixa renda através do 

fornecimento de microcrédito para microempreendedores do setor urbano  como 
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 Desde 2005, um programa de microcrédito vem sendo posto em execução na cidade de João Pessoa 

para a população de baixa renda e o curso de capacitação oferecido pelo programa baseia-se numa 

metodologia do Instituto Centro CAPE. No sexto capítulo abordaremos mais detidamente esse aspecto.  
142

 Dentre as instituições não estatais que forneceram colaboração para o Portosol, seja na forma de apoio 

técnico, aporte de fundos financeiros, cessão de espaço físico, custeio de despesas administrativas, 

assistência técnica, entre outros, merece destaque a atuação da Sociedade Alemã de Cooperação Técnica 

– GTZ, A Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre  - AJE-POA, a  Federação das Associações 

Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul – Federasul, e A Inter-American Foundation, agência 

norte-americana de cooperação internacional. Ver http://www.portosol.com/ 
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comerciantes, artesãos e pequenos prestadores de serviços dos segmentos formal ou 

informal da economia. O foco maior do VivaCred é o atendimento a pessoas que já 

possuam algum pequeno negócio, mas que têm dificuldade de acesso às linhas 

tradicionais oferecidas pelos bancos. Este programa se baseia no aval solidário como 

garantia de pagamento dos créditos adquiridos pelos clientes e seus principais produtos 

são a liberação de empréstimos para capital de giro; para o equipamento e reforma do 

empreendimento também conhecido como crédito para investimento fixo e; para a 

formação de bancos comunitários cuja idéia é a de viabilizar a abertura de pequenos 

negócios através da concessão de créditos que variam entre R$ 100,00 e R$ 1.000,00.
143

 

 O ambiente de inflação alta no país e as políticas de financiamento da dívida 

pública, nos primeiros anos da década de 1990,  trouxeram algumas restrições ao 

surgimento de outras iniciativas institucionais de microcrédito. Para financiar um déficit 

público elevado, o governo federal ampliou consideravelmente, nesse momento, a 

emissão de títulos governamentais referenciados por taxas de juros bastante atrativas em 

relação  aos demais ativos financeiros e essa estratégia afetou as decisões dos bancos 

privados quanto as aplicações de seus recursos. Estes se tornaram uns dos principais 

compradores dos papéis emitidos pelo Tesouro. 

A maior participação do governo no chamado mercado aberto de títulos, onde 

são transacionados ações e papéis de empresas privadas, públicas, do Tesouro Nacional 

e do Banco Central, constituiu uma decisão política que trouxe repercussões sobre os 

empréstimos oferecidos pelos bancos. Se até então, o setor bancário tinha pouco 

interesse em destinar uma parcela de suas linhas de crédito para as classes populares, as 

perspectivas de ganho com as aquisições de Letras do Tesouro Nacional e de outros 

papéis públicos tornavam ainda menor essa tendência. Um movimento importante 

ocorreu também nesses anos com relação ao crédito rural voltado para a agricultura 

familiar. As mudanças na legislação do mercado financeiro ocorridas nos anos noventa 

possibilitaram o crescimento do cooperativismo de crédito de modo geral, uma vez que, 

até os anos 1980, esse se limitava apenas às cooperativas de crédito mútuo e de crédito 

rural. Os municípios passam a constituir organizações promotoras de microcrédito e os 

Bancos do Povo são exemplos dessas ações municipais voltadas para os pequenos 

empreendedores. 
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A terceira fase compreende o intervalo histórico entre 1998 e 2002, onde novas 

questões se colocaram na trajetória do crédito popular no país. Um aspecto de relevo 

nesse período é a projeção que alcança o microcrédito no arcabouço das políticas 

públicas nos dois mandatos do governo FHC(1995-1998) e (1999-2002). Foi à luz da 

Quinta Rodada de Interlocução Política promovida pelo Conselho de Comunidade 

Solidária e intitulada “Alternativas de Ocupação e Renda” que o poder Executivo 

instituiu a Lei Nº 9.841, em 1999, estabelecendo um tratamento diferenciado para as 

micro e pequenas empresas.  

As mudanças que foram sendo realizadas de maneira gradual pelo governo 

brasileiro nesse período na legislação que dispunha sobre o funcionamento e 

estruturação do microcrédito no país visavam direcionar as operações de algumas 

instituições com fins lucrativos para o segmento dos pequenos negócios. Essa intenção 

se articulava diretamente à pragmática neoliberal que  apostava nas forças de mercado. 

A intenção do governo era de atrair para o ramo das microfinanças pessoas jurídicas de 

direito privado que estivessem interessadas em oferecer  empréstimos para pequenos 

empreendedores, mediante a garantia de que essas instituições teriam rentabilidade.  

O governo federal intentava reunir  expetise e competitividade ao referido 

mercado e foi com essa perspectiva que  publicou a Lei 10.194 de 14 de fevereiro de 

2001 que dispõe sobre a instituição da figura jurídica das SCMs - Sociedades de Crédito 

ao Microempreendedor. Em 26 de julho desse mesmo ano, O Conselho Monetário 

Nacional editou a Resolução 2874 que trata da constituição e o funcionamento das 

SCMs. Os diagnósticos sobre a  alocação do crédito no país, realizados nesse período, 

demonstravam que o setor produtivo informal não conseguia ter livre entrada nas linhas 

de crédito ofertadas pelo sistema financeiro. Ao estabelecer um marco regulatório para 

o funcionamento de sociedades com fins lucrativos, o governo supunha que a indústria 

da microfinanças iria deslanchar no país. Nesse aspecto, a nova lei federal estabeleceu 

que o objetivo social dessas instituições era o de realizar a: 

Concessão de financiamentos a pessoas físicas e microempresas, com vistas à 

viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, de 

pequeno porte, equiparando-se às instituições ffinanceiras para os efeitos da llegislação 

em vigor, podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho Monetário 

Nacional. (Artigo 1º da referida Lei 10.194). Com os novos dispositivos legais, 

ficou definido que as referidas sociedades poderiam receber fundos e empréstimos de 

financeiras nacionais e internacionais, de Organizações da Sociedade civil de Interesse 
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Público e de instituições oficiais. Por outro lado, o CMN estabeleceu limites de 

endividamento para as SCMs de, no máximo, cinco vezes o patrimônio líquido e 

determinou os possíveis modelos societários das mesmas que poderiam ser constituídas 

na forma de sociedades fechadas ou por cota de responsabilidade limitada. Na 

concepção do governo federal,  essas medidas dariam sustentabilidade financeira para as 

instituições que atuassem no mercado de microfinanças e tornaria atrativa  a prestação 

de serviços para os grupos sociais que estavam à margem da rede bancária.  

Se foram regulamentadas alterações que acenavam para uma perspectiva de 

rentabilidade futura para as sociedades que oferecessem microcrédito, o  Estado também 

criou algumas restrições legais que, travou a expansão das operações de crédito para as 

classe populares através das SCMs, uma vez que vetou a adoção do termo “banco” na 

denominação social dessas sociedades. Em caso de uma situação hipotética de 

solvência, as instituições bancárias podem solicitar o socorro financeiro do Banco 

Central no Brasil, mas como o próprio BACEN tentou se proteger desse risco 

impedindo que as SCMS se tornassem bancos, alguns delas enfrentarem vicissitudes 

financeiras como queda de rentabilidade e foram fechadas.
144

  Ao assumir o papel de 

árbitro na mediação entre as SCMs e o público de baixa renda o governo FHC incorreu 

em alguns equívocos  que afetaram  o interesse econômico das instituições financeiras 

que entraram com expectativas de ganho no setor de microfinanças. 

 Além da formalização das SCMs, o governo FHC também instituiu, naquele 

mesmo ano, através da Lei 9790, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscips). Nesse caso, o Poder Executivo estabeleceu alguns requisitos 

institucionais para qualificar as organizações não governamentais que poderiam se 

tornar entidades atuantes na área de crédito popular. Em um trecho da mencionada lei, o 

governo chama atenção para  “A experimentação, não lucrativa, de novos modelos 

sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e 

crédito”.
145

  Percebe-se que o governo conferiu um estatuto relevante para as 

microfinanças. Os novos  valores e idéias que foram disseminados na época sobre as 

políticas de enfrentamento da pobreza reforçavam o argumento de que  não seria 
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 Segundo pesquisa da ABSCM, A média de crescimento no número de SCM’s atuantes no  país  

alcançou 10,7 por ano no triênio 2001-2003, enquanto esse crescimento médio declinou para  2,3 SCMs 

por ano  no triênio 2004-2006.  
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 Conforme o Art. 3o. Inciso IX   da Lei 9790. 
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possível atenuar as distorções sociais do Brasil sem políticas de apoio aos pequenos 

empreendimentos. 

É válido grifar que a política de microcrédito foi alçada a um papel de destaque 

no ‘alargamento’ das políticas sociais do governo FHC na mesma fase em que os 

organismos internacionais faziam uma resignificação de suas idéias sobre a pobreza e 

sobre as formas de enfrentá-la. O Brasil foi um dos primeiros países que introduziram as 

novas orientações de políticas sociais propostas pelo Banco Mundial, na referida 

década, e deu andamento para uma safra de programas que definia públicos-alvos e se 

apoiava na idéia de ‘mínimos sociais’. No esteio dessas ações, foram lançados os 

programas de transferências de renda condicionadas para famílias muito pobres; o 

programa de capacitação solidária para jovens da periferia de áreas metropolitanas; 

entre outros. A despeito do possível alcance dessas intervenções e de seus efeitos 

imediatos sobre as condições de vida dos assistidos, o que se coloca em discussão é o 

caráter tecnocrático dessas políticas, apesar do discurso insistente do governo, na época, 

de estreitar o diálogo com vários segmentos da sociedade civil. 

Outra política estruturante do governo federal nessa fase foi o lançamento, em 

1996, do programa de Crédito Produtivo Popular pelo BNDES – o Banco de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Um dos principais eixos desse programa, que 

assimilou uma proposta proveniente do ciclo de rodadas sobre o microcrédito realizada 

pelo Comunidade Solidária, foi a criação do BNDES Solidário.  Através dessa vertente,  

a instituição fazia a transferência de recursos financeiros para os fundos administrados 

por organizações não governamentais que atuassem na promoção de políticas de 

geração de emprego e renda através do crédito popular. Foi uma iniciativa que procurou 

estruturou em outro patamar a relação de atores governamentais com instituições que já 

haviam pavimentado no país algumas  experiências  no fomento aos  empreendedores 

de baixa renda. A despeito do BNDES ter sido idealizado para promover o 

desenvolvimento social ao lado do crescimento econômico, nos anos 1950, a 

preocupação do banco em criar uma política direcionada para os grupos sociais de baixa 

renda  inseridos em atividades informais ou formais só foi construída quarenta após a 

sua criação. 

 No contexto regional, a iniciativa do governo FHC foi a de criar, através do 

Banco do Nordeste, o programa Crediamigo em 1998. Esse programa se inspirou  na 

metodologia de grupos solidários utilizada em experiências de crédito popular na 

América Latina. Na sua concepção inicial, a  principal referência deste programa foi  o 
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modelo utilizado pela Accion Internacional que estimula a união voluntária de pessoas 

interessadas em conseguir um crédito. Na atualidade, o banco concede crédito tanto para 

grupos solidários ou individual e desenvolve uma metodologia própria que agrega, além 

de fornecimento de empréstimos de baixo valor, capacitação gerencial ao público 

assistido, acesso rápido, possibilidade de créditos consecutivos e realiza o  

acompanhamento das atividades abertas através de agente de crédito.
146

 É possível 

aludir que as mudanças organizacionais pelas quais passou a instituição,  na segunda 

metade da década de 1990, tenham contribuído para alterar suas principais vertentes de 

atuação enquanto  uma agência de desenvolvimento regional. Ao incluir, nas suas 

operações,  instrumentos de apoio aos pequenos empreendimentos locais, o mencionado 

banco veio preencher uma lacuna importante em face de dimensão histórica da pobreza 

nesse espaço do país.  

Os arranjos institucionais criados em torno da política de microcrédito na era 

FHC  também contemplaram parcerias com o  Serviço Nacional de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas, o SEBRAE, que passou a exercer  uma atuação indireta, mas 

sistemática no mercado de microfinanças,  a partir dos anos 2000. A mencionada 

instituição, criada em 1990, já atuava como um serviço social autônomo voltado para 

esse perfil de empresas e, no contexto das parcerias entre o Estado e as organizações 

públicas e privadas foi criado em 2001 o Programa SEBRAE de Apoio ao Segmento de 

Microcrédito. Dentre as principais linhas de ação do programa, destacavam-se a 

capacitação de recurso humanos e o estímulo à auto-sustentabilidade das organizações 

de microcrédito, entre outros. 

As medidas tomadas pelo governo federal nesse hiato histórico estavam 

assentadas na perspectiva de que o ingresso de instituições com fins lucrativos nas 

operações de microcrédito iriam fortalecer o mercado de microfinanças do país e 

aumentar o interesse de ‘novos parceiros’ na execução de políticas sociais pelo Estado. 

A realidade mostrou que esse caminho apresenta alguns impasses. O governo FHC 

pretendia financiar as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor oferecendo fundos 

para essas instituições, no entanto, até 2001, apenas três SCMs tinham conseguido obter 

recursos dessa instituição no valor de R$ 1 milhão cada uma e algumas que foram 
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 Segundo a instituição, após a solicitação do crédito, o empréstimo é liberado em 7 dias úteis e os 

valores concedidos variam entre R$ 100,00 e R$ 6.000,00. A quantidade de empréstimos acumulados em 

fevereiro de 2011 eram de 8.520.508 e o valor médio concedido de R$ 1.049,61, conforme os dados 

divulgados pelo banco. Ver http://www.bnb.gov.br 
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abertas nesse período já tinham sido fechadas devido a falta de sustentabilidade 

financeira. 

A quarta fase da trajetória do microcrédito no Brasil tem início no ano de 2002 e 

se estende até 2010. A característica mais marcante desse período tem sido  a introdução 

de novas políticas e regulamentações cujo objetivo, segundo o governo federal, é o de 

promover a democratização do crédito no país. Ao longo dos dois mandatos 

presidenciais do governo Lula(2003-2006) e (2007-2010), algumas novidades 

implementadas  por lei procuraram ampliar a participação das instituições financeiras no 

mercado de microfinanças. Em 2002, ano de eleição para a presidência da república no 

país, a Associação Brasileira de Sociedades de Crédito ao Microempreendedor – 

ABCRED formulou uma proposta de política nacional de financiamento da economia 

popular que foi apresentada, no ano seguinte, ao presidente Lula e sua equipe 

ministerial.  

Na concepção da ABCRED, boa parte das instituições sem fins de lucro que 

atuavam com microcrédito no país vivenciava problemas semelhantes como a 

insuficiência de fundos para a manutenção dos serviços de crédito, os elevados custos 

administrativos e tributários, as perdas por inadimplência, entre outros. Por outro lado, 

algumas Sociedades de Crédito ao Microempreendedor não conseguiam permanecer em 

funcionamento devido às restrições impostas pelo próprio Banco Central e à 

descontinuidade dos repasses de recursos pelo BNDES. Em 2003, o governo Lula 

lançou um conjunto de medidas institucionais que intitulou-se ‘Política de Inclusão 

Financeira’, os aspectos mais importantes dessa política, conforme o Ministério da 

Fazenda, eram o de: 

 Facilitar e expandir o acesso aos serviços financeiros (conta corrente, poupança, 

seguros, créditos, recebimentos e meios de pagamento) pela população de baixa renda. 

 Ampliar o acesso ao crédito entre os microempreendedores formais e informais. 

 Reduzir a informalidade e as taxas de juros nos financiamentos destinados à 

população de baixa renda e aos microempreendedores. 

 Fortalecer e ampliar a rede de financiamento da economia popular e de micro e 

pequenos empreendedores rurais e urbanos do país. 

Dentre as novas regras criadas pelo governo federal nessa época, uma norma 

editada pelo Banco central exigia  que os bancos comerciais destinassem 2% dos saldos 

médios em contas correntes para aplicação em operações de microcrédito. Esse 

redirecionamento das linhas de crédito tinha a intenção, segundo o BACEN, de incluir 
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os bancos na oferta de linhas de crédito alternativas para os extratos populacionais de 

baixa renda, Inicialmente, ficou estipulado que os pequenos empréstimos concedidos 

pelas instituições bancárias às pessoas físicas deveriam atingir o teto máximo de R$ 

600,00 e para pessoas jurídicas, de R$ 1.000,00. A despeito das mudanças legais 

ocorridas no mercado monetário do país para estimular a inclusão dos mais pobres nos 

circuitos  financeiros, no referido ano, os impactos no médio prazo foram débeis, uma 

vez que  apenas uma pequena parcela do conjunto de instituições bancárias do país, em 

2004, havia emprestado recursos para as classes mais pobres.  

Do total de R$ 1, 3 bilhão que deveria ser remetido para aplicações obrigatórias 

em operações de microcrédito, apenas R$ 500 milhões foram repassados pelos bancos 

para microempresas e os segmentos populares da sociedade.
147

 Por não cumprirem as 

regras monetárias definidas pelo Banco Central, aquelas instituições  foram obrigadas a 

fazer o recolhimento compulsório de R$ 800 bilhões  e não tiveram direito ao 

recebimento de remuneração. Essa decisão política não representou apenas uma sanção 

da autoridade monetária, mas um reconhecimento do fracasso que o Banco Central teve 

ao tentar promover, de forma compulsória, a adesão dos bancos privados a nova agenda 

social do Estado. 

  Tal medida repressiva demonstrou, também, que o governo  não  teve a 

dimensão concreta dos impulsos que poderiam mobilizar a racionalidade do mercado 

financeiro para outras formas de aplicações que não seja fosse emprestar para o capital. 

A rede bancária não oferta crédito em condições onde há riscos prováveis, pois são os 

retornos futuros que justificam a abertura de novas linhas de empréstimo. Por outro 

lado, na evolução histórica do capital monetário, os fundos administrados pelos 

banqueiros sempre tiveram a primazia  de se dirigir para as mãos do grandes capital. 

Como assinalava Marx (1988), o crédito disponibilizado nos bancos constitui 

acumulação de dinheiro para ser transmutado em capital real.
148

 É a expectativa de 

retornos atraentes que arregimenta os bancos a diversificarem sua carteira de serviços 

financeiros ao público e, se o preço implícito nos valores dos empréstimos não for 
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 Ver: http://www.forumdemicrofinancas.org.br/article.php3?id_article=27 
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 Nesse sentido, Marx (1988, p.35) destaca que “Por um lado, o capitalista industrial não é ‘poupado’ 

por ele mesmo, mas ele dispõe, na proporção da grandeza de seu capital, de poupanças alheias; por outro 

lado, o capitalista monetário faz das poupanças alheias seu capital e do crédito que os capitalistas 

reprodutivos se dão mutuamente e que lhes dá o público, sua fonte privada de enriquecimento. A última 

ilusão do sistema capitalista, a de que o capital é fruto do trabalho próprio e de poupança própria, é com 

isso liquidada. Não só o lucro consiste na apropriação de trabalho alheio, mas o capital, com que esse 

trabalho alheio é posto em movimento e explorado, consiste em propriedade alheia, que o capitalista 

monetário põe à disposição do capitalista industrial, e pelo qual ele, por sua vez, explora este último. 
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vantajoso para essas instituições, elas tendem a buscar outras formas de aplicação mais 

rentáveis, o que significa dizer que a possibilidade da rede bancária se tornar ‘solidária’ 

e ‘parceira’ das ações sociais do Estado só pode vir a ocorrer se essa interação tiver 

como contrapartida alguma moeda forte como expansão das finanças e a lucratividade.  

 A expectativa do governo Lula era de que  os bancos aderissem à idéia de 

fornecer microcrédito produtivo orientado para pequenos empreendedores. No entanto, 

haviam  dificuldades  para o alcance desse objetivo, uma vez que a rede bancária não 

estava habituada com as metodologias utilizadas nas operações de microcrédito. As 

instituições que tradicionalmente realizam concessão de pequenos empréstimos 

promovem acompanhamento técnico periódico ao local onde estão os potenciais 

beneficiários, procuram conhecer as particularidades e vocações sócio-econômicas das 

comunidades mais pobres e estimulam a formação de grupos de pessoas para 

trabalharem de forma associada e obterem empréstimos através do aval solidário. No 

geral, o crédito orientado para as camadas populares envolvem interesse social, 

conhecimento, trabalho itinerante e, na ótica dos bancos comerciais, esses aspectos 

envolviam custos expressivos o que  tornava o ‘mercado’ dos pequenos produtores 

informais pouco atrativo.  

Não foi por acaso que os bancos ingressaram de forma tímida nesse segmento 

em que o público alvo a ser atingido era formado pelo contingente de indivíduos que 

estava abaixo da linha de pobreza e que não conseguiam ocupação, mas estimular a 

abertura de pequenos negócios para essa camada da população mediante o emprego de 

metodologias alternativas passou a ser uma aventura a qual as instituições bancárias não 

se mostraram dispostas a se lançar. Em contrapartida, outras regras do mercado 

monetário lançadas nesse governo também trouxeram inovações como o microcrédito 

consignado, a simplificação de abertura de contas eletrônicas e as linhas de crédito para 

o consumidor, um conjunto de medidas que representou ganhos promissores para as 

instituições financeiras.   

A partir de 2004, o Banco do Brasil lançou o crédito consignado para 

beneficiários do INSS, o crédito consignado em folha de pagamento e criou contas de 

depósito e de poupança simplificadas sem cobrança de tarifa e sem necessidade de 

comprovação de renda. Essas medidas alcançaram, por exemplo, aposentados e 

pensionistas que recebiam os pagamentos previdenciários no banco e as pessoas que 

tinham pequenas poupanças, mas não podiam ter acesso a contas correntes porque seus 

rendimentos estavam abaixo do limite exigido pela instituição que era de três salários 



 220 

 

mínimos. Os efeitos esperados também se reportavam a transformação dos  milhões de 

benefícios sociais pagos pelo governo, na forma de ‘cartão do cidadão’ em cartões de 

débito e de microcrédito. Os pagamentos de programas como o Bolsa-Escola, Bolsa-

Alimentação, Previdência social, FGTS, Auxílio-Gás, Seguro-Desemprego, entre outros 

benefícios realizados pelo governo através de instituições como a Caixa Econômica 

Federal poderiam se transformar como uma ‘porta de entrada’ das classes mais 

desmunidas nos circuitos financeiros e a expectativa do governo é que o público 

assistido fosse ‘fidelizado’ pela rede bancária através da abertura e da movimentação de 

contas. 

No esteio dessas mudanças, outras instituições como o Unibanco, o BMG 

também passaram a ofertar linhas de crédito diferenciadas com taxas de juros mais 

baixas para o público carente.
149

 Costa (2010a) chama atenção para o aspecto de que, a 

despeito do crédito massificado registrar nível elevado de inadimplência, esta novo 

serviço se tornou uma considerável fonte de rentabilidade para os bancos pois os 

spreads embutidos nessas operações contrabalançavam as perdas. O termo spread faz 

parte do universo das finanças e representa a diferença entre o custo que os bancos têm 

na captação de dinheiro e a rentabilidade que essas instituições oferecem aos clientes. 

Os juros cobrados pela rede bancária nas diversas modalidades de linhas de crédito no 

país abarcam os possíveis riscos de não reembolsos pelos devedores. 

Esse processo de inclusão vem sendo chamado por alguns autores de 

‘bancarização dos pobres’ e tem estimulado debates em torno dos possíveis impactos 

sobre a reprodução das vidas desses indivíduos. Para alguns, essas políticas públicas 

fomentam a inclusão financeira via consumo, que teria sua validade ao contribuir para a 

melhoria das condições materiais dos mais pobres e por movimentar os negócios, mas 

também pode ocasionar o endividamento de pessoas e não produzir as condições para 

uma renda mais permanente. 

    Um desafio para o governo Lula era de redesenhar o mercado de microfinanças 

que havia sido regulamentado nos anos 1990, mas cuja evolução não atendeu as 

expectativas. A adesão dos bancos privados  às regras que haviam sido estipuladas pelo 

CMN, como a que obrigava à rede bancária emprestar 2% dos fundos captados em 
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 No Brasil, em 2010, haviam cerca de 6,5 milhões de contas correntes simplificadas que foram criadas 

para atender a população carente. A maior parte dessas contas estavam nos banco federais. Ver Ministério 

da Fazenda. 

       Ver:www.fazenda.gov.br/.../Apresentação_Inclusão%20Financeira_ SPE%206%2012%202010.pdf 
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contas correntes em linhas de crédito para o público de baixa renda com juros de 2% a 

4% ao mês, foi bem abaixo do esperado. Conforme Costa  (2010, p.20) “Em janeiro de 

2006, os bancos cumpriam 69,7% das exigências de aplicação. Em outubro, passaram a 

cumprir só 58%, ou seja, empréstimos de R$ 986 milhões para uma exigência de R$ 1,6 

bilhão”. A resposta dos formuladores de políticas públicas veio em duas direções. A 

primeira delas foi a de elevar o valor máximo dos empréstimos de varejo para as 

pequenas atividades produtivas, essa flexibilização também ocorreu para os 

empréstimos intermediados por agentes de crédito. A segunda frente de ação do 

governo foi intitulada de ‘ampliação do microcrédito produtivo urbano’ que constituía  

de uma rede de novos programas públicos e da expansão de políticas já existentes, 

sendo as mais importantes: a Criação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado - PNMPO; a Ampliação do Programa Crediamigo do BNB e a criação do 

programa Agroamigo. 

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado trouxe uma nova 

regulamentação para o microcrédito tradicional. O governo permitiu o repasse de fundos 

públicos e privados como depósitos especiais dos bancos e recursos do FAT para 

instituições que operassem com microcrédito produtivo. A carteira de crédito do BNB 

destinada ao programa Crediamigo também foi bastante ampliada entre 2002 e 2010.  

Conforme os dados divulgados pela instituição, o número de clientes ativos do referido 

programa naquele primeiro ano, era de 118.995 e, no último ano, de 609.703, um 

aumento corresponde a 4,8 vezes.
150

 O Programa Agroamigo foi criado para ampliar a 

concessão de serviços financeiros de pequena escala para os produtores rurais e é 

executado em parceria com o Instituto Nordeste Cidadania e com Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA. A metodologia de atendimento deste programa, 

conforme o BNB, é semelhante à adotada pelo Crediamigo, que contempla não só o 

crédito concedido, mas o acompanhamento e a orientação técnica. 
151

 

Desde as iniciativas pioneiras de instituições da sociedade civil de fornecer crédito para 

trabalhadores informais no Nordeste do país nos anos 1970 até a fase contemporânea, os 

caminhos institucionais percorridos pelo microcrédito demonstraram uma tendência de 
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 er: http://www.bnb.gov.br 
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 Segundo o BNB, o Agroamigo está direcionado para os agricultores familiares  com enquadramento 

no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e que realizam atividade 

agrícola na condição de proprietários, posseiros, arrendatários ou parceiros e possuam renda bruta anual 

de até R$ 6.000,00, excluídos os benefícios sociais e proventos previdenciários derivadas de atividades 

rurais. 
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aproximação da lógica de funcionamento do mercado financeiro às políticas sociais voltadas 

para o enfrentamento da pobreza. Ao longo dessa trajetória, o governo federal vem  enfrentando 

alguns desafios e um dos principais impasses tem sido o de despertar a motivação da rede 

bancária para o microcrédito produtivo orientado que não conseguiu incorporar as metodologias 

alternativas que envolvem essas ações pautadas no contato direto e pessoal dos agentes de 

crédito à realidade social dos assistidos. Por outro lado, organizações sem fins lucrativos e 

algumas prefeituras vem fazendo parcerias na concessão de pequenos empréstimos para os 

grupos sociais de comunidades pobres e essas experiências têm possibilitado a abertura de 

pequenos negócios e gerado formas novas de ocupação que, apesar de não se pautar no 

assalariamento, conseguem garantir um nível de renda para os beneficiários desses programas. 

 

5.4 A construção prático-discursiva do Governo Lula  

 

 

A fase mais recente do quadro institucional dos programas voltados para o 

enfrentamento da pobreza no país adquire mais fôlego no segundo mandato presidencial 

de Lula(2007-2010) quando são estruturadas novas ações nas áreas de educação, saúde, 

emprego e renda e assistência social. Há uma inflexão política desse governo entre os 

dois mandatos. Na primeira fase, o ambiente econômico  herdado pelo governo Lula era 

de vulnerabilidade das contas externas do país, de elevado endividamento publico e de 

inflação com tendência expansionista. A opção política do presidente eleito foi a de 

seguir uma postura conservadora que ficou evidenciada ao manter as políticas fiscais e 

monetárias de seu antecessor. Em seu programa de governo apresentado à sociedade em 

2002, Lula destacou uma série de mudanças que definiria um novo contrato social no 

país capaz de possibilitar a retomada do desenvolvimento, como é possível observar no 

seguinte trecho: 

Para implantar esse projeto de desenvolvimento, é preciso que o Estado tenha um papel 

decisivo, como condutor do desenvolvimento social e regional e como indutor do 

crescimento econômico. A ausência de um projeto de desenvolvimento e de claras 

políticas setoriais (industrial, de comércio exterior, agrícola, educacional, de ciência e 

tecnologia, etc.) resultou na falta de foco dos Planos Plurianuais precedentes. Na esfera 

social, por exemplo, acumularam-se programas superpostos, com poucos resultados 

práticos. É preciso uma virada total na forma de planejar. Dadas as características atuais 

do Estado, da sociedade e do sistema produtivo brasileiros, a atividade de planejamento 

deve ser compreendida como coordenação e articulação dos interesses públicos e 

privados no sentido de minorar a pobreza da população, minimizar as desigualdades 

sociais e regionais, redistribuir renda, reduzir o desemprego, superar a escassez de 

financiamento, reduzir incertezas e elevar o investimento público e privado. Plano 

Brasil de todos (2003) 

 



 223 

 

 A despeito de acentuar em seu discurso de campanha a necessidade de 

‘desprivatizar’ o Estado e colocar a coisa pública ao serviço dos cidadãos,  a 

composição heterogênea em torno da base de sustentação do governo Lula, como chama 

atenção Oliveira (2007) constituiu um elemento de tensão para a instauração de uma 

nova contratualidade. A tentativa de construir uma ‘concertação social’ que envolvesse 

os interesses dos trabalhadores, da classe empresarial do país e dos organismos 

internacionais seguiu, inicialmente, um caminho onde predominou um discurso 

ambíguo por tentar aproximar a ‘razão técnica’ dos atores hegemônicos internacionais 

com o compromisso social dos segmentos populares do país. Essa dubiedade persistiu 

em várias iniciativas como a criação do Conselho Social Econômico - o CDES e da 

Mesa Nacional de Negociação Permanente – MNNP. 

 Mudanças políticas e econômicas ocorridas entre 2003 e 2006 concorreram para 

que o governo avançasse em sua proposta desenvolvimentista e em relação às políticas 

relacionadas à questão social. Houve uma melhoria na situação fiscal das contas 

públicas, o país conseguiu exibir taxas de crescimento do produto e da renda mais 

satisfatórias, por sua vez, o governo também adotou uma política de valorização do 

salário mínimo e ampliou o contingente de pessoas que tinham acesso ao programa 

Bolsa Família. Esses novos acontecimentos indicaram um aumento da importância do 

Estado na promoção do desenvolvimento social. Uma das principais marcas que vêm 

caracterizando os eixos estruturadores da intervenção do governo federal na questão 

social tem sido à busca de uma maior efetividade dos programas focalizados. governo 

Lula nomeou de ‘complexos de intervenção do Estado’
152

 os eixos  mais importantes de 

políticas sociais  como as áreas de: saúde, educação, assistência e previdência, infra-

estrutura social e trabalho. Boa parte dessa intervenção já estava contemplada na 

Constituição de 1988, o que se observa é a inclusão de novos programas como o Pró-

Jovem, O Brasil Universitário, o Bolsa Família, o Brasil Escolarizado, entre outros e 

ampliação da gestão descentralizada e compartilhada ente a União, estados e 

municípios. 
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 Ver  IPEA, Pobreza, Desigualdade e Políticas Públicas: Comunicados da Presidência,  Nº 38, 2 de 

janeiro de 2010. 
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              Quadro 6 

         Sistema da estrutura de intervenção social do Estado brasileiro - 2010 

Áreas Principais Programas/ações 

1.Previdência Social 

Regime Geral de Previdência Social 

Aposentadorias e pensões –área rural 

Aposentadorias e pensões – área urbana 

Auxílio-doença, Auxílio-Maternidade e outros  

Previdência do Servidor 

Público(Regimes próprios 

Previdência Social 

Pagamento de Aposentadorias e Pensões 

Executivo, Legislativo e Judiciário 

2.Emprego e Defesa do Trabalhador Seguro-Desemprego 

Abono PIS-Pasep 

3. Desenvolvimento Agrário Pronaf 

4.Assistência Social BPC – LOAS – Pessoa Idosa 

BPC – LOAS – Pessoa com deficiência  

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

Pró-Jovem 

Programa Bolsa-Família 

5.Saúde Atenção Básica em Saúde 

Assistência Ambulatorial e Hospitalar 

Especializada 

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e 

Agravos 

Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos 

6. Educação Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e 

Adultos 

Brasil Escolarizado 

Qualidade na Escola 

Distribuição de Livros didáticos 

Complementação da União para o Fundeb 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais de Educação) 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Brasil Universitário 

Fonte: INEP/MEC; MDS; MPS; Boletim do Servidor/Siape; MTE; MDA; AEPS/MPS e IBGE Apud 

 IPEA, Pobreza, Desigualdade e Políticas Públicas: Comunicados da Presidência,  Nº 38, 2 de janeiro 

 de 2010 (página 10) 

 

  O governo federal unificou algumas ações de transferência de renda, a exemplo 

do Programa Bolsa Família, criado em 2004, que substituiu os programas Bolsa Escola; 

o Cartão Alimentação, o Auxílio Gás e o Bolsa-Alimentação. Essa junção de ações foi 

acompanhada pelo aumento de condicionalidades nas transferências de renda além da 

maior focalização, uma vez que os recursos concedidos deveriam atingir apenas a 

população que estivesse em condições de extrema pobreza. 

A Fundação Pública vinculada à Secretaria da Presidência da República, - IPEA 

divulgou em janeiro de 2010 um texto intitulado “Pobreza, Desigualdade e Políticas 

Públicas: Comunicados da presidência’, nessa publicação o governo federal destaca 

alguns constrangimentos que ainda limitam a efetividade das políticas sociais na fase 

mais atual. A preocupação com o crescimento sustentável tem sido uma tônica no 

discurso da gestão pública no que se refere ao enfrentamento da pobreza e da 

desigualdade social. Nesse aspecto, a expansão da produção de bens e serviços com 

maior valor agregado pelo país é apresentada como uma forma de superação dos 

problemas estruturais do mercado de trabalho brasileiro. 

Uma matriz tecnológica mais moderna possibilitaria o aumento da qualidade dos 

empregos no país. Esse discurso privilegia o mercado e os supostos benefícios do 

progresso, sem considerar a histórica concentração de riqueza que permeou e ainda 

persiste no Brasil. AA combinação entre a continuidade da estabilidade monetária, a 

maior expansão econômica e o reforço das políticas públicas, como a elevação real do 

salário mínimo, a ampliação do crédito popular, reformulação e alargamento dos 

programas de transferências de renda aos estratos de menor rendimento, entre outras, se 

mostrou decisiva para a generalizada melhora social no Brasil. Para que essa trajetória 

de resultados socioeconômicos positivos persista, torna-se cada vez mais necessário 

considerar os limites da atual conformação do conjunto das políticas públicas frente ao 

patamar da desigualdade e pobreza existente. (IPEA, Pobreza, Desigualdade e Políticas 

Públicas: Comunicados da Presidência,  Nº 38, 2 de janeiro de 2010 

 

Outro impasse apontado refere-se a regressividade da tributação brasileira 

que onera relativamente mais as pessoas que estão nos extratos mais baixos da pirâmide 

social. Nesse caso, a própria instituição arrecadadora, o Estado, assume que esse viés da 

carga tributária do país tem sérios impactos sobre a concentração de renda. Uma 

reforma na estrutura de tributação envolve decisões políticas importantes e interfere na 

fonte de recursos financeiros das três instâncias de poder no Brasil. A dispersão e a 
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sobreposição nas políticas públicas também são colocados como distorções que ainda 

persistem nas estruturas de intervenção social do Estado, são vieses que comprometem a 

eficácia das ações sociais. 

              Novos programas foram criados e houve uma ampliação considerável do 

volume de benefícios, mas ainda persistem alguns embaraços que dificultam a eficácia 

dessas ações  reconhecidas, por sinal, pelo próprio governo como a regressividade do 

sistema tributário que agrava relativamente mais o nível de renda dos mais pobres em 

relação aos mais ricos e o próprio uso dos fundos públicos pelos sujeitos sociais 

envolvidos na execução dessas políticas como a burocracia estatal, a classe política, as 

elites locais entre outros. Daí a importância de uma reflexão mais atenta em torno de 

como os governos locais vêm assimilando a idéia de políticas de inclusão e de 

participação no Brasil e se estão alcançando algum avanço no enfrentamento dos vícios 

políticos ainda predominantes em alguns espaços regionais como o nordestino, onde a 

reprodução do Estado paternalista e uma cultura política fundada no clientelismo 

fizeram parte de sua constituição histórica. 
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3 CAPÍTULO VI 

4  

5 MICROCRÉDITO E POLITICAS DE COMBATE À POBREZA NA 

PARAIBA: o caso da cidade de João Pessoa 

 

A finalidade deste capítulo é  analisar a concepção e as perspectivas a partir 

das quais vem sendo orientada a execução do Empreender JP, uma política de 

microcrédito do município de João Pessoa criado em 2005. Pretendemos discutir as 

intencionalidades dessa política pública, a partir dos posicionamentos de seus 

representantes institucionais e suas implicações sobre as percepções e subjetividades 

dos sujeitos beneficiados. Tendo como referência os resultados alcançados na pesquisa 

de campo, tentamos compreender até que ponto essas ações vêm incorporando em seu 

formato institucional as sugestões e prioridades da população de forma a possibilitar a 

participação cidadã. 

Nos capítulos anteriores, vimos que a concessão de pequenos 

financiamentos para as camadas mais pobres da sociedade brasileira passou a ter 

destaque no elenco de políticas municipais do país a partir dos anos 2000, quando 

ocorreram mudanças institucionais que possibilitaram às prefeituras atuarem como 

mediadoras entre o mercado financeiro e o público de baixa renda. Desde então, alguns 

formatos de programas de emprego e renda têm sido postos em execução em várias 

cidades brasileiras. Essas políticas locais anunciam os pequenos empréstimos e a 

formação empreendedora como portas de entrada para a empregabilidade.  

A proximidade entre o crédito e a pauperização se intensificou  numa fase 

histórica em que o acesso às ocupações formais tornou-se mais restrito. Destacamos, 

nos capítulos antecedentes, que o processo de acumulação flexível promoveu a intensa 

fragmentação do processo produtivo industrial e do setor de serviços em nível mundial a 

partir dos anos 1970, dando partida para a dinâmica do capitalismo globalizado. As 

transformações pelas quais passou a estrutura organizacional e tecnológica das grandes 

empresas ocasionaram impactos no mundo do trabalho, pois ampliou a desocupação e a 

precariedade das condições de vida de alguns grupos populacionais. Ao lado dessas 

perturbações sociais, as narrativas liberalizantes preconizaram também a 

desresponsabilização do Estado de suas funções no campo social e na regulação do 

trabalho. Nesse aspecto, a pragmática neoliberal conseguiu alcançar suas proposições, 

pois o Estado sancionou a reformulação de direitos trabalhistas e permitiu a 
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flexibilização dos contratos de trabalho, o que concorreu para agravar a insegurança e a 

incerteza da classe trabalhadora.  

Esses fenômenos vêm atingindo a vida de milhares de pessoas tanto nos 

países centrais como nos países periféricos, onde novos discursos em torno de 

alternativas para superação da pobreza e do desemprego vêm sendo construídos por 

instituições governamentais,  segmentos da sociedade civil e pelo próprio Estado. Os 

matizes ideológicos que embasam as novas políticas de inclusão são bastante diversos, 

alguns engendram saídas para o problema da pauperização que preservam a 

subordinação do trabalho à  reorganização do capital  e estimulam o individualismo e, 

de outro lado, há novas experiências que atentam para formas de cooperação que 

possam garantir a reprodução do sujeitos. 

O estímulo ao empreendedorismo, na cidade de João Pessoa, pode estar se 

dando no sentido de ampliar as experiências que incentivem o trabalho solidário, o 

associativismo e a autonomia dos sujeitos, mas pode, ao contrário, estar enfatizando 

apenas o discurso em torno do êxito individual e do autoemprego como possíveis 

alternativas para a pauperização e para a escassez de oportunidades de empregos 

formais. É oportuno grifar que a pobreza não representa apenas a destituição de 

condições materiais, pois se trata de uma categoria polissêmica que reflete também 

interações sociais que são construídas entre as classes mais pobres, o Estado e o restante 

da sociedade como bem observou Simmel quando analisou as políticas assistenciais do 

Estado na Europa no início do século XIX. Com a evolução da economia de mercado e 

o aparecimento de novos arranjos institucionais no trato da questão das desigualdades 

sociais, as estratégias de superação das fissuras sociais vem adquirindo novas formas e 

conteúdos e nossa preocupação é a de discutir se esses novos programas que oferecem 

crédito às pessoas pobres estão possibilitando o acesso dessa parte da população ao 

mundo do trabalho. 

Para desenvolver essa análise qualitativa, estruturamos o capítulo da 

seguinte forma: na primeira sessão, discutimos os aspectos institucionais que balizaram 

as intervenções sociais da gestão municipal de João Pessoa no período de 2005- 2010, 

procurando acentuar a provável interlocução dos programas locais com o perfil das 

políticas públicas a nível federal e também internacional. Na segunda sessão, nos 

debruçamos sobre a estrutura do Empreender JP, onde tentamos fazer uma retrospectiva 

histórica do programa, dando realce à análise de seus principais objetivos, os resultados 

quantitativos que foram divulgados pela gestão local, as nuances políticas e ideológicas 
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dessa ação pública e, principalmente, a concepção do programa a partir do olhar de seu 

corpo técnico funcional. A terceira sessão procura analisar  o perfil dos representantes 

institucionais que compõem a mencionada política social e tenta destacar os pilares 

ideológicos que norteiam o curso de educação empresarial patrocinado pelo Empreender 

JP. Na última sessão, procuramos confrontar as falas do público atendido com os 

depoimentos dos representantes da aludida instituição, de modo a ver se as experiências 

vivenciadas pelos sujeitos que obtiveram microcrédito se aproximaram das formulações 

iniciais do programa. É nesse sentido que, pretendemos ver como esse discurso tem 

reverberado numa área do país onde a pobreza tem sido uma das características 

históricas mais marcantes como é o caso do estado paraibano. 

 

6.1  Políticas públicas sociais no contexto municipal: o caso da cidade de João 

Pessoa 

 

     Nesta parte do capítulo, procuramos discutir alguns aspectos do quadro 

institucional que balizou as políticas sociais na cidade de João Pessoa no período de 

2005 a 2010. Com a eleição de um candidato de perfil de centro-esquerda para o posto 

de prefeito da cidade de João Pessoa, algumas mudanças ocorreram na estrutura 

organizacional da administração pública como a criação de novas coordenações e 

secretarias. Foi em 2005  que  a prefeitura lançou o programa de microcrédito 

Empreender JP como parte das políticas voltadas para o enfrentamento da pobreza e o 

desenvolvimento social. A segunda metade dos anos 2000 corresponde ao recorte 

temporal de nossa pesquisa, daí a pertinência de evidenciar como estavam articulados os 

grandes eixos de ações sociais e que paradigmas balizavam essas políticas. 

A escolha de um município da Paraíba como objeto de nosso estudo esteve 

amparada no aspecto de que o Nordeste do país constitui a área que concentra a maior 

proporção de pobres em comparação as demais regiões brasileiras.
153

 A nosso ver, esse 

fenômeno social merece atenção analítica,  pois a dimensão da pobreza nos municípios 

nordestinos têm sido um dos traços mais fortes de sua evolução histórica. Por outro 

lado, a crise do emprego pelo qual passou o Brasil nos anos 1990 também se refletiu 

sobre as esferas subnacionais, basta ver, por exemplo, a taxa de desocupação da cidade 

de João Pessoa em 2000, conforme o IBGE, era de 17,9% de sua população 

                                                 
153

 Ver Pochmann e Amorim(2007) 
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economicamente ativa, a maior taxa em comparação aos níveis observados para o 

Brasil, Nordeste e Paraíba.
154

 A origem da cidade de João Pessoa remonta ao século 

XVI, ela foi uma das primeiras províncias fundadas no país, sua criação data do ano de 

1585 e, na época, recebeu o nome de Nossa Senhora das Neves pelos colonizadores 

portugueses.
155

      

Conforme os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 

2001, divulgado pelo IBGE, do total de pessoas com mais de 10 anos de idade residente 

no citado município, naquele ano, apenas 9,4% tinham 15 anos ou mais de estudo. Por 

sua vez, indivíduos que, no referido ano, ganhavam por mês apenas o equivalente a um 

salário mínimo representavam 29,7% do total de pessoas com mais de 10 anos de idade. 

Mais da metade do extrato populacional acima dessa faixa etária na cidade tinha um  

rendimento até dois salários mínimos. Por outro lado, apenas 3,7% recebiam mais de 20 

salários mínimos.  

                                    

        

     

                                                 
154

 Ver Censo Demográfico de 2000 do IBGE. 
155

 A mencionada cidade está localizada na mesorregião da Mata Paraibana e sua população, em 2000, 

segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, era de 597.934 habitantes, o que representava  

17,36% da população do estado. João Pessoa detém a maior participação na produção de bens e serviços 

do estado em comparação aos demais municípios e é a que agrega o maior volume de arrecadação 

estadual.  

 

MAPA DO ESTADO DA PARAÍBA 

Fonte: http://www.leandrosmelo.hpg.ig.com.br/joaopessoa.htm 

http://www.leandrosmelo.hpg.ig.com.br/joaopessoa.htm
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  Vê-se que, o padrão desigual da distribuição de renda, uma das 

características que permeou não apenas o processo histórico do desenvolvimento 

econômico do país como também da Paraíba se reproduzem na capital do estado         

29,7%

25,9%

11,8%

11,3%

11,1%

6,4%

3,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

até um salário mínimo

de 1 a 2 salários mínimos

de 5 a 10 salários mínimos

de 3 a 5 salários mínimos

de 2 a 3 salários mínimos

de 10 a 20 salários

mínimos

mais de 20 salários

mínimos

 Gráfico 1: Pessoas residentes na cidade João Pessoa 

com mais de 10 anos de idade segundo nível

 de rendimento nominal mensal em 2001

 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2001 –  IBGE

 

             

.   Na fase em que ocorreu o processo de modernização da indústria de 

transformação e do agronegócio em algumas áreas selecionadas da região nordestina, 

como resultado da integração do espaço regional a lógica de acumulação capitalista 

nacional, a Paraíba não conseguiu articular suas principais atividades econômicas  a 

esse processo e manteve um desempenho produtivo débil cujos efeitos foram sentidos 

também em João Pessoa no que se refere ao perfil ocupacional de sua população e a 

distribuição de rendimentos.
156

 Portanto, há um ambiente de precariedade das condições 

                                                 
156

Os impactos do processo de reestruturação produtiva das empresas, a partir dos anos 1990, afetaram o 

mercado de trabalho do país que declinou ainda mais a proporção de empregos formalizados, essas 

mudanças também alcançaram o Nordeste que reproduziu, em suas áreas mais prósperas, as novas 

estratégias competitivas do capital como a flexibilização do uso da força-de-trabalho e a intensificação 

dos padrões tecnológicos. Como assinala Araújo(1997), merecem destaque a fruticultura irrigada do 

submédio São Francisco, a produção petrolífera e do setor químico de Camaçari, na Bahia, a indústria de 

confecções no Ceará, o pólo agro-industrial de Petrolina-Juazeiro, em Pernambuco, o complexo minero-

metalúrgico do Maranhão, entre outros. Portanto, enquanto essas áreas do Nordeste passaram por um 

processo de homogeneização em relação ao padrão de funcionamento do capitalismo a nível nacional e 

internacional, outros subespaços nordestinos mantiveram um perfil socioeconômico bastante precário. 
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de vida de um expressivo contingente de sujeitos que justificariam a realização de 

políticas públicas inclusivas.  

Em 2005, o candidato Ricardo Coutinho assumiu o cargo de prefeito da cidade de João 

Pessoa, por votação direta, em eleições cujo resultado foi definido no 1º turno. Filiado 

ao PSB, sua candidatura comandou a coligação “Uma decisão popular”, formada por 

PSB, PC do B, PPS e PHS derrotando os candidatos do PSDB, Ruy Carneiro e  do PT, 

Avenzoar Arruda. A trajetória política do referido  gestor municipal  nesse período tem 

algumas singularidades em relação a tradição das disputas eleitorais na cidade, uma vez 

que seu sobrenome não estava ligado a grupos familiares que comumente lideravam as 

campanhas partidárias e o referido candidato era filiado a um partido socialista. 

 Um fato incomum na história dos processos eletivos para prefeito em João 

Pessoa era a grande aceitação popular de um candidato que não fazia alianças, à época, 

com os chamados ‘caciques’ políticos do estado. Sua militância política iniciou-se no 

movimento estudantil e, nos anos 1990, seguiu uma carreira parlamentar onde  assumiu 

o cargo de vereador em dois mandatos até se tornar, em 2002, o deputado estadual mais 

votado na assembleia legislativa. Em seus discursos de campanha, o então candidato a 

prefeito de João Pessoa acentuava o compromisso com os segmentos mais desmunidos 

da sociedade paraibana e se colocava como representante de um momento de renovação 

nas políticas públicas municipais. 

   A construção discursiva dessa gestão centrava-se na proposição de uma 

administração pública com formato institucional inovador em relação ao perfil dos 

governos precedentes na capital e acentuava como um dos eixos mais importantes de 

suas políticas municipais a maior interlocução entre a prefeitura e a sociedade civil. Por 

outro lado,  a figura do prefeito também se colocava como uma liderança política que 

trazia uma marca diferente em relação ao gestores locais que estiveram à frente da 

máquina administrativa do município. Na sua concepção, essas administrações tinham 

sido marcadas por uma distribuição do poder com matizes mais centralizadores. Nas 

eleições para prefeito em 2008, Ricardo Coutinho conseguiu se reeleger ao cargo e, 

mais uma vez, o tom de sua fala sempre destacava que sua gestão tinha um perfil 

diferenciado em relação a tradição política na capital "Estamos construindo democracia 
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e cidadania"
157

 e que sua administração  se pautava no desenvolvimento social da 

cidade. 

 A municipalização de políticas voltadas para redução da pobreza, como já foi 

mencionado anteriormente, se configura como um caminho de mudanças institucionais 

recentes cuja viabilidade e proposições ainda levantam algumas indagações quanto à 

construção de instrumentos capazes de resgatar os direitos civis, políticos e sociais das 

populações mais pobres. Ressalte-se que o fôlego requerido para a efetivação de ações 

públicas dessa natureza, para algumas prefeituras, particularmente no Nordeste onde as 

estruturas de poder em várias situações  refletem práticas clientelistas e a política de 

parentela, é muito amplo.  Entender como os gestores locais vêm encontrando novas 

estratégias para trazer soluções à questão das fissuras sociais ali localizadas é uma 

problematização importante que merece ser estudada em seus diversos matizes, pois tem 

sido uma tradição histórica nessas localidades as políticas de caráter assistencialista que, 

de modo geral, se acostam aos interesses partidários dos grupos políticos que se 

revezam no comando do poder tanto nas esferas executiva como na legislativa.
158

 

   A eleição de um candidato que, em sua primeira investida ao cargo de 

prefeito, não estava vinculado, por exemplo, as lideranças do PMDB, PSDB e DEM, 

fora colocada pela imprensa na época como a possibilidade de se está construindo um 

novo ‘bloco histórico’ na trajetória política da cidade. Esse discurso adquiriu mais força 

quando o prefeito se lançou candidato a governador em 2010.
159

   O prefeito Ricardo 

Coutinho assumiu a administração do município no seu primeiro mandato com um 

plano de governo que dava prioridade a idéia de “ criação e transformação” da gestão 

pública e a promoção  de uma maior comunicação entre os vários atores sociais da 

cidade.Dentre os aspectos que foram colocados como inovadores na administração do 

município, foram destacados pelo prefeito e sua equipe de secretários a implantação do 

orçamento democrático, a criação da Secretaria da Transparência, da ouvidoria 

municipal e de comitês gestores das praças da cidade 

  

                                                 

2 
157

Ver:http://www.clickpb.com.br/noticias/economia/prefeito-ricardo-coutinho-lanca-linha-
de-credito-para-portadores-de-deficiencia/ 

 
158 Lewin(1993). 

3 
159

  Ver: http://www.adufpb.org.br/ricardo-coutinho-novo-bloco-historico-ou-circulacao-das-
elites-no-poder/ 
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                           Ao lado desses eixos centrais de atuação, a referida gestão municipal 

perseguiu outros objetivos como a elevação do nível de investimentos; a garantia de 

contrapartidas locais na captação de recursos e investimentos para a geração de emprego 

e renda; a ampliação de vias asfaltadas; a reestruturação do sistema de ônibus; a redução 

do déficit habitacional além de outras frentes.
160

   

  O desenho institucional do orçamento participativo em João Pessoa que 

vem sendo posto em execução pela gestão do atual prefeito demarcou a cidade em 14 

regiões e algumas Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS. Segundo a prefeitura, a 

idéia era a de construir, através dessa descentralização de poder municipal, espaços 

públicos não estatais de articulação com a população onde pudessem ser formuladas a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o Plano 

Plurianual, O PPA e o Plano de Investimento Setorial. Portanto, ficou visível que a 

estratégia de combate aos problemas sociais da cidade passou pela idéia de formulação 

de programas que estavam articulados a uma política mais geral de inclusão social. 

Nesse aspecto, o poder local apresentava um novo elenco de ações sociais que estava 

atrelado a duas secretarias criadas à época: a Sedes – Secretaria de Desenvolvimento 

social e a Sedesp – Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção. 

                                                 
160 Informações obtidas através do exame das notícias divulgadas no site da prefeitura  

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/sedesp// e em matérias de jornais locais. 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/sedesp/
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                   As referidas estruturas decisórias aglutinavam vários programas 

relacionados ao enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e a geração de 

emprego e renda. Como é possível observar no fluxograma que elaboramos a partir das 

informações que nos foram fornecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, havia 

um bloco de ações que envolvia a idéia de desenvolvimento social e vários programas 

estavam articulados às diretorias de trabalho, renda e economia solidária e de 

organização comunitária. O programa de microcrédito municipal, que é o objeto de 

nosso estudo, realizava a concessão de algumas linhas de financiamento em parceria, 

por exemplo, com de Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, entre outras. Veremos alguns aspectos dessa parceria 

institucional na próxima sessão. 

Ao observarmos o caráter focalizado dos programas que estavam a cargo da 

Sedes, notamos que a prefeitura acompanhou o novo ciclo de tratamento da pobreza que 

caracterizou a agenda social no Brasil a partir dos anos 1990, em que as ações de caráter 

universalista de acesso aos serviços públicos foram substituídas por programas que 

abarcavam apenas alguns segmentos da população, em geral, os que estavam em 

condições de vulnerabilidade social. Por outro lado, a despeito de acentuar, em suas 

diretrizes a idéia de universalização dos direitos dos cidadãos, a referida secretaria 

privilegiava alguns grupos sociais como, por exemplo: pessoas que faziam parte de 

identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; que apresentavam 

desvantagem pessoal resultante de deficiências; vítimas de exclusão pela pobreza e de 

diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar; grupos e indivíduos; inserção 

precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal, entre outros.  

  A nova gestão municipal procurava grifar, em sua interlocução com a sociedade 

civil que, a mudança da estrutura administrativa municipal foi um avanço em relação 

aos modelos institucionais que prevaleciam nas gestões anteriores. A reforma no 

aparelho burocrático  do município era apresentada como uma inovação gerencial que 

romperia com o estilo ineficiente de realização de programas sociais que se 

pulverizavam entre várias secretarias e coordenações e que, na percepção do novo 

gestor, não apresentavam integração. Propalava-se a adoção de blocos programáticos 

articulando políticas de enfrentamento da pobreza. Essa experiência já havia sido posta 

em execução por outras administrações municipais no país.  É o caso, por exemplo, do 

município de São Paulo que, na gestão de 2001-2004, implantou três grandes eixos de 

ações que envolviam: programas emancipatórios: redistributivos e de apoio ao 
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desenvolvimento local, os três programas apresentavam  grande complementariedade 

entre si. 

A promoção da intersetorialidade no conjunto dos programas governamentais 

pode ser alcançada por meio de um comando único, garantindo maior êxito 

na gestão de ações multivariadas tanto no sentido horizontal de um mesmo 

nível de governo (saúde, educação, assistência, trabalho, etc.) como no 

sentido vertical entre as várias esferas de governo (união, estados e 

municípios). Como resultado imediato, obtém-se a drástica redução do custo 

meio de implementação e desenvolvimento das políticas públicas, permitindo 

fazer mais e melhor do mesmo recurso existente, ao mesmo tempo em que 

torna de fato o processo de inclusão social possível no Brasil.(Pochmann, 

2008, p.11) 

 Outra secretaria que faz parte do bloco de estratégias voltadas para a área social 

na cidade de João Pessoa é a Sedesp – Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da 

Produção. A despeito dessa estrutura institucional do município enfatizar o 

desenvolvimento sustentável da cidade, suas ações se dirigem para a população de baixa 

renda e, dentro desse universo, para os pequenos empreendedores, segue, portanto, uma 

tendência focalizadora. Ao ser criada, em 2005, essa secretaria coordenava dois 

programas, o Empreender JP e o Cinturão Verde, ambos se tratavam de programas de 

microcrédito, a questão espacial era o aspecto que diferenciava os objetivos desse 

programas já que o primeiro abarcava a área urbana da cidade, enquanto o segundo se 

referia ao espaço rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo depoimentos de pessoas do quadro funcional da Sedesp, com o passar 

do tempo, o Empreender JP cresceu mais que o Cinturão Verde em termos de concessão 

de créditos e a secretaria decidiu aglutinar os dois programas num só. Os empréstimos 

concedidos aos pequenos produtores  tornou-se uma das linhas de crédito do programa 

de microcrédito Empreender JP. A criação do Programa Municipal de apoio aos 

Pequenos Negócios - Empreender-JP, instituído através da Lei nº 10.431, de 11 de abril 
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de 2005 logo se tornou um dos grandes destaques da gestão Coutinho.
161

 Desde que foi 

posto em execução no referido ano, a prefeitura de João Pessoa tem procurado chamar  

atenção da mídia e de outros segmentos da sociedade civil para a amplitude dos 

benefícios sociais desse programa aos beneficiários. Uma frase que foi veiculada 

continuamente ao longo da campanha política do candidato Ricardo Coutinho e 

posteriormente tornou-se um dos emblemas de sua gestão,  dá uma idéia do caráter 

personalista que adquire a criação desse política social, que passou a simbolizar a 

realização de aspirações políticas pessoais: 

 
“Desde minha primeira experiência parlamentar, como vereador e depois como 

deputado, sempre sonhei com um programa permanente de inclusão social, geração de 

emprego, ocupação e renda para a população carente de João Pessoa. o Empreender-JP 

é a materialização do meu sonho”
162

 

 

 A ênfase às realizações e aos programas criados pela poder local nessa época 

também foi destacada por representantes políticos  que apoiaram o candidato na sua 

campanha, é o caso, por exemplo, do Deputado Luiz Couto pelo PT que, em discurso 

proferido na Câmara Federal em abril de 2010 se reportou ao mencionado prefeito como 

uma figura que representaria um novo bloco histórico na política paraibana, com é 

possível perceber na seguinte fala: 

“Registro, com muita satisfação, um fato político que se reveste de grande 

importância, e que, sem dúvida, é o prenúncio de boas novas para o futuro da 

Paraíba, o meu Estado. Trata-se da desincompatibilização do Prefeito da 

Capital do Estado da Paraíba/João Pessoa, Ricardo Coutinho, do PSB, que 

será candidato a Governador do Estado nas eleições deste ano. Eleito em 

2004 e reeleito em 2008, o Prefeito Ricardo Coutinho, além de uma profícua 

obra administrativa, consolidou-se também como uma forte liderança 

política. Desde 2008, o PT integra a Administração Municipal. O Estado da 

Paraíba carece de um projeto de desenvolvimento que o tire do atraso, e isso 

só será possível com novos paradigmas na política e na gestão da 

administração pública. A administração do prefeito Ricardo Coutinho o 

credencia para esse desafio, e essa perspectiva provoca as melhores 

esperanças daqueles que querem um futuro para o Estado, afinal uma Nova 

Paraíba é possível.”
163

 

 

 Nota-se, portanto, que o foco para uma administração de resultados  marcou não 

só o discurso do próprio prefeito como de seus aliados que, reiteradamente, procuravam 

                                                 
161

 A referida lei é apresentada nos anexos desse estudo. 
162

 Ver Relatório Operacional do Empreender JP disponível em: 

http://www.cidadesdofuturo.com.br/novo/sites/default/files/EMPREENDERjjP%20Relatrio%20Operacio

nal%202005%20a%202010-NOVEMBRO.pdf 
163

 Publicado em: 

http://www.luizcouto.com/ger/layout.php?subaction=showfull&id=1270559046&archive=&start_from=

&ucat=15& 
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chamar atenção para os aspectos quantitativos alcançados pela ‘gestão Coutinho’ ao 

longo do período em que esteve à frente do poder local. Com relação ao Empreender JP 

esse discurso também se tornou um estribilho. A política municipal de microcrédito 

sempre foi apresentada pelos seus expressivos impactos tanto na vida das pessoas 

pobres da área urbana quanto rural. 

 A despeito da relevância de programas de geração de emprego e renda que 

estejam articulados aos grandes eixos de políticas sociais de municípios cujas 

administrações acenem para uma perspectiva nova de inserção das pessoas mais 

carentes, é oportuno destacar que os possíveis impactos que essas políticas possam vir a 

ocasionar na vida de alguns indivíduos também podem não representar grandes 

mudanças para outros, uma vez que a postura ativa e arrojada para o mundo dos 

negócios é algo, que, em muitas situações, está vinculado a natureza intrínseca do 

indivíduo. Por outro lado, créditos financeiros recebidos no presente têm uma 

contrapartida no tempo futuro, pois representam pagamentos de dívidas e se as 

experiências com a abertura o ampliação de pequenos negócios não forem bem 

sucedidas além de não promover a inserção dos sujeitos, esses novos modelos de ação 

social podem contribuir para o surgimento de pobres endividados. No entanto, como a 

realidade é muito maior que os olhares  que procuram as determinações explicativas 

para as interações que se firmam entre o Estado e os grupos sociais, entendemos que é 

possível encontrar  uma diversidade de novas experiências a partir da execução dessas 

políticas que tentam integrar o mundo financeiro ao cotidiano de vida de milhares de 

pessoas carentes. 

 

 

6.2 Estrutura e funcionamento do Empreender JP 

 

O propósito analítico dessa sessão é analisar as concepções e 

intencionalidades sob as quais o programa municipal de microcrédito Empreender JP 

vem se firmando desde sua criação em 2005 até a fase recente. Pretendemos traçar o 

processo de construção histórica dessa política municipal, suas ações, funcionamento, 

suas articulações com outros atores institucionais e as interações com o público 

assistido. Faremos, também, algumas reflexões em torno das informações estatísticas 

apresentadas pela instituição no período de 2005-2010 de modo que possamos ter uma 

idéia mais consistente da composição de suas linhas de crédito, das modalidades de 

pequenos negócios que foram abertos pelos sujeitos atendidos e os espaços da cidade 
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que mais foram receptores desses novos empreendimentos. A nossa ver,  esses aspectos, 

ao lado da pesquisa de campo, poderão nos ajudar a entender as perspectivas dessa 

política pública local. 

Na sessão anterior, tentamos apresentar o panorama institucional das 

políticas públicas sociais da cidade de João Pessoa na gestão administrativa que se 

estendeu de 2005 até 2010, chamando atenção para as novas estratégias do poder local 

para o enfrentamento da pobreza. Fazer esse percurso metodológico era, a nosso ver, 

essencial para discutir a criação do programa de microcrédito Empreender JP no 

contexto de novo bloco de ações sociais que aparece neste município a partir da segunda 

metade dos anos 2000. Nessa fase histórica, ocorreram alterações no quadro 

organizacional da administração pública da cidade com a criação, por exemplo, de 

novas secretarias e com a estruturação de novos programas sociais que se interligavam 

entre si e que traziam proposições consideradas inovadoras para o município. 

Alguns representantes partidários da Paraíba vêem os anos 2000  como um 

momento de renovação no bloco histórico da política do estado, uma vez que um 

candidato de esquerda e com propostas de adotar uma gestão democrática e  

transparente assumia a gestão da capital da Paraíba. Portanto, é a partir desse cenário 

político que envolve também um novo momento da burocracia pública local que 

começamos a analisar a concepção dessa política de microcrédito que se apresentou, 

desde o início, como uma estratégia de enfrentamento da pobreza.  Como abordamos no 

quinto capítulo, a aproximação entre o sistema financeiro e os programas públicos 

sociais voltados para a população carente  se intensifica no Brasil a partir dos anos 1990 

quando um conjunto de medidas governamentais gradualmente possibilitaram a criação 

do mercado de microfinanças. O dueto empreendedorismo/empregabilidade se tornou  

uma retórica comum em várias políticas não só realizadas por instituições da sociedade 

civil, como até por linhas de crédito ofertadas por bancos privados, sociedades de 

microcrédito e por níveis alternativos de governo como estados e prefeituras.  

A retomada do empreendedorismo na cultura da restauração do capital o 

reatualiza e o reinsere nas necessidades essenciais do processo de 

acumulação e de dominação social. No momento em que se declara maior 

liberalização do mercado e menor atenção pública à proteção social, a 

argumentação schumpeteriana adquire importância. Não se trata de uma volta 

às origens puras, como quer a racionalidade neoliberal. A estrutura 

transnacional do capital, a interdependência dos mercados, os grandes 

conglomerados empresariais e a desregulamentação social são hoje forças 

pujantes do sistema capitalista, que constrangem iniciativas individuais desse 

porte. Todavia, a inovação aparece como um elemento essencial para a 

sustentabilidade e a competitividade no mercado, sobretudo nesse universo 

de maior incorporação tecnológica nos processo produtivos. Por outro lado, a 
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estrutura produtiva foi flexibilizada ao quebrar com a fixidez de contratos, 

relações comerciais, relações trabalhistas e de organização produtiva, o que 

exige estruturas empresariais aderentes às necessidades mais voláteis, bem 

como padrões de gerenciamento impulsionadores do interesse do trabalhador 

em se manter com ocupação. Aqui, o empreendedorismo passa a compor a 

base da nova cultura do trabalho desvinculada do assalariamento e 

individualista. (Barbosa 2007, p. 69) 

 

 Os programas que viabilizam o acesso ao crédito para a população pobre a partir 

de uma perspectiva que valoriza o solidarismo podem contribuir para a inclusão dos 

sujeitos nos circuitos de produção e consumo  através de novas práticas produtivas que 

possibilitam o fortalecimento do trabalho associado, das relações de cooperação e de 

atividades autogestionárias. Como Silva (2002) destaca, essas práticas cooperativas 

podem tornar os laços de solidariedade um dos fundamentos mais importantes  para a 

superação dos processos de exclusão social. 

 As percepções que Telles (2001) e Castel (1998) trazem sobre as novas 

configurações do Estado no campo das políticas públicas, também, nos ajuda a construir 

um olhar mais atento sobre o conteúdo político que vem revestindo os programas 

públicos de microcrédito no sentido de que essas ações podem expressar múltiplos 

sentidos, ou seja, podem haver experiências municipais e estaduais que consigam 

reforçar a criação de novas sociabilidades e as práticas cooperativas de trabalho como 

podem ocorrer apenas a potencialização da cultura do individualismo, que não altera as 

condições postas pelo mercado e ainda revigora a dimensão tanto no espaço nacional 

como no regional do trabalho fragmentário e atípico. 

 Uma vez que a realidade objetiva  também permite a possibilidade de 

experiências contra hegemônicas, é possível que governos locais, que tenham traços 

mais democráticos, possam está estimulando a ampliação de gestões solidárias em que a 

partilha de experiências, a troca de potencialidades e conhecimentos entre as pessoas 

pobres, via o acesso ao  microcrédito,  estejam os ajudando a romper o círculo da 

miséria. Temos que considerar, entretanto, que a valorização do empreendedorismo de 

pequeno porte esteja apenas servindo para afiançar a idéia de que o desemprego e a 

pauperização, no mundo contemporâneo, são problemas individuais e que só requerem 

políticas que estejam focadas  na capacitação do indivíduo. Portanto, a formulação de 

políticas sociais envolve campos de disputa onde se confrontam valores, paradigmas e 

intencionalidades o que a torna um rico espaço de investigação. 

Para proceder a análise em torno do funcionamento e das concepções da política 

municipal de microcrédito na cidade de João Pessoa, realizamos nove entrevistas junto 
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ao seu corpo técnico-funcional. Nosso intento era de, na pesquisa de campo, ter contato 

com todas as diretorias que compunham a arquitetura institucional do programa. 

Observamos que cada direção respondia por uma etapa específica no processo de 

obtenção do crédito pelos sujeitos assistidos. Entender as perspectivas que norteavam o 

funcionamento operacional do referido programa nos pareceu essencial, pois teríamos 

elementos para captar as intencionalidades  a partir das quais essa política social se 

acostava. Fizemos entrevistas qualitativas semiestruturadas com os seguintes agentes 

institucionais: 

 Representante da Direção Geral da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável 

da Produção SEDESP. 

 Representante da Direção de Fomento à Produção e Pequenos Negócios. 

 Representante da Direção de Educação Empresarial. 

 Representante do Curso de capacitação. 

 Representante da Secretaria Executiva do Empreende. 

 Representante da Direção de Plano de Negócios.  

 Representante da Direção de Pós-Crédito. 

 Representante da Direção de Apoio à Produção Agrícola. 

 -Representante da Chefia de Gabinete. 

 

Tendo como referência um roteiro de perguntas, procuramos observar as 

percepções dos referidos integrantes do Empreender JP em relação aos principais 

objetivos dessa política municipal; como viam os possíveis efeitos desse programa 

local, na vida dos sujeitos assistidos e se  havia espaços de diálogo e de negociação de 

demandas entre a instituição e o público-alvo. Recuperar a dinâmica constitutiva do 

Empreender JP a partir das falas dos atores institucionais nos daria elementos 

pertinentes para entender sob quais pilares ideológico e discursivo estavam assentados a 

lógica de seu funcionamento. Ao observar o processo de construção social e histórico da 

referida política, tentamos identificar se havia um espaço dialógico e/ou campos de 

disputas entre as intencionalidades do programa  e as propostas e sugestões das pessoas 

inscritas no Empreender JP.  

 De acordo com algumas considerações verbais feitas pela equipe  funcional do 

mencionado programa, o Empreender JP constituiria uma política pública que tentaria 

abarcar duas frentes, de um lado, seria um instrumento de inclusão social e, de outro, 

promoveria o desenvolvimento sustentável da cidade porque injetaria um volume 
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expressivo de recursos monetários na cidade que estimularia a circulação da renda. Um 

representante da diretoria de Fomento à Produção e Pequenos Negócios destacou que a 

intenção dessa política pública era de atingir os grupos sociais menos favorecidos e 

principalmente de alcançar o que ele denominou de ‘nanoeconomia’.  

  

- representante institucional: 

 

“Aí a gente vai ter dois vértices a ser tratados (...) primeiro como um programa de 

inclusão socioeconômico certo (...) e o outro um programa de desenvolvimento 

econômico naquela faixa menos favorecida que eu digo assim eu me apropriei de um 

termo da tecnologia pra trazer para a economia eu digo que a gente não trabalha com 

a micro a gente trabalha com a nanoeconomia (...) é o cara que um dia talvez ele seja 

micro e isso é um fortalecimento muito grande como política pública para o 

desenvolvimento de uma cidade é (...)  antecipando talvez alguma pergunta sua mas 

hoje nós temos mais que 10 mil contemplados (...) já ultrapassamos a barreira de 10 mil 

contemplados e já colocamos mais de 21 milhões de reais na economia  do município 

(...) isso quando você diz na economia do município não quer dizer que você está 

colocando na parte de cima da pirâmide social você está colocando na base da base 

mesmo (...) então o grande diferencial a visão que nós devemos ter é justamente 

essa, a visão da inclusão socioeconômica (...) porque não adianta você incluir só 

socialmente as pessoas se você não dá para elas condições de subsistência (...) de viver 

evidentemente de sobreviver mas a condição efetiva de viver principalmente que é o 

grande ganho do programa que é você vê o desenvolvimento dessas pessoas ao 

longo do período que você vem acompanhando elas.” (Informante N° 2) 

 

Nas áreas da Ciência Econômica e da Administração, a nanoeconomia 

estaria associada ao espaço da vida econômica em que predominam  práticas informais 

de trabalho e as micro cadeias produtivas, que, do ponto de vista das condições de 

reprodução da vida dos sujeitos, constituem situações onde a fragilidade social  e a 

precarização do trabalho são os traços mais fortes. Num trecho da fala de um 

representante da diretoria de Educação Empresarial, o programa de microcrédito 

conseguiria alcançar os extratos populacionais que vivem em condições de 

vulnerabilidade lhes oferecendo a oportunidade de superar essa condição social. A 

referência a idéia de desenvolvimento da cidade atrelada à inclusão social demonstrou, 

portanto, ser uma preocupação dos representantes da instituição. Por sua vez, também 

vieram à baila, nos depoimentos dos representantes do programa, as noções de 

‘vulnerabilidade’ e de ‘desenvolvimento do indivíduo’. Como ressaltamos nos capítulos 

anteriores, essas categorias orientaram a emergência das políticas de superação da 

pobreza nos anos 1990 e estavam firmadas na ampliação das capacidades individuais. O 

fornecimento de crédito tornou-se, então, um instrumento de política pública que passou 

a ser oferecido aos segmentos populares. Cabia aos pobres se municiarem desse e de 
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outros ‘ativos’ para conseguirem romper a situação de vulnerabilidade social ao qual 

estavam inseridos.
164

  

É interessante perceber que sentido de cidadania essas novas estratégias 

incorporam em seus discursos, uma experiência cidadã que estaria sendo construída 

pelo próprio sujeito e que possibilitaria a realização de projetos de vida emancipatórios 

ou que subtrai do sujeito a possibilidade de escolhas e o acesso aos direitos? Cabe 

destacar que as formulações de políticas públicas exprimem também processos culturais 

e estes difundem valores e formam consciências.
165

. A cultura do autoemprego, em 

algumas formulações de políticas públicas sociais, passou a ser legitimado diante da 

gradual retirada do Estado da esfera da proteção social e tomou grande expressão o 

discurso que realçava as vantagens do trabalho por conta própria.  

Um representante da direção da Sedesp salientou que o programa tinha uma 

‘marca’ própria que era de produzir novos empresários de pequenos empreendimentos 

e, para essa missão,  convocava não só a sociedade civil como as empresas. A concessão 

de microcrédito seria um ‘instrumental’ que possibilitaria incluir os segmentos menos 

favorecidos da cidade ao circuito do mercado. 

- representante institucional: 

 

(...) a marca do  nosso programa era  - seja parceiro dessa idéia, João Pessoa agora 

tem crédito – nós tivemos uma parceria fantástica (...) o empresariado de João Pessoa 

entendeu, eles pagam e pagam bem (...) a gente não quer só que a pessoa seja 

empresário a gente quer que ele e a família dele (...) eu digo isso em toda entrega de 

cheque – olhe eu espero que vocês melhorem muito... fiquem alegres e se amem 

muito e ame sua mulher, a mulher ame você... vão viver a vida da gente não é pra esse 

negócio, isso aqui é um material um instrumental pra gente viver, o importante é a vida 

da gente (...) (Informante Nº 1) 

 

  

Para se ter uma idéia mais consistente das proposições dessa política local, 

procuramos confrontar as falas dos seus representantes com o conteúdo da 

regulamentação legal que deu origem à mesma. Segundo a lei nº 10.431 de 11 de abril 

de 2005,  os objetivos do programa municipal de pequenos negócios seriam os 

seguintes: 

 

                                                 
164

 Ugá(2004, p.  58) destaca que “A primeira das estratégias da redução da pobreza tenta identificar 

políticas que estimulem a criação de novas oportunidades econômicas para que os pobres possam obter 

rendimentos. Assim, com mais renda, o indivíduo poderia ultrapassar a ‘fronteira’ da pobreza e, dessa 

forma, ser considerado um ‘não-pobre’.Embora o Banco Mundial ressalte a importância do crescimento 

econômico na redução da pobreza – quando se refere ao papel do Estado na política social, ele propõe 

políticas focalizadas de aumento do capital humano.” 
165

 Ver Barbosa(2007). 
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I – Aumentar as oportunidades de emprego através da criação, ampliação, 

modernização, transferência ou reativação de pequenos negócios, formais e informais, 

através de empréstimos de recursos financeiros aos empreendedores; 

II – Elevar a qualidade de vida da população pela criação de fontes de renda segura e 

consistente, que proporcione sustentação às famílias de empreendedores, em particular 

as de baixa renda; 

III – Promover a capacitação e qualificação gerencial de empreendedores e gestores de 

pequenos negócios, visando aprimorar suas aptidões e assegurar acesso à inovação 

tecnológica que lhes garantam maior eficiência produtiva e competitividade no 

mercado; 

IV – Promover sistemas associativos de produção mediante a criação e a manutenção de 

centrais de compras, de produção e vendas, sob a gestão dos empreendedores, formais e 

informais, de pequenos negócios; 

V – Oferecer infra-estrutura para facilitar escoamento da produção e possibilitar o 

acesso dos pequenos empreendedores ao sistema de comercialização; 

VI – Viabilizar a participação de pequenos negócios, formais e informais em feiras e 

exposições onde quer que sua presença possa contribuir para o desenvolvimento de suas 

atividades;  

VII – Apoiar e estimular a criação de organizações e mecanismos de microcrédito. 

 

 Merece destaque, nesse elenco de prioridades, a menção que é dada aos sistemas 

associativos, portanto, ao nível de discurso, o programa incentivaria não só os pequenos 

negócios individuais, mas associações baseadas no trabalho cooperativo, que se 

fundamenta na partilha de experiências e no trabalho solidário. Por outro lado, a 

mencionada política também se dispunha a criar condições para o escoamento dos 

produtos e serviços gerados pelos microempreendedores.  De partida, pode-se 

considerar que as proposições iniciais do microcrédito produtivo orientado na cidade de 

João Pessoa estariam em consonância com a idéia de  gerar mecanismos de cooperação 

produtiva entre os grupos sociais mais carentes e de possibilitar a auto-sustentação de 

suas atividades coletivas de trabalho. Esse objetivo, ao menos no seu formato 

discursivo, dá um fôlego social ainda maior aos propósitos do programa e merecem ser 

analisados. 

 Ao nos debruçarmos sobre os relatórios e documentos do programa, observamos 

que, 10.408 pessoas tinham participado do curso de capacitação empresarial e das 
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palestras oferecidas pelo Empreender JPl desde 2005 até agosto de 2010. Desse total,  

8.379 contratos de empréstimos haviam sido liberados e a maior parte representou a 

liberação de recursos para os empreendimentos urbanos. Além do fornecimento do 

crédito, as pessoas inscritas nessa política municipal participavam de um curso de 

capacitação de 16 horas-aula chamado “Curso de Gestão Básica Empresarial’. Após o 

término do mencionado curso, também assistiam palestras apresentadas por consultores 

do SEBRAI. No quadro abaixo, apresentamos informações extraídas de um relatório 

operacional do programa. Cabe destacar que  os números sobre o contingente de pessoas 

inscritas e capacitadas que o programa exibia em seu balanços mensais se referiam a 

terminologia “atendimento a empreendedores”. Como o sentido de políticas de 

superação da pobreza geralmente  procura abranger a parcela da sociedade  mais 

desmunida, independentemente de suas aptidões inatas, nos chamou atenção o foco 

direcionado para esse grupo de indivíduos. 

 

Quadro 7 

Empreender JP:  atendimento aos empreendedores 

(jan/2005 a ago/2010) 

Indicadores Empreender  

Urbano 

Empreender 

Rural 

Empreender JP 

Pessoas inscritas no programa 24.050 195 24.893 

 Pessoas capacitadas em 

cursos de gestão empresarial                               

10.214 

 

194 10.408 

 Planos de negócios/Projetos 

contratados 

8.186 193   8.379 

 Valor total dos empréstimos R$ 14.347.163,25 R$ 788.850,21 R$ 15.136.013,46 

 Valor médio dos 

empréstimos 

R$  1.752,65 R$ 4.087,31 R$ 1.806,42 

               Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Paraíba 

                *  recursos próprios do fundo Empreender JP 

                ** recursos oriundos do PRONAF 

 A despeito da percepção de que as estatísticas que nos foram repassadas pela 

equipe institucional do programa não traziam à tona aspectos mais subjetivos dessa 

política local, fizemos também o exame desse material quantitativo, pois percebemos 

algumas discrepâncias que podiam revelar possíveis intencionalidades e 

posicionamentos do corpo burocrático. Notamos que havia uma grande diferenciação 

entre a quantidade de pessoas inscritas no Empreender JP, o contingente que participou 
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do curso de capacitação e o público que efetivamente conseguiu o crédito. Ao indagar 

ao corpo técnico-funcional da Sedesp sobre as possíveis explicações para o fato de que 

havia mais de 24.000 pessoas inscritas no Empreender JP entre 2005/2010, mas apenas 

8.379 tinham sido contemplados com empréstimos e tiveram seus planos de negócios 

contratados,  obtivemos os seguintes depoimentos:  

- representantes institucionais: 

 

A gente tem contato com o povo, eles se inscrevem bastante. A gente não pode atender 

todos ainda, nós temos hoje 28 mil inscritos, a gente só conseguiu atender agora 10 

mil (...) existe no mundo e você sabe disso que é (...) de todas as pessoas os que se 

candidatam a microfinanças no mundo, de cada três, você financia uma, é a média 

mundial Bangladesh é assim a Bolívia é assim o Brasil é assim (...) o Brasil já tá 

começando, onde tem dessa natureza a gente tem hoje 28 mil pessoas e atendeu um 

terço das pessoas, a média é boa, agora a vontade que a gente tinha era que pudesse 

atingir mais (...) (Informante N° 1.)  

 
Se você tiver a oportunidade de ver sendo elaborado o plano de negócios, você vai ver, 

não sei se você os viu em sala de aula no BESTGAME, os deslizes dentro de sala de 

aula e isso é multiplicado quando eles vêm para o plano de negócios eu vou dá um 

exemplo bem simples aqui. Eu digo sempre, gente, olhe um fiteiro, aliás fiteiro é um 

nome que só existe na Paraíba, quando a gente elabora um plano de negócios de um 

fiteiro a gente diz: você vende bombom? E ele diz –vendo 3 por R$ 0,10 aí a gente diz – 

como é que você compra o bombom? e ela fala – eu compro o saco de bombons sortidos 

por kilo e a gente pergunta – quantos bombons vêm  no saco? Mas você compra um 

negócio por kilo e vende por unidade? ele não tem idéia do parâmetro e diz que todo 

mundo vende por R$ 0,10 e então quando a gente elabora o plano de negócio e vê essas 

dificuldades deles, do relacionamento com o próprio empreendimento, então esse 

trato pra quem vai acompanhar esse empreendimento tem que ser feito com uma 

paciência muito grande porque eles não são afeitos a receber orientações (...) 

(Informante Nº 2). 

 

Percebemos que os representantes institucionais, de modo geral, se 

apoiavam no discurso de que o público inscrito no programa passava por uma seleção 

natural ao longo das etapas do Empreender JP pelo fato de que muitos indivíduos não 

detinham noções nem habilidades para enfrentarem o mundo dos negócios e só alguns 

conseguiam chegar até a fase de liberação de crédito. Os embaraços vivenciados pelo 

público assistido com alguns termos técnicos relacionados ao empreendimento e os 

‘deslizes’ no aprendizado do curso de capacitação eram comumente apresentados como 

evidências da disparidade entre o número de pessoas que se inscreviam no programa e 

os que conseguiam obter empréstimos. Quando abordamos, no quinto capítulo, que o 

empreendedorismo vem sendo colocado por instituições multilaterais, por associações 

privadas e até por algumas instâncias públicas como uma opção para a empregabilidade, 

destacamos os possíveis aspectos ideológicos desse discurso, uma vez que o trabalho 

indica como as relações sociais estão sendo articuladas entre os sujeitos e, por sua vez, 
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os programas voltados para a erradicação da pobreza também revela como a instituição 

pública e a sociedade reagem diante dos grupos sociais menos favorecidos. 

 - representante institucional: 

 
Eu acho que a dificuldade crucial de todos é fazer a parte do controle de caixa, 

financeiro, é a dificuldade eu acho que quase que unânime (...) e ter a idéia que você 

precisa conhecer o ramo de sua atividade, você precisa conhecer seus concorrentes 

pra poder está no mercado... e como é que se diz... poder tá envolvido na mudança do 

mercado tem, tem que está em sintonia. Então, primeiro é o problema de controle 

financeiro porque, quando a gente chega na parte de receitas e custos eles têm muita 

dificuldade (...) (Informante N° 6) 
  

A percepção de que a concessão de pequenos empréstimos era uma 

alternativa para a ampliação do nível de renda das pessoas pobres também foi 

compartilhada por membros da instituição como um representante da Secretaria 

Executiva do Fundo Empreender e um membro do setor de pós-crédito. Ambos deram 

destaque para o empreendedorismo como um instrumento capaz de contribuir para a 

complementação da renda individual ou familiar.  Em alguns fragmentos das falas de 

componentes do corpo técnico-funcional, ficou evidente que, em sua fase inicial, o 

programa intencionava apenas oferecer uma alternativa ao emprego formal para a 

população mais pobre, mas recentemente esse perfil tinha se alterado, além de estimular 

o autoemprego, o Empreender JP também sugeria aos inscritos a possibilidade de 

combinar a abertura de um pequeno negócio com uma ocupação formal. A procura por 

empréstimos pela classe média também foi um fenômeno verificado pelos capacitadores 

do curso de gestão básica empresarial. Nos primeiros anos de sua existência, conforme 

as declarações da equipe burocrática, apenas a população mais pobre da cidade 

procurava se inscrever no programa, mas esse perfil social tinha mudado, aglutinando 

novas demandas como assinala uma representante da diretoria de Educação 

Empresarial: 

   
- representantes institucionais: 

 
O  programa eu é ... muitas vezes todo mundo aqui ... a gente realmente se emociona 

quando a gente vê alguém falar que cresceu com o Empreender, que hoje tem uma 

renda melhor, que o padrão de vida melhorou por causa do Empreender ... o 

programa que é correto, ele tem uma linha de atendimento que segue um padrão do 

começo ao fim, a gente tem  desde o início que é assim ... desde a inscrição como eu já 

passei por algumas etapas dentro do Empreender então eu já conheço ... o programa 

para a cidade de João Pessoa permite que os menos favorecidos tenham acesso ao 

crédito ... eles passam a ter uma renda. Antes a gente trabalhava com uma renda 

realmente que era única e exclusiva, hoje a gente trabalha com complemento de 

renda, você tem um emprego e você tem um negócio.” (Informante N° 6) 

O programa dá oportunidade pra aquele que tem uma habilidade que pode ocupar um 

espaço na sua garagem.... é uma oportunidade muito grande... o que a gente vê, pessoas 
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que já têm, que estão implantando e outros que vêm tentar (...) nossas turmas são 

muito heterogêneas, várias pessoas possuem dons e outras estão perdidas, não sabem, 

então fica até em aberto. O proponente chega e não sabe exatamente o que quer até 

no curso que são de 16 horas-aula durante quatro dias aí nós vamos vendo o perfil e 

vamos orientando e muitos chegam a mudar, por exemplo, alguém chega e diz que quer 

ser cabeleireira e depois chega e fala que não quer mais cabeleireira e diz que quer 

colocar uma lanchonete então, nada a ver... mas acontece então vem pessoas totalmente 

sem noção e outras não, então é muito rico porque existe a troca... é o público de baixa 

renda que mais nos procuram, apesar de que, nesses últimos dois anos, houve uma 

mudança incrível, porque não é só o público de baixa renda, são pessoas de classe 

média são os que já estão com sua formação acadêmica com nível superior e que 

estão desempregados e que vem em busca de colocar alguma coisa no comércio (...) 

(Informante Nº4) 

 

 

A concessão de crédito como uma ‘ferramenta’ inclusiva também se 

manifestou na fala de um integrante do setor do pós-crédito. Na sua avaliação, o acesso 

ao circuito financeiro da economia seria um expressivo ganho para pessoas que 

enfrentam dificuldades em atender as exigências requeridas pelo setor bancário quando 

vão à procura de crédito nessas instituições. Ainda acrescentou que os bancos têm várias 

restrições impeditivas para  a população de baixa renda obter um empréstimo, já que 

precisam comprovar que possuem um rendimento estável, carteira assinada e até ativos 

como garantias tangíveis. Por outro lado, também grifou que o Empreender JP não era 

uma instituição pública que concedia recursos monetários sem a contrapartida de 

reembolso futuro.  

Os formuladores dessa política municipal informavam, aos que se 

candidatam para receber o empréstimo, que o público beneficiado tinha a obrigação 

formal de cumprir o pagamento do empréstimo e que se tratava de uma política de 

microcrédito produtivo orientado, ou seja, era voltado apenas para a abertura de 

empreendimentos e não para o consumo pessoal. Como a concessão de crédito tinha 

esse perfil, o inscrito precisava elaborar um plano de negócios, uma espécie de estudo 

de viabilidade econômica e financeira do projeto. Os planos de negócios passavam pelo 

crivo de uma comissão  para avaliar sua sustentabilidade. Segundo os depoimentos dos 

agentes burocráticos do referido programa, o retorno dos sujeitos beneficiados para  

sanar alguma dúvida ou apresentar alguma sugestão à equipe técnica era bastante 

reduzida e não tinha idéia porque esse contato era tão inexpressivo. 

 

- representante institucional: 

 

Eu percebo que é assim (...) uma ferramenta muito importante para a inclusão 

social porque é (...) pra ter acesso ao crédito hoje em dia é muito difícil porque os 

bancos eles sempre podem garantias reais para que a pessoa tenha acesso ao crédito e 

aqui não, a gente não pede garantia de nada. A gente não (...) na parte legal do 
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programa não é (...) tem a parte política sim (...) mas não somente porque a gente não 

pergunta se votou em A e B a gente atende a todos sem discriminação e assim (...) 

tirando isso eu acho que é uma ferramenta muito importante pra o pessoal de baixa 

renda pelo menos iniciar né” (Informante N° 5) 

 

(...) o empreendedor faz a inscrição, a gente divide por setor, usamos a mesma lógica do 

orçamento democrático, são 16 regiões. Nós temos um número x de técnicos pra cada 

região, dependendo do tamanho dela e aí o que é que nós estamos fazendo, estes 

técnicos... eles vão ter uma carteira de 150 clientes cada um... então, ele vai ter a 

obrigação de acompanhar essa carteira desde o início, elaborar o plano de 

negócios, fazer a visita pré-crédito, quando a pessoa receber o crédito... ele tem que 

acompanhar no pós-crédito. Se o cliente vir renovar o ciclo de empréstimo, ele tem 

que dá um parecer técnico do cumprimento daquele primeiro ciclo então a gente tá 

transformando tentando assim dá um acompanhamento mais próximo ao empreendedor 

... mesmo diante disso, o que é que hoje nós fazemos, se um empreendedor nos procurar 

e disser olhe eu estou passando por dificuldade, minha situação é tal, a gente pega o 

técnico, coloca junto com ele pelo menos durante uma semana pra acompanhar e 

identificar qual é o problema. A gente discute aqui internamente como nós vamos 

resolver a situação daquele empreendedor, mas é muito difícil isso acontecer. Foram 

pouquíssimas pessoas que nos procuraram, pode ser que a coisa começa a dá 

errada e simplesmente eles abandonam deixam pra lá e não nos procuraram, mas a 

visão que nós temos do programa é exatamente e ajudar em qualquer situação (...) 

(Informante Nº 2) 

 

Procuramos compreender de onde viam os recursos que financiavam esse 

programa e quais taxas de juros eram cobradas nas linhas de crédito que a SEDESP 

oferecia. Os integrantes da instituição nos informaram que o Empreender JP faz a 

concessão de microcrédito com juros de 0,9% ao mês. Nesse aspecto, é oportuno grifar 

um fragmento da fala da Diretoria de Fomento à Produção e Pequenos Negócios do 

Empreender JP, que mencionou como um grande distinção dessa política municipal sua 

reduzida taxa de juros cobrada sobre os empréstimos concedidos  aos segmentos mais 

desmunidos da cidade de João Pessoa. Para o referido entrevistado, essa taxa seria a 

menor em relação aos percentuais de juros cobrados por programas de microcrédito do 

governo federal e por similares no cenário regional e nacional.
166

 

- representante institucional: 

 
(...) a gente sabe que um governo ou outro tinha um programa de microcrédito, mas a 

nível estadual né e a Paraíba nunca teve. Então a prefeitura de João Pessoa saiu na 

frente com esse programa e depois disso a gente percebe que as pessoas de baixa 

renda e em situação de vulnerabilidade passaram a ter um local, tipo um porto 

seguro, e puderam dizer ali eu posso. A prefeitura está nos dando condição de 

requerer um crédito porque um banco x lá fora iria cobrar 500% de juros então 

são juros terríveis e com juros de 0,9% ao mês que é baixíssimo e quando eles 

chegam ficam amedrontados e perguntam o quanto vão pagar de juros então há 

realmente essa indagação sempre e a gente explica – olhe se você for tirar R$ 1.000,00 

vai pagar R$105,00 ou R$ 110,00 no máximo (...) (Informante N° 3) 
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 Entre os anos de 2005 a 2010, o valor médio do microcrédito concedido pelo programa Empreender JP 

girou em torno de R$ 1.806,42. 
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 No que se reporta a fonte de recursos da aludida política local, os gestores 

acentuaram, em seus relatos  sobre o funcionamento do programa, que a prefeitura 

repassa para o Fundo de Apoio aos Pequenos Negócios o produto resultante de 1,5% 

relativos ao fornecimento de bens, serviços e de contratação de obras. O que significa 

dizer que as empresas prestadoras de serviços e as que vendem produtos para as 

diversas instâncias da prefeitura de João Pessoa, como material de expediente, merenda 

escolar, entre outros, recebem os pagamentos referentes a tais transações pelo o 

município, mas a instância municipal recolhe sobre os respectivos valores o percentual 

descrito e credita na conta da Sedesp. Para os representantes institucionais que 

entrevistamos, esta metodologia seria pioneira no país e evitaria a cobrança de taxas 

indevidas, como o pagamento de comissões para funcionários públicos decorrentes de 

transações comerciais que envolvem o Estado e as empresas. Na declaração desses 

funcionários municipais, a estrutura operacional do programa teria uma espécie de 

blindagem em relação a ocorrência de procedimentos administrativos escusos, como 

pode se captado através do seguinte trecho de sua entrevista. Além desse aspecto, o 

modelo de formação  

 

  representantes institucionais: 

Nosso programa se diferencia na forma de financiamento porque quem está 

patrocinando esse programa é quem realmente usufrui da administração pública 

municipal são os fornecedores. O que você está pedindo é uma coisa absolutamente 

legal do que pedir comissão por fora de 5% ou de 10% e ao cobrar 1,5% dos 

fornecedores da prefeitura você está chamando a pessoa pra que ele 

voluntariamente participe de um projeto (...) (Informante Nº1) 

 

Nosso programa é completamente diferenciado, por exemplo, do Crediamigo que é um 

programa criado pelo Banco do Nordeste diferente do nosso... o nosso é um 

microcrédito produtivo orientado o Crediamigo é só um produto de microcrédito 

como o CEAPE o CRESOL e essas outras IMFs que trabalham com crédito que é a 

política do governo federal a nossa diferença está na formação do funding então o 

nosso funding é 100% oriundo do município o que acontece é que, por exemplo, em 

algumas capacitações nós fazemos parcerias com o MDFs pra poder trazer recursos para 

o programa, mas não entra do ponto de vista do crédito, do ponto de vista do custeio e 

não entra de maneira alguma o que há de inovador no programa é essa metodologia 

do funding que está sendo copiado no país inteiro nós somos pioneiros hoje nós 

somos referência para o Ministério do Trabalho (...) (Informante Nº 2) 

 

  

Os indicadores que nos foram repassados pela instituição também trouxeram à 

baila uma característica muito marcante do programa, seu perfil voltado principalmente 

para os empreendimentos urbanos. Apenas 193 projetos de pequenos agricultores rurais 
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tinham  sido  aprovados pelo Empreender JP. A justificativa para essa diferenciação 

decorria do fato de que a prefeitura estimulava apenas a produção agroecológica na área 

rural da cidade e nem todos os agricultores estavam abertos para assimilar esse estilo de 

produção. Outro argumento que foi sublinhado por uma representante da Direção 

Agrícola era de que o formato do plano de negócios era bastante comercial e sua 

estrutura apresentava algumas limitações para os projetos agrícolas, uma vez que as 

pessoas beneficiadas tinham que cumprir com os reembolsos mensais ao Empreender, 

como forma de pagamento pelos empréstimos retirados. No entanto, as atividades 

agrícolas têm sazonalidades específicas que dependem do tipo de cultura. O produtor 

não pode vender seu produto após fazer o plantio, há um intervalo de tempo para a 

colheita e essas especificidades não eram incorporadas ao plano de negócios para as 

atividades rurais, o que desestimularia alguns produtores. Na colocação de outro 

integrante do programa, algumas mudanças iriam ocorrer na ‘formatação’ do 

Empreender e uma delas seria o maior estímulo para a dinamização das atividades no 

campo e a formação de cooperativas.  

- representantes institucionais: 

 

Eu percebo como uma oportunidade, uma oportunidade para os pequenos negócios e, no 

nosso caso, do Cinturão Verde, como um incentivo da produção familiar mesmo que 

ele não tenha o formato voltado para o campo. Porque o Empreender veio primeiro 

né, depois o Cinturão Verde ficou dentro da SEDESP por ser de geração de 

emprego e renda e a gente se adequou ao formato da parte financeira do 

Empreender, porque assim, por ser mensal é (...) porque a agricultura é muito variável 

e você tem aquele compromisso mensal e, às vezes, o valor nem atinge muito. No geral 

ele ajuda muito(...) comparando com PRONAF né,  o valor é bem maior e a carência 

também, a pessoa só começa a pagar a partir de dois anos e o pagamento é anual. Mais 

ou menos, se você tirar R$ 5.500,00 ou 5.450,00 ou dez salários mínimos, fica com a 

prestação em torno de R$ 220,00. Pro agricultor, isso mensalmente, caso haja um 

imprevisto, uma chuva, uma seca ou uma praga fica pesado. Então assim, o formato 

não é bem adequado pro campo, mas ainda é muito útil se for empregado de forma 

planejada e consciente realmente ajuda (...) ( Informante N° 8) 

 

(...) nesses últimos anos... vamos dizer assim...  os braços do Empreender ficaram 

grandes demais pra aquilo que a gente faz e a previsão é que, em 2012, a gente tenha 

outra formatação, nós vamos criar uma política própria para o artesanato de João Pessoa 

(...) estamos com políticas para a questão da apicultura, já visando nó só João Pessoa, 

mas o campo todo, por determinação do prefeito, toda a parte de compra direta 

local deve sair da agricultura familiar inclusive a questão da pesca, então nós estamos 

criando um escopo pra que essa situação seja trabalhada, aí vem qualificações, nós 

trabalhamos na formação de cooperativas e associações...nosso corpo técnico dá 

algumas qualificações pra eles, aportamos a qualificação de beneficiamento de pescado 

pra atender o pessoal do Porto do Capim(...) (Informante Nº 2) 

 

 

Observamos que,  após a curso de capacitação, ocorria a liberação dos 

empréstimos e, em seguida, o acompanhamento pós-crédito. Um detalhe que chamou 
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nossa atenção , foram os critérios definidos  pela Sedesp no que se refere a seleção dos 

candidatos  que terão acesso ao crédito. A despeito da focalização dessa política estar 

direcionada para a população mais carente e o seu objetivo central ser a geração de 

ocupação e emprego, há ainda outro aspecto mais seletivo que é a percepção por parte 

do quadro técnico-funcional de que o candidato atenda às expectativas do programa 

quanto ao seu possível talento empreendedor. Portanto, não é preciso apenas comprovar 

a condição de pobreza e de não ter trabalho, o sujeito precisa evidenciar que está 

munido de habilidades para atuar como dono de seu pequeno negócio no mercado, 

mostrar comportamento arrojado para o mundo dos negócios, como foram as palavras 

proferidas no curso pela facilitadora. 

Essa seletividade no mecanismo de distribuição do microcrédito ficou clara 

quando analisamos o Decreto Nº 5.294 da Prefeitura Municipal de João Pessoa de 

11/04/2005 que regulamenta  o Programa de apoio aos Pequenos negócios na cidade 

Pessoa.
167

 No artigo 4º, inciso 3º, que trata dos ‘beneficiários, sua inscrição e seleção’ a 

prefeitura estabelece os critérios que uma comissão mista formada por membros da 

Sedesp, da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e do SEBRAE irão 

considerar na escolha dos candidatos que poderão fazer o curso de capacitação e obter 

uma linha de crédito no programa. Os requisitos são os seguintes: 

 Viabilidade do negócio indicado pelo candidato; 

 Conhecimento mínimo da atividade indicada; 

 Gozar de bom conceito social na comunidade em que habita: 

 Demonstrar aptidões para o empreendedorismo, compreendidas como habilidade  

ou   capacidade resultante de conhecimentos adquiridos. 

 

    Percebemos que as pessoas interessadas em abrir ou ampliar pequenos negócios 

no setor urbano podem solicitar a linha de crédito ‘tradicional’ do programa. Esta linha 

de crédito foi a pioneira na história do Empreender e pode ser obtida, de acordo com os 

critérios exigidos pelo programa,  para aplicação em  duas modalidades de investimento. 

Uma delas é a aplicação do financiamento em capital de giro como a aquisição de 

mercadorias e a outra seria o emprego do crédito em investimento fixo, um exemplo 

seria aquisição de máquinas e equipamentos. Quando indagamos sobre as ações mais 

recentes dessa política pública, ouvimos da Diretoria de Fomento à Produção e 
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 O mencionado decreto está disponibilizado nos anexos desse estudo. 
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Pequenos Negócios e da representante da Secretaria Executiva do Fundo Empreender 

que novas linhas de crédito foram criadas com a evolução do programa e que estas 

procuravam atender às solicitações de outras secretarias da prefeitura. 

     representante institucional: 

Porque todas essas linhas que eu te falei não são demandas oriundas do programa, 

elas vêm de outras secretarias, então é o programa interagindo com as ações das 

secretarias do município dentro de uma política pública trazendo essa necessidade 

pra aqui pra que a gente possa atender da melhor forma (...) a mesma coisa está 

acontecendo com o mercado de peixe lá em  Tambaú (...) na reforma do mercado 

de peixe nós tivemos que financiar os equipamentos deles são equipamentos que eles 

não encontram no mercado tiveram que ser projetados e planejados pra área porque são 

frigoríferos com 3 metros e cinco de largura você não vai encontrar você tem que 

mandar fazer e são situações que exigem preços diferenciados (...) (Informante Nº 2) 

 
(...) esse recursos que você vê nesse quadro são todos recursos do fundo Empreender 

não aquele do PRONAF esse é um recurso diferente, aí o programa entrou na área de 

mercados públicos, nós começamos a trabalhar com esse pessoal ... também 

incluímos os comerciantes informais que a gente chamava aqui de camelôs e 

ambulantes, e nós começamos a financiar pra que eles fossem pra outros locais. 

Também abrimos linhas de crédito para grupos comunitários que são oriundos da 

Secretaria de Desenvolvimento Social... criamos o Empreender Mulher com a 

Secretaria de Segurança da Mulher a gente trabalha com um grupo de mulheres em 

situação de risco... tem a linha capital de giro que a gente fez com a Associação de 

micro e Pequenas empresas de João Pessoa e a gente trabalha diretamente com eles ... a 

gente criou uma linha especial chamada 50+ que é pra pessoas com mais de 50 anos 

principalmente pra quem tá desempregado e  tá aumentando agora é um número grande 

na sexta-feira passada chegou aqui uma senhora com 83 anos e já está no terceiro 

empréstimo e tem um senhor com 90 anos que tirou um empréstimo e me disse que vai 

tirar mais pelo menos por uns 10 anos (...) (Informante Nº 1) 

 

Os integrantes da referida política social destacaram, em suas colocações, 

que a interação da política de microcrédito municipal também se dava com outros atores 

institucionais além das instâncias e secretarias da própria prefeitura. Algumas 

cooperativas procuram o programa em busca de cursos específicos de capacitação ou 

para encontrar uma maior inserção no mercado fornecedor.  A SEDESP mencionou, 

como exemplos, a associação de cabeleireiros, a cooperativa CASEAR de vestuário e a 

associação de barracas de praia. No caso dessa última, os proprietários das barracas de 

praia  tiveram que adequar seus imóveis ao novo modelo arquitetônico definido pelo 

município  e tiveram acesso a um empréstimo diferenciado bem acima dos valores 

médios liberados, de R$ 15.000,00. Nossa intenção era de captar se esse programa 

também estimulava a formação de empreendimentos associativos e solidários que têm 

uma cultura de gerenciamento da produção distinta das associações mencionadas.  Num 

trecho da fala de um representante da diretoria de apoio aos Pequenos Negócios, houve 

a menção de essa interlocução com a economia solidária ocorreu mediante a realização 

de cursos de capacitação. 
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representante institucional: 

(...)Como aqui a gente sabe que muita gente vem querendo o valor máximo e acham que 

só o valor máximo é que importa que é R$ 5.100,00. Dependendo da linha de crédito, se 

tiver formalizado aí pode tirar mais, dependendo da necessidade dos mercados públicos 

eles financiam. Como as barracas de Tambaú, vão reurbanizar aquela área e foi 

liberado R$ 15.000,00 pra cada um, mas aí foi uma parceria com a SEDURB (...) 

(Informante Nº 5) 

 

(...) nós temos junto com a federação das micro e pequenas empresas, nós já fizemos 

juntos, o ano passado...fizemos 26 turmas... qualificamos as pessoas para o mundo 

formal então, o programa não se restringe única e exclusivamente à política de crédito 

sempre nós estamos fazendo. Em 2007 nós fizemos um curso de 10 meses de 

qualificação de produtos de artesanato em João Pessoa com o nosso pessoal aqui foram 

capacitadas 60 mulheres sendo 30 do Empreender e 30 da C10 do grupo de 

economia solidária deles (...) (Informante Nº1) 

 

 Verificamos que havia uma elevada concentração de crédito na linha 

tradicional em relação às demais modalidades de empréstimo, de 77,7%. Uma possível 

explicação, segundo a referida política municipal, é que esta linha existe desde a fase 

inicial do programa, enquanto as demais têm uma trajetória mais recente. A linha 

chamada Empreender Mulher teria sido criada para atender as solicitações institucionais 

advindas da Secretaria Municipal de Políticas Públicas da Mulher, pois no elenco de 

ações desta secretaria há programas que são realizados em cooperação com a Sedesp, é 

o caso de concessão de empréstimos para um grupo de mulheres que estão sob proteção 

policial em face da situação de risco. No quadro, apresentamos as linhas de crédito do 

programa e os contratos concedidos  entre os anos de 2005 e 2010. 

                                                       Quadro 8 

Empreender JP: Contratos concedidos segundo as linhas de crédito 

(jan/2005 a ago/2010) 

Linhas de Crédito Nº de Contratos concedidos 

Tradicional 6.365 

Empreender Mulher 395 

Comerciantes Informais 370 

Mercados Públicos 266 

Capital de Giro 220 

Cinturão Verde 198 

Especial 50+ 160 

Grupos Comunitários 102 

EMPREENDER Jovem 91 

Superação 19 

TOTAL 8.186 

         Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Paraíba 
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 O Empreender Superação e o Empreender Jovem foram as linhas de crédito que 

tiveram, no período analisado, a menor liberação, de apenas 0,23% e 1,11% do total de 

empréstimos liberados. A explicação dada pela equipe do programa foi a de que essa 

linhas são relativamente novas na mencionada política municipal. 

- representante institucional: 

 

“Eu trabalho na Secretaria Executiva e ela tem uma linha exclusiva para mulheres que 

aí a gente entra em pareceria com a coordenadoria das mulheres que agora é secretaria 

(...) ela é que faz todo um estudo social e encaminha pra gente, porque elas estão lá 

dentro do centro de referência, elas estão nas comunidades (...) como a gente trabalha 

aqui a gente não tá indo direto na comunidade então pra atender esse público tem a 

secretaria que trabalha em parceria com a gente (...) no caso ela faz toda a triagem e tá 

realmente em contato com todas as mulheres. (Informante N° 6) 

 

O Projeto Cinturão Verde corresponde a uma das primeiras linhas de 

microcrédito do Empreender e, segundo os seus formuladores, a idéia que permeou essa 

iniciativa era de estimular a agricultura familiar na zona rural da cidade de João Pessoa 

que, segundo um diagnóstico realizado em 2005 pela SEDESP, abarcaria uma área de 

mais de 7.000 hectares e seria formado por 427 imóveis rurais. A proposição do 

programa de microcrédito para área rural era de estimular a produção da agricultura 

agroecológica. Um trecho de um documento intitulado ‘Avaliação Sócio Econômica da 

Produção Orgânica do Projeto Cinturão Verde no Município de João Pessoa’ expressa 

essa intencionalidade: 

 

“O Projeto Cinturão Verde, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável 

da Produção, desde município, é o primeiro Programa de incentivo à agricultura 

Familiar desse município, criado no mês de Outubro de 2005, tendo como foco 

principal o uso intensivo e racional do meio físico rural, de forma a propiciar uma 

melhoria qualitativa da oferta de hortaliças folhosas orgânicas aos consumidores 

pessoenses, eliminando o uso de produtos químicos que prejudicam a saúde dos 

consumidores, fornecendo alimentos saudáveis, ajudando na melhor ocupação da terra e 

geração de renda para trabalhadores que desenvolvem agricultura familiar.”
168

 

 

Sobre esse aspecto, merece destaque o fato de que a gestão que deu início ao 

microcrédito na capital criou o Plano Diretor da cidade e definiu como espaços rurais as 

comunidades de Paratibe; Cuiá, Muçumago, João Velho e Ponta de Gramame. Nesses 

espaços, predomina a pequena produção agrícola familiar.A mencionada linha de 

crédito representava 4% do total do total de créditos concedidos pelo empreender JP no 

período estudado. Um percentual que parece reduzido em termos de famílias atendidas, 

                                                 
168

 Disponível na internet: 

http://www.prac.ufpb.br/anais/IXEnex/extensao/documentos/anais/5.MEIOAMBIENTE/5CCADFOUT0

1.pdf 
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mas, em valores absolutos, significa dizer que 193 famílias da zona rural procuraram o 

programa com o intuito de protagonizarem alguma melhoria em suas condições de vida 

mediante o acesso ao microcrédito. Os empréstimos concedidos ao Cinturão Verde 

apresentaram  um valor médio de R$ 4.087,31. Segundo a prefeitura, os projetos para o 

setor rural requeriam gastos com aquisição de insumos e equipamentos que tendiam a 

ser mais elevados que os pequenos negócios urbanos, afora o aspecto de que muitos 

tiveram que reorganizar suas áreas para implantar os projetos de culturas orgânicas, daí 

esses valores mais altos. 

 

 

     representante institucional: 

A gente vai ver qual é a necessidade dele naquele momento se é investimento 

tecnologia organização ou gestão (...) então com ele a gente faz essa discussão e 

geralmente faz num grupo maior, mas o  acompanhamento é individual né até pra você 

medir a renda é individual porque às vezes como eu falei anteriormente que o 

financiamento não é o mais importante porque o problema dele pode ser só de 

organização se ele organizar se ele anotar as saídas ou até fizer um manejo diferente que 

seria uma tecnologia (...) mudar a ração ou a forma de colocar a ração por exemplo é 

tecnologia vai ter um resultado diferente (...) então a gente precisa identificar e quando a 

gente vai analisar vê que é tudo (...) ele tá todo bagunçado não é tem que gerir (...) a 

gente tem que fazer o agricultor entender que ele é uma empresa ele é um 

empresário da terra como diz nesse curso de capacitação imersa. (...) (Informante 

N° 8) 

 

Nossa inquietação analítica era entender como esses pequenos agricultores 

que, de modo geral sempre estiveram à margem do sistema financeiro, conseguiam 

quitar seus financiamentos e, ao mesmo tempo, se adaptarem a uma lógica de produção 

inteiramente nova para a rotina produtiva deles. Procuramos indagar à representante da 

Diretoria Agrícola se os agricultores rurais enfrentavam algumas dificuldades quando 

aplicavam o financiamento na agricultura orgânica, já que era um estilo de produção 

novo para a maior parte desses sujeitos que produziam com o uso de defensivos 

agrícolas. A expressão verbal da integrante do Projeto cinturão Verde foi a seguinte:  

 

     representante institucional: 

Eu falo muito nisso e já tive muita dor de cabeça, como é que eu vou colocar uma coisa 

aqui que é diferente o perfil tá entendendo, porque no mercado você pega o dinheiro 

compra o material e o outro dia você já tá vendendo na agricultura não na 

agricultura de postura você vai comprar a pintinha com um dia e só daqui a seis 

meses ela vai começar a por, então tem que ter todo esse planejamento, esse dinheiro 

vai ficar guardado pra comprar ração, mas assim alguma idéia de capacitação isso a 

gente já absorveu deles a gente faz as reuniões lá embaixo das árvores lá perto das casas 

deles então pra eles é bem mais aconchegante ficam mais à vontade do que a gente 

pegar trazer eles  aqui pra sala com ar condicionado fechado. (...) (Informante Nº 8) 
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Ao indagar se essas experiências foram bem sucedidas ou se os mesmos 

passaram por algum tipo de dificuldade para honrar os compromissos financeiros junto 

à instituição, um componente da Diretoria Agrícola salientou que os pequenos 

agricultores experimentavam alguns problemas e que estes decorriam de vários fatores, 

entre os quais, o acompanhamento técnico que, em algumas situações, não era 

sistemático e também sugeriu que os produtores podiam fazer alguns desvios do 

financiamento obtido, gastando, por exemplo, com despesas domésticas. 

     representante institucional: 

No caso do Cinturão Verde eu falaria na carência que é o máximo da carência que 

são 36 parcelas 36 meses ... se no novo programa, nesse novo molde, a gente 

pudesse colocar assim... uma carência de um ano e uma parcela a cada três meses 

eu acho que facilitaria muito ... por exemplo, ele vai tirar empréstimo aqui pra 

aumentar o plantio de inhame ... inhame são oito meses e eu só posso dá seis meses de 

carência ... aí ele vai ter que começar a pagar antes de colher o inhame e vender ... nesse 

sentido eu acho que podia ser ... mas assim ... nós estamos trabalhando pra isso né... até 

mesmo pela questão que a gente libera o orçamento mas a gente não tem como 

controlar... ele é o responsável por aquilo né, então às vezes, acontece, pela 

necessidade da casa né ser primária ... porque eu nem queria falar assim ... mas 

assim de desviar então você vai cobrir um santo e, lá na frente, vai descobrir outro  

que era capital de giro pra comprar insumos (...) (Informante Nº 8) 

 

Ficou claro que as metodologias das linhas de crédito oferecidas pelo 

programa eram semelhantes, não havia modelos específicos que se adequassem a 

natureza do negócio a ser financiado. O exemplo da produção de inhame dado pela 

diretoria da área rural foi eloquente. Os projetos rurais necessitam de carências 

diferenciadas em função do tempo que as culturas precisam ter entre a plantação das 

sementes até o momento da safra. Como o agricultor pagaria um financiamento sem ter 

ainda os resultados da aplicação desse crédito? Quando entrevistamos pequenos 

agricultores rurais, pudemos ter idéia da real dimensão dessa falha do projeto. 

Analisaremos os impactos disso, na sessão seguinte. Reportando-se as demais linhas de 

crédito, a diversidade de financiamentos  também foi justificada pelos seus 

formuladores pelo fato de que o Empreender JP faz parte da prefeitura e que tem que 

trabalhar com a política pública do município. As articulações com outras secretarias 

resultaram no atendimento de demandas institucionais como é o caso da linha de crédito 

voltado para grupos específicos de mulheres e para Mercados públicos.  

- representantes institucionais: 

 

O que é você vai ter (...) você var uma linha de crédito exclusiva para deficientes, 

uma linha de crédito chamada 50 + que é uma linha de crédito exclusiva para as 

pessoas com mais de 60 anos de idade que já têm problemas de saúde crônico  (...) que 

precisam recompor a renda pra poder pagar os remédios alimentação e tal até poder dá 
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um pouco mais de vida para essas pessoas que na maioria trabalha com atividades 

manuais, artesanato, tal (...) programas como o Empreender jovem que tenta fazer o 

resgate dos jovens não é (...) pra trazer pra dentro do empreendedorismo (...) 

(Informante N° 2) 

 

Na parte da capacitação a gente apresenta como o programa funciona, apresenta as 

linhas de crédito, são 10 linhas como o Empreender Mulher, o Empreender 

superação, o 50+, a gente dá uma explanada por cima sobre essas linhas de crédito. A 

gente também diz como vai ser o procedimento após a capacitação, que eles são 

capacitados.Aí tem as duas palestras no SEBRAE e eles escolhem. É um projeto bem 

simples né e vão fazer um plano de negócio que é um projeto bem simples não é aquele 

projeto de um BNB requer (...) (Informante N° 7) 

 

   

Uma parte considerável dos bairros e comunidades de João Pessoa foi 

contemplada com a referida política pública, ao menos foi o que pudemos perceber com 

a distribuição do programa de microcrédito pelos bairros da cidade. Mais de 50 bairros 

tiveram financiamentos de planos de negócios, segundo as informações estatísticas que 

nos foram repassadas pela instituição. A partir desses dados, elaboramos um gráfico 

com os 20 bairros que tiveram o maior número de pequenos negócios abertos ou que 

passaram por um processo de expansão através do Empreender JP. 

 Das áreas urbanas assistidas pelo programa, conferimos que houve uma 

concentração espacial nos bairros de Mangabeira,Valentina, Centro, Funcionários, Cruz 

das Armas e Mandacaru. Essas localidades, juntas, representaram 45,4% das liberações 

desta ação municipal no período estudado.                    

O elevado contingente de pessoas de baixa renda nesses bairros pode ser um dos 

determinantes do acentuado volume de empréstimos concedidos, ao lado, como 

mencionamos anteriormente, do perfil social dos sujeitos ali domiciliados. Chamou 

nossa atenção o aspecto de que o programa também concedeu empréstimos para pessoas 

residentes em alguns bairros ocupados, na sua maior parte, por pessoas de padrão de 

renda mais elevado, como é o caso de Tambaú, Manaíra e Bessa. 

O valor dos empréstimos para o Empreender Urbano, que aglutina várias 

linhas de crédito exceto a que se destina para o Cinturão Verde, gravitou, em termos 

médios, em torno de R$ 1.752.65. O prazo que a prefeitura estipula para que os 

empreendedores urbanos cumpram a quitação de seus débitos é  de 12 a 18 meses. Caso 

o financiado consiga quitar as parcelas do boleto bancário pode solicitar a renovação do 

crédito num valor superior ao primeiro, se não honrar os compromissos no período 

previsto, o nome do indivíduo vai para o SPC, o Serviço de Proteção ao Consumidor. 
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Essas regras ficam bem evidentes nesse trecho da fala do funcionário do setor de pós-

crédito: 

 

1.223

771

487

459

433

341

324

291

231

223

207

196

179

177

155

153

148

141

139

137

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Mangabeira

Valentina

Centro

Funcionários

Cruz das Armas

Mandacaru

Cristo

Geisel

Oitizeiro

Jardim Veneza

Varjão

Gramame

Indústrias

Jaguaribe

José Américo

Costa e Silva

Varadouro

Bancários

Torre

Padre Zé

Gráfico 2: Empreender JP: distribuição espacial  entre os bairros mais 

contemplados com empréstimos na cidade de João Pessoa 

(jan/2005 a ago/2010)

Nº de empréstimos

concedidos

 

            

 

     representante institucional: 

Pelo que eu percebi assim é (...) em comunicação com a auditoria, eles estão é (...) eles 

estão assim, a  gente tá com um rigor maior sabe, pra a liberação de crédito, 

porque, por exemplo, antes a gente ao podia, não tinha SPC, a gente tá pedindo, 

quem tem restrição até meio salário mínimo a gente aceita, acima disso a gente não 

aceita que é acima de R$ 270,00 (...) quer dizer, essas medidas restritivas na tão né, 

mas causam um pouquinho de impacto, já tá melhorando mais o programa, porque eu 

Fonte: SEDESP- Prefeitura de João Pessoa elaboração própria 
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acho importante essas medidas pra o programa sobreviver e eu (...) eu friso muito isso 

com os proponentes quando eles vêm conversar, olhe, a gente tá cobrando (...) porque a 

inadimplência está muito alta, não está em níveis aceitáveis, tá alta, a gente tá querendo 

solucionar esse problema (...) (Informante N° 7) 

 

 

Atentamos para o fato de que o público assistido aplicava as pequenas 

quantias de crédito liberadas pelo programa em diversos tipos de negócios, mas ficou 

patente que a maioria desses pequenos empreendimentos estavam no do setor de 

serviços, principalmente nas áreas de alimentação e de vestuário. Ao indagar sobre o 

perfil desses negócios, alguns membros das diretorias nos explicaram que se tratava de 

pequenas lanchonetes, barracas de cachorro-quente, vendas de churrasquinho, produção 

domiciliar de bolos, de marmitas, venda de confecções, produção caseira de calçinhas, 

sacoleiras, entre outros.    Notamos que segmentos de atividades como artesanato, 

serviços pessoais, armarinhos, fiteiros eram opções frequentes nos pequenos negócios 

financiados pelo programa. O baixo requerimento de capital de giro possivelmente 

explique porque essas áreas do setor de serviços eram tão utilizadas como alternativa 

para o emprego ou complementação da renda. A despeito do contingente expressivo de 

empreendimentos nessas respectivas atividades, percebemos a abertura de outros 

negócios que tinham uma lógica distinta, as exigências de conhecimento de mercado e 

de qualificação especializada eram maiores como os ramos de gráfica, frigorífico, 

informática, etc. Como é possível aludir das informações apresentadas pelo programa, 

os segmentos de alimentação e de vestuários constituíam 49,1% dos pequenos negócios 

abertos ou ampliados com os recursos do Empreender JP.   

 

                                                                        Tabela 2 

                 Distribuição dos pequenos negócios financiados pelo Empreender JP  

                               por segmentos econômicos (jan/2005 a ago/2010) 

Segmentos econômicos Pequenos  

negócios  

Segmentos econômicos Pequenos 

negócios  

Vestuário 2.106 Marcenaria 55 

Alimentação 1.914 Prestamista 56 

Serviço Pessoal 636 Serralharia 54 

Quiosque 565 Gráfica 53 

Artesanato 378 Locadora 37 

Armarinho 353 Escolas e creches 30 

Hortifrutigranjeiro 345 Piscicultura e Peixarias 28 

Mercearia,  309 Serigrafia 27 
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Fonte:SEDESP –  Secretaria do Desenvolvimento Sustentável da Produção,  

                             Prefeitura Municipal de João Pessoa (elaboração própria) 

 

A respeito das atividades que arregimentavam mais pessoas a abrirem pequenos 

negócios, que eram os segmentos de alimentação e de vestuário, um dos membros do 

programa procurou ressaltar casos que ele considerava emblemáticos quanto ao sucesso 

e alguns indivíduos, mas reconheceu que seria utópico imaginar que a efetividade dessa 

política fosse plena em seus objetivos 

      representante institucional: 

(...) eu não vou dizer que nós temos 100% de sucesso porque seria uma utopia você 

acreditar que um programa daria 100% de sucesso, mas nós temos mais sucesso que 

insucesso e temos sucessos assim maravilhosos... são pessoas que iniciaram conosco 

em 2005, como é o caso da Meire e hoje sustenta a família, já está na segunda 

universidade, fez graduação, já incrementou o negócio dela são pessoas que... como o 

senhor que vende queijo, que veio do interior sem ter nada, então tem um outro senhor 

que eu acho que está no quinto ciclo de empréstimo ele trabalha de porta em porta 

vendendo confecção são coisas assim muitas ... dona Lucilânia das calçinhas lá de 

Mangabeira, então nós temos uma gama de pessoas, tanto é que eu estou dizendo 

gente... vamos procurar outras pessoas, que essas pessoas são as mais antigas... a gente 

se refere mais a elas, mas nós temos vários outros casos aqui. Nós temos a menina que 

trabalhava com trufas, que a gente fez todo um trabalho pra ela, desde o 

desenvolvimento das embalagem, não sei se você já viu umas trufas que vêm dentro de 

umas caixinhas que parecem umas flozinhas, então quem desenvolveu aquelas 

caixinhas, quem desenvolveu o display fomos nós aqui. Ela chegou trazendo o que 

precisava e a gente foi tocando pra frente pra fazer as coisas e isso pra gente é muito 

bom (...) (Informante Nº 2) 

 

Os casos de sucesso apresentados pela equipe do programa, por sinal foram 

mencionados várias vezes pelo corpo técnico do Empreender em suas colocações. A 

nosso vê, esses casos podem refletir experiências individuais exitosas, mas é possível 

também que estas situações não indiquem acontecimentos generalizados de negócios 

bem sucedidos, uma vez que algumas das atividades mencionadas se aproximavam das 

‘virações’ ou dos ‘bicos’, ou seja,  atividades com evidentes sinais de precarização, 

Minimercados 

Oficina 227 Pet Shop 24 

Prestadores de Serviços 173 Movelaria 16 

Depósitos em geral 135 Ótica 15 

Informática 112 Telecomunicações 14 

Consultora de Beleza 104 Floricultura 11 

Quitanda 101 Reciclagem 11 

Publicidade 89 Total  8.114 

Produção e Serviços de 

Limpeza 

76 O u t r a s  Atividades 72 

Frigorífico 60 Total geral 8.186 
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voláteis e inseguras do ponto de vista da garantia de padrões mínimos de renda. Já 

outros tipos de empreendimentos denotavam um aporte maior de capital e de 

conhecimento técnico pelos sujeitos, o que poderia indicar negócios que já estivessem 

caminhando para a formalização, portanto inseridos no universo dos direitos 

trabalhistas. Tentamos descobrir se a instituição dispunha de alguma informação 

cadastral da situação das pessoas que procuravam o programa quanto a sua ocupação, se 

estes já tinham algum trabalho formal ou informal, se eram trabalhadores autônomos ou 

se estavam desempregados, mas nos foi dito que esse material não podia ser repassado 

para  terceiros  devido ao sigilo de informações cadastrais. 

 Buscamos  compreender a percepção dos entrevistados em relação a expressiva 

participação feminina no programa, 62,8% do publico assistido era formado por 

mulheres. O perfil dessa composição por gênero, segundo uma integrante da Diretoria 

de Fomento à Produção, decorria do aspecto de que era comum algumas mulheres irem 

à busca de pequenos financiamentos para aplicar numa forma de ocupação produtiva 

que pudesse ampliar a renda familiar. Havia alguns casos de mulheres chefes de família 

que estavam desempregadas e procuravam uma alternativa para a desocupação. 

Mulheres aposentadas também demandavam crédito e justificavam que o valor da 

aposentadoria era pequeno e que precisavam ajudar filhos e netos Os trechos das 

expressões verbais de dois agentes institucionais elucidam algumas questões sobre a 

elevada participação de mulheres. 

- representantes institucionais: 

 

Porque a maioria que eu percebo aqui são mulheres, o público alvo maior é mulher, 

e tem muitas mulheres que são aposentadas e vem aqui, por exemplo, porque têm 

um pequeno negócio, mas quer aumentar porque não quer ficar parada porque é 

uma terapia, mas tem umas dessas mulheres que não sabem que estão com restrição 

porque, às vezes, os sobrinhos, os netos... eles usam da boa fé delas e a gente informa e 

são muitas... muitas... muitas mesmo... e elas dizem – caramba eu não sabia  acho que 

foi minha sobrinha que fez uma compra acima do que eu disse pra ela comprar. a gente 

informa todos os indeferimentos e as pendências e a maioria resolve (...) (Informante Nº 

7) 

 

Você pode visitar uns casos de sucessos nossos, tem uns casos interessantíssimos 
como dona Rosalina das calçinhas uma senhora de Mangabeira ela fabrica calçinha ela 

era funcionária de uma indústria (...) aí ela fez o Empreender, tirou o empréstimo e 

resolveu costurar só. Ela tirou o primeiro crédito e no meio do crédito ela foi lá 

conversar com a gente nós colocamos um pessoal pra fazer o acompanhamento pós-

crédito e vamos encurtar a história (...) o marido trabalha com ela, a filha trabalha 

com ela, o marido da filha trabalha com ela, o filho trabalha com ela, a mulher do 

filho trabalha com ela e mais duas outras parentes trabalham com ela em casa (...) 

ela fez um galpão, uma mini fábrica. Nós ajudamos a montar esse negócio e ela hoje 

tem 14 sacoleiras que atendem a ela (...)  ela tem uma produção de 5.000 a 6.000 de 

calçinha e sutiã por semana (...) (Informante 1) 
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Porque às vezes você chega num bairro que tem mulheres que produz modinha que 

é camisola, calcinha, sutiã, babidol, shortidol, essas  coisas todas e tem as sacoleiras 

que vendem isso, mas que não compram lá porque não sabiam que tinha gente ali 

produzindo isso e aí eles estão tirando um dinheiro que podia está circulando dentro do 

bairro e vai comprar em Caruaru em Santa Cruz não é (...) (Informante º 2) 

 

 

 

                  

Gáfico 3 -Empreender JP: composição por gênero

(jan/2005-ago/2010)
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 Outro aspecto que foi colocado em relevo por alguns integrantes da estrutura 

funcional do Empreender JP reporta-se a dedicação e empenho da equipe que compõe 

essa política pública  em torno de seus objetivos. A menção ao compromisso social das 

diretorias e dos demais funcionários foi recorrente nas informações verbais dos 

entrevistados. Na fala de uma representante da secretaria de gabinete da SEDESP, o 

pessoal inserido  nos quadros do programa sempre estava empenhado em melhorar a 

qualidade de vida do público assistido, numa  esforço que transcendia até os salários 

pagos pela instância municipal.  

- representante institucional: 

 

Olhe eu me apaixonei pelo Empreender logo de início (...) assim que eu cheguei aqui 

em me apaixonei (...) porque eu vi que ia dá muita oportunidade para as pessoas 

melhorarem de vida para as pessoas terem mais tranqüilidade, as pessoas terem mais 

segurança pra viver (...) a certeza de poder ter  a  comida  em casa, de ter filho no 

Fonte: SEDESP – Prefeitura Municipal de João Pessoa elaboração própria 
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colégio e poder sustentar (...) era uma oportunidade que estava se abrindo e isso eu já 

me apaixonei logo de cara (...) depois o meu secretário é uma pessoa extraordinária, 

tem um coração imenso e se dedicou exclusivamente ao Empreender (...) e essa 

dedicação fez com que o programa crescesse e não foi uma coisa assim sem sentimento 

(...) o Empreender é um programa que a gente trabalha com o coração já a partir 

do secretário (...) a gente realmente pensa em melhorar a vida das pessoas, cada 

funcionário daqui tem esse pensamento entendeu (...) a gente não trabalha pela 

remuneração, pelo dinheiro, a gente trabalha principalmente porque a gente teve 

condição de ajudar ao prefeito, Ricardo Coutinho, porque foi um sonho dele que 

realizou (...) a gente ajudou esse sonho a se realizar (...) (Informante N° 9) 

 

 O trabalho devotado da burocracia pública local, ressaltada nesse discurso, 

foi um detalhe curioso, pois não é comum uma postura de trabalho compelida pelo 

altruísmo dos que prestam serviços públicos à comunidade tanto ao nível do país como 

no âmbito local. Quase sempre o cidadão comum se depara com a apatia e o 

desinteresse de alguns funcionários públicos que não veem a importância de seu tipo de 

trabalho para a dinâmica socioeconômica e política da cidade. Outro fragmento que 

considerei relevante foram trechos em que alguns entrevistados faziam menção ao 

desprendimento e devoção do prefeito e do representante institucional que estava à 

frente do programa quanto aos resultados da mencionada política de microcrédito. 

 Percebemos uma nuance personalista em torno das duas figuras institucionais 

citadas, no sentido de que essa ação, dentro da agenda social do município, era algo que 

levava a ‘assinatura’ de um personagem, a efetivação de ‘sonho’ de um determinado 

líder a qual todos faziam reverência. Esse detalhe subjetivo também apareceu nas falas 

de outros entrevistados. 

- representantes institucionais: 

“O programa Empreender nasceu com o intuito de ter esse trabalho de incluir 

socialmente as pessoas como o próprio prefeito diz na fala dele que o Empreender-

JP é a materialização de um sonho (...) que durante todo o período que ele foi 

parlamentar é (...) e não só isso, mas o programa ao longo do tempo, nós começamos a 

perceber que as políticas públicas do município elas tinham que ser acompanhadas de 

uma política social, então hoje o programa possui uma linha de crédito chamada de 

tradicional, foi a linha de crédito onde ele nasceu onde as pessoas os procuram e fazem 

a inscrição e tal e nós temos mais 10 linhas de crédito acompanhando as políticas 

públicas (...) (Informante N° 2) 

O nome do prefeito, provavelmente, ficará ligado para sempre ao Empreender-JP, 

assim como ficou o nome do Ministro Hélio Beltrão ao Programa Nacional de 

Desburocratização. Ambos se destacam pelo desenho inédito de suas criações e pela 

oportunidade institucional de seus lançamentos. Os  empreendedores excluídos da 

vida econômica  da cidade  nunca tiveram  um programa como o 

Empreender.(...)(Informante Nº 1). 

 
Eu acho que o Empreender JP é uma coisa realmente muito própria baseada no 

pensamento do prefeito com a execução e o planejamento digamos assim do 

secretário da Sedesp. A idéia de, com a realidade vivida do outro, que deu essa história 

do Empreender JP, então a nível nacional eu acho que não tem nenhum com esse 

formato (...) (Informante N° 3) 
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 Ficou manifesto nas impressões da pesquisa de campo, que o padrão de 

funcionamento da Sedesp se diferenciava das demais secretarias da prefeitura em vários 

aspectos, desde a estrutura organizacional desta instância administrativa, focada no 

Empreender JP, até a postura dos seus funcionários que demonstravam sintonia com os 

ditames da racionalidade técnica e gerencial. Cabe grifar que parte do pessoal que forma 

a equipe do programa é de estagiários ou por pessoas que estão em cargos 

comissionados, referem-se, portanto a cargos provisórios que são avaliados pela 

produtividade na execução do trabalho. Além disso, o estilo ‘sebraliano’ ficou muito 

patente tanto nas expressões técnicas empregadas pela equipe como na conformação 

física dos departamentos, com subdivisões administrativas que seguem uma seqüência 

lógica em torno da concessão de microcrédito. 

               Partindo-se do pressuposto de que a política de microcrédito formulada pela 

gestão da cidade de João Pessoa era colocada como uma ação social pioneira voltada 

para os segmentos populares, procurei atentar para a opinião de seus integrantes em 

relação às possíveis reverberações dessa iniciativa local na vida dos sujeitos que a 

procuram. De maneira reiterada, os entrevistados realçaram a pertinência do crédito e do 

curso de capacitação em gestão empresarial. Estes eram os dois instrumentos mais 

importantes oferecidos pelo programa cujos fundamentos e metodologias se inspiravam 

no estilo de empreendedorismo do SEBRAE  e do Centro CAPE.  

 

- representantes institucionais: 
Eu acho que um dos pontos positivos é o BESTGAME, você participou do curso 

durante os quatro dias né e viu como é toda aquela dinâmica de fazer chapeuzinho e tal 

uma coisa boba, mas afinal de contas ele aprende a negociar com o banco, com a figura 

do atravessador e eu acho que facilita nisso aí. Como o pessoal da Associação dos 

Salões de Beleza porque, pra eles, sai muito caro e eles querem comprar direto ao 

fabricante então eu acho que o curso ajuda a esclarecer as pessoas o que é o mercado 

aí fora. É o que a gente tenta passar, às vezes, não é compreendido em algumas 

ocasiões, mas as facilitadoras atualmente continuam tentando esclarecer o cuidado com 

o seu pequeno negócio pra que eles possam prosperar cada vez mais porque o recurso é 

pequeno, mas é o que eles precisam (...) (Informante N° 3) 

 

Nosso programa é de inclusão social que está dando muito certo. Eu estou aqui 

desde o começo e venho observando porque, inclusive, o programa passou por várias 

etapas né começamos com apenas uma linha de crédito e hoje já temos 9 linhas de 

crédito (...) (Informante N° 4) 

 

É difícil você catando lixo ou você vivendo de bolsa-família, tendo dinheiro 

realmente fácil, pouco, muito pouco, mas fácil pra você montar uma lanchonete 

uma coisa assim, precisa trabalhar muito e dá trabalho só quem quer tem sucesso... 

apesar de não ser fácil tirar um empréstimo aqui porque demora tal é fácil relativamente 

fácil e só que depois é muito difícil falta vontade e outros não (...) (Informante Nº 5) 
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  Nossa intenção, ao colocar o referido questionamento, era perceber a concepção 

ideológica que estaria implícita nessa política social. A valorização das potencialidades 

empreendedoras dos indivíduos para a abertura de pequenos negócios tem sido colocada 

por instituições de treinamento empresarial como uma alternativa de ocupação diante da 

grande diminuição dos empregos assalariados pautados em direitos sociais. Os 

argumentos em favor do desenvolvimento das capacidades individuais dos mais pobres 

também fazem parte das dos novos sentidos sobre o trabalho. Essas elaborações 

discursivas procuram destacar a cultura do autoemprego como uma inserção possível do 

indivíduo na dinâmica do mercado. Essa nova perspectiva nas políticas públicas pode 

está valorizando elementos que se distanciam das intervenções do Estado Social 

voltadas para a promoção do emprego assalariado e para a universalização de direitos. 

Após  os ajustes liberalizantes, a agenda social do Estado vem dando prioridade para as 

políticas que estimulam as capacidades dos indivíduos com o objetivo de torná-los 

‘inseríveis’ no mercado de trabalho 

 

6.3 O perfil dos atores institucionais e a capacitação empresarial 
 

 

O aprendizado da conduta empreendedora nos pareceu ser uma peça chave 

na estrutura dessa política social, tanto que os jogos empresariais constituem a base do 

curso de capacitação oferecido ao público. A idéia de ampliar as habilidades dos 

sujeitos para o mundo dos negócios e de torná-los capazes de enfrentar diversas 

situações em mercados potencialmente competitivos carrega uma preocupação com os 

instrumentos de treinamento empresarial. Nessas circunstâncias, como a noção de 

inclusão social estaria sendo colocada para o  público assistido? 

Indagamos aos participantes do programa como se dava a apresentação do 

mesmo e quais eram os objetivos do curso de capacitação. Um integrante da Diretoria 

de Fomento à Produção e Pequenos Negócios colocou que as deficiências dos alunos 

quanto aos conhecimentos em torno do cotidiano de uma empresa eram consideráveis. 

Os mesmos confundiam faturamento com lucro, alguns não conseguiam organizar um 

planejamento mensal de entras e saídas da empresa, alguns não sabiam diferenciar 

custos fixos e variáveis, entre outros aspectos apontados. O curso teria o papel de dotá-

los dessas informações que envolveriam noções de contabilidade, de administração, de 

economia, de direito tributário, de marketing, etc., e que eram apresentadas num curso 

de apenas 16 horas-aula semanais. O entrevistado enfatizou que programa ministra 
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outros cursos direcionados para públicos específicos como o curso de artífice de couro 

para pessoas que atuam no ramo calçadista e na confecção de bolsas e o curso de 

contabilidade para não contadores. Alguns desses curós são realizados em parceria com 

o SENAI e o SEBRAE.  

 

- representante institucional: 

O programa não se fixa apenas na condição do crédito, ele se fixa na condição de 

capacitação, desde a capacitação da gestão, uma mini capacitação empresarial, de 

qualificação e requalificação, você estava vendo aqui, agora mesmo, a gente tá 

tentando trazer junto com o SENAI um curso de artífice de couro pra poder trabalhar 

com bolsa de couro porque nós temos uma demanda dentro do programa(...) tem várias 

linhas de crédito com pessoas que trabalham com produção de bolsas e calçados que 

gostariam de melhorar o seu produto. Além do BEST GAME, nós temos uma série de 

demandas de cursos, nós damos palestras, nós damos cursos de manipulação de 

alimentos, nós damos cursos na área de gestão, na parte financeira, nós damos 

cursos, nós temos a linha de crédito chamada de giro público que é feito para o 

pessoal da associação de micro e pequenas empresas daqui de João Pessoa e é uma 

linha completamente diferenciada porque tem que passar por um trabalho no 

SEBRAI chamado ‘Próprio’, que é um curso de formação de ideologias para a 

auto-gestão onde você vai aprender o que é imposto, o que é taxa, ele já vem com essa 

qualificação e aqui a gente lida com aporte financeiro, mas nós temos outros cursos que 

vão ajudar nós temos contabilidade para não contadores que é um curso de 

contabilidade prática pra que ele possa entender o mundo da contabilidade, pra que ele 

possa entender o que é um razonete, o que é um fluxo de caixa profundamente. Esses 

cursos são específicos para esse pessoal (...) ( Informante N° 2) 

 

Como um de nossos objetivos era reconstituir o processo de construção 

social e histórico do Empreender, buscando identificar o perfil dos gestores e suas 

trajetórias de envolvimento com o programa e o público beneficiado, indagamos aos 

entrevistados que representavam a instituição sobre suas experiências no programa de 

microcrédito e sobre suas trajetórias profissionais. Alguns aspectos nos chamaram 

atenção, um representante da Direção Geral da Sedesp nos  informou que tinha 

especialização em Consultoria Empresarial e que atuou durante 36 anos no Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, na Paraíba. Nessa 

Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário, o entrevistado 

desempenhou diversas funções, tais como: diretor administrativo-financeiro por 19 anos 

e chegou ao posto de superintendente do SEBRAE por 12 anos. Ainda acrescentou que 

exerceu o cargo de Técnico em crédito orientado no  SEBRAE  Nacional. Atentamos 

para o fato de que o perfil discursivo desse e de outros representantes do programa 

reiterava a importância de relatórios operacionais, de eficiência na gestão do pequeno 

negócio, de competitividade no mercado e do empreendedorismo. Essas idéias são 

muito utilizadas pela  concepção ‘sebraliana’ de política de inclusão. A referida 



 268 

 

instituição concebe o potencial empreendedor das pessoas desempregadas como uma 

possível via para a superação da escassez de demanda por trabalho no mercado. 

 

- representantes institucionais: 

Eu estou desde a criação do programa em 2005 (...) quando nós entramos aqui a 

prefeitura não tinha nada. Nós pegamos a prefeitura absolutamente sem nada, não tinha 

nada nas máquinas. Tiraram tudo, sujaram todos os imóveis da prefeitura porque o 

prefeito é socialista né, oriundo do PT e o pessoal que saiu era do PSDB, mas deixaram 

assim rasteirinha. Então nós montamos um relatório, logo no princípio porque um 

programa dessa natureza, como ele é um programa vivo, ele tem números todo dia, 

gente que se inscreve, gente que paga, gente que pede dinheiro, você precisa 

capacitar, precisa ter plano de negócios, precisa acompanhar, se você não tiver um 

relatório operacional diário não consegue acompanhar. Todo mundo que trabalha 

comigo nas finanças sabe disso, o pessoal do Banco do Nordeste, o do Banco Real 

que tem um programa muito bom tal (...) dos bancos privados é um dos melhores que 

tem pra fazer acompanhamento lá (...) (Informante N° 1) 

   

(...) essa missão aí eu aprendi no SEBRAE, pra fazer esse trabalho de gerar e 

manter emprego, incrementar a renda, promover a inclusão e a melhoria da 

qualidade de vida da população de João Pessoa...nós temos um resultado excelente 

de pessoas que nem conheciam o vocabulário empresarial e nas 16 horas do curso de 

capacitação e com a discussão do plano de negócios ele acaba aprendendo muita coisa e 

gravando pra poder usar na vida prática (...) (Informante Nº 1) 

 

O programa oferece acompanhamento com o pós-crédito e se a pessoa vier aqui, a 

gente orienta, também, se ela quiser, tem umas palestras no SEBRAE e faz a 

consultoria lá no pós-crédito, não são todos que a gente consegue atender, mas muitos 

do que vem até aqui a gente atende (...) (Informante Nº 9) 

 

 

 Verificamos que outros participantes do programa tinham formação nas áreas de 

administração, contabilidade, economia e jornalismo. Foi possível notar que o quadro 

de pessoal do programa é enxuto e baseado na racionalidade típica das instituições 

privadas. O cumprimento de horários, as metas de produtividade de trabalho e o 

compromisso com os objetivos do programa faziam parte da rotina de trabalho do 

grupo. Outro detalhe importante é que a maioria dos representantes era formada por 

pessoas jovens que ingressaram recentemente na prefeitura, além de que havia alguns 

estagiários. Esses também eram provenientes de cursos das áreas das ciências sociais 

aplicadas. 

- representantes institucionais: 

 
(...) normalmente aqui a secretaria trabalha de uma forma divergente do setor 

público não é tanto é que nós adotamos a política da administração por resultados 

diferente do setor público que não trabalha assim então, normalmente, você tem uma 

idéia e discute com o grupo qual seria a melhor forma da gente trabalhar, até porque eu 

já passei pelo plano de negócios eu tive lá já conheço o  mecanismo e a metodologia, 

mas quem tá na ponta pode me dá o retorno mais preciso daquilo que a gente 

necessariamente vai poder fazer, são decisões coletivas a gente leva para o colegiado 

e aí a gente vai definindo as histórias até porque quando a gente senta pra discutir 

as metas sempre tem alguém tem uma posição pra colocar (...) (Informante) 
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Eu entrei como estagiária em 2005 e quando entrei eu acho que foi dois dias antes da 

primeira entrega esse foi o meu primeiro emprego. Eu fiz minha monografia sobre o 

microcrédito para os idosos. Eu fiz administração. 

 

 

Foi possível atentar que a interação do Empreender JP com o estilo  

SEBRAE de ‘inclusão produtiva’ ocorria em várias direções, pois além das 

metodologias dos cursos oferecidos pelo programa municipal reproduzirem os formatos 

dos cursos do SEBRAE, os alunos do curso de capacitação ainda participam de 

palestras na referida instituição, exposições que são ministradas por consultores dessa 

Agência de Apoio ao Micro Empreendedor e Pequeno Empresário. Desde que as 

primeiras experiências de programas de geração de emprego e renda ampliaram-se ao 

nível dos estados e municípios no Brasil a partir da década de 1990, a sintonia entre 

esses níveis de governo com o SEBRAE tem se tornado forte. Este centro de educação 

empresarial tem assumido o papel de fornecer suporte técnico e ferramentas gerenciais, 

principalmente às prefeituras para estimular a criação de pequenos negócios.  Outro 

importante ator institucional nessa política pública é o Conselho Consultivo do 

programa que tem a finalidade de acompanhar o desenvolvimento da produção 

econômica de João Pessoa. Conforme o secretário da Sedesp, este conselho não tem 

poder deliberativo, apenas sugestivo. O Empreender JP também recebe recurso oriundos 

de terceiros como: 

 

 as transferências de agências e fundos de desenvolvimento, nacionais e 

internacionais, a título de contribuição, subvenção ou doação, além de outras 

formas de transferências a fundo perdido; 

 os valores decorrentes da remuneração do Fundo pelos financiamentos 

concedidos pelo agente financeiro e os rendimentos resultantes de aplicações 

financeiras dos recursos não comprometidos; 

 as doações de pessoas físicas e jurídicas, entidades públicas e privadas que 

desejem participar de programas de redução das disparidades sociais de renda, 

no âmbito do município de João Pessoa; 

 os juros e quaisquer outros rendimentos eventuais; 

 as amortizações de empréstimos concedidos. 

 

Ficou evidente, na nossa pesquisa, que o Empreender JP intenta atingir, no 

universo de pessoas de baixa renda, aqueles que presumivelmente teriam alguma 
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aptidão para gerenciar com sucesso um empreendimento informal ou formal. Dentre as 

demais questões que abordei no contato com as pessoas que estavam à frente da aludida 

política local, indaguei aos entrevistados no que essa política social se assemelhava ou 

se diferenciava em relação aos programas de microcrédito voltados para a superação da 

pobreza formulados no estado da Paraíba e no Brasil. Minha pergunta pretendia 

observar quais eram os traços mais fortes desse programa, se o foco de suas estratégias 

estava centrado apenas no indivíduo ou se também contemplava a formação de 

associações, de cooperativas e de práticas de trabalho comunitárias. 

           - representante institucional: 

(...)a gente tenta de uma forma que ele se profissionalize, que eles entendam que 

eles são empreendedores, que eles não são amadores, apesar da maioria ser informal, 

mas eles são empreendedores e muitos deles nos procuram e assim eles dizem que se 

formalizaram que pegaram o novo programa do empreendedor individual. Muita gente 

porque a gente tá fazendo uma atualização do sistema que ainda não permite que a gente 

faça um aprofundamento pra saber quem são esses mas pelos contatos a gente tem idéia 

(...) (Informante Nº 6) 

 

 Consideramos pertinente essa indagação porque o enfoque de algumas 

políticas de microcrédito no país tem sido o autoemprego dos indivíduos, portanto a 

perspectiva dessas ações é o sujeito e não o coletivo, enquanto há outros projetos de 

concessão de pequenos empréstimos cujo objetivo é o estímulo de experiências 

solidárias que possibilitem a gestação de atividades produtivas em que vários membros 

da comunidade trocam experiências e práticas de trabalho associado. Ao procurar captar 

se o estímulo às práticas de trabalho associativo seria uma das proposições mais 

relevantes do empreender JP, as informações verbais que obtive da Direção Geral da 

Sedesp foi a seguinte: 

 

- representante institucional: 

A média nossa é bem maior que a média nacional, muito maior, a do Banco do 

Nordeste, por exemplo, é novecentos e pouco reais no Crediamigo, a gente chama de 

Credimuiamigo porque eles cobram 3,% ao mês e a gente cobra 0,9%, o juro do 

Empreender é 0,9% ao mês e eles trabalham com um tipo de aval circular que é muito 

importante, o pessoal da Bolívia trabalha, mas quando você trabalha com aval circular, 

há uma tendência de, se tudo dá bem com o grupo, está tudo em ordem. Como o banco é 

obrigado a acionar e levar à justiça o pessoal, quando quebra, quebra todos. É o aval 

solidário, que é um aval que faz um grupo de 9 pessoas onde todo mundo avaliza 

para o outro, mas se acontece uma desgraça na família quebra todos, quebra todos 

os nove. (...) (Informante N° 1) 

  

 De maneira subliminar, percebemos, nesse fragmento da fala, uma crítica à 

metodologia de aval solidário do Crediamigo. Ao se referir à possibilidade de que os 

participantes do grupo que tiram o empréstimo no referido banco federal não 
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conseguissem pagar as dívidas, o representante do Empreender JP generalizou uma 

situação que pode ser uma exceção e não uma regra nessa experiência de concessão de 

microcrédito. O Crediamigo incentiva não só os empreendimentos individuais como 

também dá espaço para a formação de grupos solidários em que pessoas se reúnem 

espontaneamente para obter um financiamento na instituição e todas se comprometem a 

partilhar o compromisso de efetuar o pagamento dos empréstimos. O aval solidário já 

existe como uma modelo de ação social há mais de quatro décadas tanto no contexto 

global como nacional e há inúmeros registros de experiências bem sucedidas de 

economia popular oriundas dessa forma de agregar esforços coletivos e estimular novas 

formas de solidariedade na luta contra o desemprego e a pobreza. 

 É importante ressaltar ainda que  alguns entrevistados da instituição procuraram 

situar o programa Empreender JP num eixo de ação diferenciado em relação aos 

programas de transferência de renda como o Bolsa-Família que realizam o repasse de 

benefícios monetários sem a exigência de pagamento futuro. A fala da Diretoria de 

Fomento à Produção e Pequenos Negócios e da Secretaria Executiva do referido 

programa indicam essa percepção: 

 

- representantes institucionais: 

A intenção do programa não é que essas pessoas vejam o programa como uma 

questão assistencialista, mas como uma fórmula que consiga na vida dele, pessoal, 

profissional e até mesmo às vezes, familiar de obter crescimento por conta 

própria(...) quando eu faço uma qualificação e chamo o pessoal do Bolsa-família, por 

exemplo, eu não consigo trazer ninguém(...) porque não consegue, porque ele têm medo 

de perder aquela maravilha de dinheiro que ele ganha, acha que ganha dinheiro demais e 

tem medo de perder e, ele não sabe que o Bolsa Família tem uma regra, tem uma lei que 

o rege e de que existe um valor per capita que dificilmente ele vai alcançar e ele deixa, 

perde a oportunidade com medo de perder o Bolsa família (...) ( Informante N° 2) 

 

Um diferencial que eu vejo no Empreender desde o início, a gente tem o 

compromisso de seguir aquele processo que nos foi colocado, o processo é assim, 

assim e assim (...) então desde o início que a gente tem essa visão que tem que seguir 

esse processo e é dessa forma (...) (Informante N° 6) 

 

 Observamos que as falas indicavam tensões em relação aos sentidos que essa 

política local assumia para os integrantes do programa. Alguns recusavam entender o 

microcrédito e a qualificação com políticas assistencialistas e chegam a considerar os 

programas de transferência de renda com condicionalidades como uma ação que 

estimula o sujeito assistido a ‘perder oportunidade’. O microcrédito aparece nas 

expressões verbais como uma política de inclusão que segue ‘uma fórmula’ onde a 

abertura de pequenos negócios permite ao sujeito obter melhoria em vários matizes de 
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sua vida. O fragmento da fala de que “o processo é assim, assim ,assim’ nos pareceu um 

estribilho, pois ouvimos essa mesma expressão em outras duas entrevistadas, o que nos 

reforçou a idéia de que a metodologia do programa é pouco refratária para sugestões  

advindas de fora do programa e que seu modelo poderia está encapsulado pelo formato 

‘sebraliano’ de fazer inclusão social. 

- representante institucional: 

Então quando começar a atrasar aí o que é que tá acontecendo? Ele sabe tá, ele tá 

produzindo ele tá vendendo porque não tá pagando? Então a gente vai ter mais esse 

cuidado pra deixar ele um pouco preso a proposta (...) porque quando fez o plano de 

negócios, a gente disse que era isso, isso e isso então ele tem que fazer isso, isso, e isso 

(...) diminuir a questão da inadimplência e de problemas futuros né” (Informante N° 8) 

 

 O perfil do Empreender JP não traz  inovações quanto aos formatos de 

experiências de microcrédito que incorporam a idéia de capacitação profissional, uma 

vez que já ocorreram, em vários momentos, no país programas realizados por 

instituições sem fins lucrativos e até por prefeituras onde a idéia de cursos voltados para 

a gestão empreendedora esteve presente. Esse formato de ação já inspirava, por 

exemplo, a UNO que, nos anos 1970,  além da concessão de pequenos financiamentos e 

acompanhamento técnico para os trabalhadores autônomos das áreas urbanas de Recife 

e de Salvador, oferecia cartilhas com o objetivo de capacitar os beneficiários com temas 

básicos gerenciais.  

 Nos anos 1980, uma experiência-piloto de apoio às atividades informais para 

pessoas de baixa renda que se iniciou em Porto Alegre, chamada inicialmente de Centro 

Ana Terra também envolvia a concepção de microcrédito aliado à capacitação. Essa 

iniciativa recebeu o apoio da UNICEF e da Accion Internacional e se tornou o ponto de 

partida para construção da rede CEAPE que, na atualidade, é formada por 120 entidades 

distribuídas em diversas cidades do país. Desde a sua fase seminal, a rede CEAPE 

utiliza a metodologia de formação de grupos solidários, que estimula a associação de 

pessoas para a tomada de crédito junto à instituição. Cada pessoa responde por um 

empreendimento que de modo geral deve apresentar alguma semelhança quanto ao seu 

ciclo operacional, mas todos os integrantes do grupo assumem solidariamente o 

pagamento das obrigações. No caso do Empreender JP, o foco tem sido ao crédito 

individual.       

 Um campo em disputas que nos chamou atenção foi o embate travado entre uma 

diretoria do programa com o SEBRAE em relação à idéia de formalização do pequeno 

negócio. O SEBRAE apoia e incentiva a inclusão de trabalhadores autônomos no setor 
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formal da economia através do ‘Simples Nacional’, nesse caso, os trabalhadores  

informais ou pequenos empreendedores que tenham um faturamento anual no máximo 

de R$ 36.000,00 ou de R$ 3.000,00 ao mês podem se cadastrar no programa 

‘Empreendedor Individual’ e ficarem isentos de pagar os tributos federais.  Para o 

integrante do Empreender, se é um ganho para o pequeno empreendedor não 

formalizado conseguir CNPJ, poder emitir nota fiscal e  pagar previdência social para 

sua família, pode significar o ‘óbito’ de sua atividade autônoma porque apesar das 

isenções dos tributos federais, ainda prevalecem alguns impostos no Simples Nacional 

que oneram  os custos desses empreendimentos. 

 

     - representante institucional: 

Vamos falar por exemplo do empreendedor individual  nós temos uma briga com 

o SEBRAE (...) o SEBRAE quer por que quer que a gente coloque nosso pessoal 

como empreendedor individual e eu vou dizer pra eles o seguinte, vamos lá ... o 

empreendedor individual hoje é de R$ 36.000,00 anuais, nós temos uma mulher que 

trabalha fazendo biquíni que o faturamento médio mensal dela hoje está na faixa de R$ 

8.000,00 a R$ 12.000,00 pode tirar da sazonalidade, então ela não consegue entrar 

aqui e eu não consigo colocá-la no Simples porque se ela for pro Simples eu vou 

matá-la, mas eu estou num impasse porque ela não consegue crescer mais que isso, ela 

já usa o CPF dela, da filha, do marido, do filho, do cunhado, pra poder comprar, então 

deve ser pensado uma forma de esse pessoal que não é micro, porque a condição de 

micro para o Brasil é de trezentos e poucos mil reais por ano, que nem é micro e nem é 

individual, então a pessoa fica desprotegida e isso a gente está falando em economia (...) 

o que a gente costuma dizer (...) gente você só é informal enquanto você trabalha no seu 

bairro se você sair do limite de seu bairro, você tem que sair da informalidade, mas isso 

tem que ser consciente ele tem que ver que a carga dele mesmo que ele vá pra o 

Simples nacional, a carga dele vai ser muito alta, porque nós temos uma carga 

tributária muito alta (...) (Informante Nº 2) 

 

O setor de ‘Educação Empresarial’ do Empreender compreende a etapa em 

que a pessoa inscrita no Empreender JP participa de um mini curso de gestão de um 

pequeno negócio. Como o próprio nome dessa diretoria já evidencia a intenção desse 

curso é o de capacitar o sujeito para que o mesmo se torne dono de uma unidade de 

comércio ou de produção. Num trecho da fala do representante dessa diretoria, foi 

ressaltado que alguns dos financiados têm, durante os dias de aulas, o primeiro contato 

com a realidade cotidiana de uma empresa e com os cálculos relativos aos ingressos e 

saídas de mercadorias. Ainda salientou que o crédito não se destina para o consumo 

pessoal, daí a terminologia utilizada de ‘microcrédito produtivo orientado’, são 

financiamentos que devem ser empregados exclusivamente para a abertura ou 

ampliação de negócios. 

Como líder da capacitação, que é onde inicia o processo do Empreender, porque as 

pessoas entram a partir da capacitação, (...) eu acho que é o retorno que algumas 
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pessoas, não são todos, mas um e outro que chega depois do curso nos falar como foi 

interessante fazer o curso, a pessoa que não tinha nenhum conhecimento e tenta abrir 

um negócio e um curso tão básico, muito básico mesmo, inclusive você participou, e 

as pessoas despertam pra certas coisas que estão ligadas a questão de aprender a 

preparar o lucro (...) separar o lucro do aparado. Então, chegam aqui pra conversar 

com a gente, pra saber do plano de negócios essa coisa toda e, ali mesmo na inscrição, 

muita gente vem com muita expectativa de tirar esse pequeno empréstimo (...) então a 

esperança deles é de que, com esse pouco dinheiro, vai mudar a vida eles, é isso que 

realmente eles querem, investir em um pequeno armarinho, numa sorveteria né(...) na 

casa, uma coisa pequena, uma sorveteria, compram um freezer e vendem um picolé, um 

sorvete, então (...) pra gente é muito gratificante né, receber essas pessoas todos os dias 

e poder está colaborando através do Empreender com essa minha habilidade inscrevê-

los (...) (Informante N° 3) 

 

  Antes de participarem do curso de gestão empresarial, a população que procura 

o mencionado programa tem que preencher uma série de perguntas objetivas num 

formulário chamado de ‘cadastro socioeconômico’. As questões contidas no cadastro 

abordam aspectos relacionados ao nível de escolaridade do sujeito interessado em 

adquirir microcrédito como cor, faixa etária, situação quanto ao nível de ocupação, se é 

autônomo, desempregado ou empregado, procurando montar o próprio negócio,  a renda 

familiar mensal, informações bancárias e comerciais. A instituição também procura 

saber se as pessoas que a procuram têm algum registro junto ao SPC- Serviço de 

Proteção ao Crédito e a SERASA, a entidade de serviço público que centraliza, no país, 

as informações sobre os serviços bancários e que possibilita aos bancos e lojas 

credenciadas obterem informações sobre o histórico de alguns clientes. 

 Percebemos que o maior detalhamento de perguntas do  aludido cadastro se 

reporta a dois eixos de questionamentos: o nível de conhecimento e possível experiência 

do inscrito em relação ao pequeno negócio  que está interessado em abrir e as possíveis 

características empreendedoras do entrevistado.  Observamos que esta era uma parte 

bastante técnica do formulário onde aparecem arguições do tipo: você conhece o 

processo produtivo referente ao ramo que atua ou que pretende atuar? Tem experiência 

em chefiar pessoas? É sócio de alguma empresa? Qual é a finalidade do investimento? 

Tem conhecimento sobre a concorrência? Qual seu comportamento ao participar de um 

tipo de jogo? Costuma planejar coisas difíceis de fazer? Com que frequência visita os 

clientes?  

A nosso ver, pelo teor das questões contidas no cadastro, esse momento 

funcionaria como uma espécie de prevenção quanto a dois aspectos. De um lado, o 

programa referido tem uma avaliação prévia se o sujeito apresenta as aptidões para se 

tornar um empreendedor e para ter acesso ao empréstimo. De outro lado, procura 
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observar se o sujeito é um ‘mau’ pagador e não realiza a restituição de suas dívidas 

junto aos credores. Percebemos também, que esse cadastro funciona como um 

mecanismo de filtragem dos candidatos à referida política social, uma vez que vimos, 

num fluxograma que nos foi apresentado pela própria secretaria, que se o sujeito cumpre 

os ‘requisitos’ para participar do curso de gestão de negócios  ele continua no programa, 

se não, sua ficha é descartada. 

Em caso de não aprovação do projeto, este é depositado no setor de arquivo 

do programa e, em sendo aprovado, a Secretaria Executiva do Fundo Empreender  

sugere a liberação do empréstimo ao Comitê Gestor do Fundo Empreender. Segundo a 

Direção Geral da Sedesp, o plano de negócios  requerido pelo programa seria uma 

adaptação do plano de negócios de um programa do SEBRAE. 

 Até o final da pesquisa de campo, o programa já havia realizado 45 cursos de 

capacitação para seu público-alvo e 15.691 pessoas  tinham participado dessa 

experiência. Entretanto, apenas uma parcela desse público conseguiu ter acesso ao 

microcrédito. Num trecho da fala do secretário da Sedesp, o curso de Gestão Básica 

Empresarial seria uma das grandes forças do programa, o que daria uma identidade 

própria em relação às demais políticas de microcrédito existentes no Nordeste e no país 

como um todo. Outra marca diferencial que foi destacada pelos representantes dessa 

ação pública local se reporta a fonte de recursos que o financia, chamada de funding. A 

maior parte advém de recursos próprios, uma vez que o município cobra 1,5% (hum 

vírgula cinco por cento) de seus fornecedores  de bens, serviços e contratação de obras e 

repassa esses recursos para o Fundo Empreender. 

  Segundo a facilitadora
169

 que entrevistamos, a metodologia do curso tem um 

alto nível de receptividade pelos alunos. Nas falas dos financiados, observei que alguns 

ficaram estimulados com a visão geral que obtiveram sobre o funcionamento de uma 

empresa no curso e disseram que procuram aplicar alguns conhecimentos no cotidiano 

de seus pequenos negócios, já outros informaram que já tinham idéia  do que foi 

transmitido pelos facilitadores porque já atuavam como comerciantes e também teve 

depoimentos em que os participantes do curso consideraram o tempo do curso muito 

pequeno para a quantidade de conhecimento e que não conseguiram assimilar tudo que 

foi repassado. 

                                                 
169

 Nome que é dado para as pessoas que compõem a equipe que ministra o curso de capacitação 

empresarial no Empreender JP. 
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 A metodologia utilizada pelos facilitadores é a do Centro CAPE, o Instituto 

Centro de Capacitação e Apoio a Empreendedor localizado em Minas Gerais, oriundo, 

como destacamos no capítulo quatro, do projeto ‘Mãos de Minas’. O Centro CAPE é 

uma OSCIP que presta consultoria em gerência de crédito e, conforme a entrevista da 

facilitadora, a equipe que ministra o curso de capacitação oferecido pelo Empreender JP 

faz treinamentos periódicos naquela instituição. O corpo técnico-funcional do programa 

é capacitado  através de parcerias com  Centro CAPE  e do SEBRAE onde recebem 

assessoria técnica e instrumental para aplicarem os jogos empresariais com os sujeitos 

inscritos no programa. Após a realização do curso de capacitação, os inscritos precisam 

elaborar um plano de negócios para a diretoria que têm a incumbência de avaliar a 

viabilidade do empreendimento. A colocação de um dos integrantes da direção geral da 

Sedesp confirma o uso de metodologias de agências de treinamento empresarial: 

      - representante institucional: 

O plano de negócios é um diagnóstico de gestão, esse plano de negócios a gente 

pegou aquele que usava no Jovem Empreendedor do SEBRAE. Nós pegamos ele, 

reduzimos ele e adequamos a necessidade porque ele é um pouco mais sofisticado tem 

uma série de coisas, material tecnológico, o nosso e mais reduzido é pra microfinanças 

que é uma exigência da lei que pede que os 2% dos recursos dos bancos sejam 

utilizados (...) (Informante N° 1) 
 

 Um dos principais fundamentos do mencionado curso é a criação de um 

ambiente que reproduza, entre o grupo de alunos, as situações vivenciadas no dia-a-dia 

das empresas. Essa metodologia é chamada de CEFE - Competência Econômica 

baseada na Formação de Empreendedores e o jogo empresarial que é empregado chama-

se BEST GAME(Business Expenses Savings Training Game). Mediante o uso de 

técnicas participativas, a facilitadora dividiu o grupo em três equipes. Cada uma delas se 

tornou uma empresa fabricante de chapéus que iria gerenciar o funcionamento desse 

negócio durante 30 dias e teria o objetivo de alcançar lucro ao final desse período. Além 

dessas empresas, outros personagens do mundo dos negócios representados pela própria 

facilitadora em momentos diversos da operacionalização também faziam parte  do jogo 

que eram as seguintes figuras econômicas: A Loja intitulada ‘Cabeça Feita variedades’, 

a que negocia a compra dos chapéus de cada empresa; o banco ‘Investe Brasil’, que 

assume o papel da instituição bancária que oferece crédito; o supermercado ‘Tem tudo’ 

e a loja atacadista ‘J. Macedo’ que vende a matéria-prima.  
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Os objetivos do curso da aplicação do jogo empresarial BESTGAME 

descrito em sala de aula era de possibilitar aos participantes compreender os seguintes 

aspectos: 

 

 A importância da avaliação crítica da dinâmica de oferta e procura, considerando 

a cadeia de distribuição do produto. 

 -A definição de estratégias de produção e vendas de acordo com as condições da 

empresa e a dinâmica da oferta e demanda de mercado. 

 O planejamento condução das negociações formuladas de acordo com as 

condições da empresa. 

 necessidade de definição e negociação de preços em função dos custos fixos  e 

variáveis da empresa. 

 a necessidade de registro e controle de entradas e saídas. 

  

 O curso foi realizado durante quatro dias no turno da manhã e a aplicação do 

BEST GAME durou em média uma hora e meia durante três dias, ao todo, foram 4 

horas e meia destinadas à aplicação dessa experiência. A facilitadora procurou 

reproduzir entre as equipes os possíveis acontecimentos que uma empresa vivenciaria 

num ciclo operacional de um mês. As empresas hipotéticas tiveram a tarefa de produzir 

os chapéus para venderem no varejo, a partir de um módulo de papel que foi distribuído 

entre os participantes, mas tiveram que ficar atentos para as exigentes especificações do 

mercado no momento de negociarem com as lojas ‘Cabeça feira’ e ‘J. Macedo”.  

O papel do banco nesse jogo foi o de emprestar dinheiro para as empresas e 

realizar a cobrança dos pagamentos a juros de mercado nas datas previstas. A figura do 

supermercado apareceu nos momentos em que a facilitadora chamou atenção para as 

despesas que cada integrante das empresas tinha que realizar para a reprodução de suas 

vidas como gastos com alimentação, lazer e aquisição de  produtos diversos. Os tempos 

que foram estipulados para cada fase do jogo na sala de aula: empréstimo, fabricação de 

chapéus; vendas aos clientes e para a empresa varejista; planejamento; compra de 

matéria-prima; pagamento do empréstimo ao banco e das despesas do negócio 

familiares/pessoais seguiram uma rigorosa cronometragem pela facilitadora. Além desse 

aspecto, havia uma cartolina fixada na parede que assinava todas as atividades dos 

grupos nos dias da semana e ao longo do mês. Conforme transcrito abaixo: 
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                                               Quadro 9 

BASTGAME -Atividades das empresas nas semanas 

Dias da semana Atividades 

 

segundas-feira fabricantes compram matéria-prima no atacadista. 

fabricantes alugam molde e tesoura. 

terça-feira fabricantes produzem chapéus comuns e para turistas 

Quarta-feira Fabricantes vendem para a loja, no máximo, 3 chapéus comuns 

e no máximo, 2 chapéus para turistas, par a empresa varejista, para 

clientes finais, à crédito. 

Quinta-feira Empresa varejista venda à vista para clientes da comunidade. 

Recebimentos e pagamentos de dívidas. 

Sexta-feira Planejamento da semana seguinte: 

Varejistas definem localização do negócio e formas de promoção. 

Varejistas verificam quantos chapéus de cada modelo venderão e a 

que preço. 

Fabricantes planejam quanto produzir de cada modelo e a quem 

vender. 

Varejistas negociam com fabricantes quantidades e preços a 

comprar. 

pagamentos das promoções dos varejistas. 

Pagamento do aluguel dos varejistas (somente na primeira semana 

do mês) 

Sábados Pagamentos dos salários dos empregados e retirada 

domingos descanso 

Terça-feira da 5ª 

semana 

Pagamento do aluguel dos fabricantes 

Quinta-feira da 

5ª semana 

Pagamento do empréstimo o banco 

Sexta-feria da 5ª 

semana 

Verificação do lucro do mês 

 

Ao final da aplicação desse treinamento duas empresas(dois grupos de 

alunos) conseguiram apresentar lucro e o terceiro grupo teve prejuízo. Ao serem 

indagados pela facilitadora sobre os pontos negativos da atuação de cada empresa, de 

modo geral, as respostas se repetiam como: ausência de contabilidade; falta de interação 

da equipe; reduzido tempo do jogo; precária negociação com o banco e os lojistas; 

devolução do produto com defeitos, entre outros.                           

As impressões que ficaram dessa vivência pessoal no curso de capacitação, 

no qual participaram também 17 pessoas, foi que vários alunos apresentaram 

dificuldades em assimilar, num curto espaço de tempo,  vários conceitos e experiências 

do mundo empresarial. Nas  informações verbais  de alguns participantes, era comum 

mencionarem que estavam achando o jogo difícil e bastante complexo. O cotidiano das 

atividades de trabalho exercidas pelas pessoas que participaram do jogo empresarial era 
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bastante diferente ao de uma empresa produtora de chapéus que já trabalhava com 

planejamento de produção, já conseguia ter acesso ao sistema financeiro e ao setor 

atacadista. A turma era composta por 11 mulheres, na faixa de idade entre 23 e 50 anos, 

que exerciam atividades informais na própria residência como cabeleiras, armarinho, 

sacoleiras, etc. Havia, também 5 homens, cujas atividades, todas informais, eram as 

seguintes: mestre de obras, produtor de quentinhas, sacoleiro, vendedor de confecções, 

chaveiro e um desempregado.  A despeito das expectativas apresentadas pelo grupo de 

ampliar os conhecimentos e trocar experiências e ideias, era visível o abatimento em 

alguns ao se depararem com uma realidade empresarial que exigia deles muitas 

habilidades em pouco tempo. 

Após o encerramento do curso, cada aluno pôde se inscrever em duas 

palestras oferecidas gratuitamente pela prefeitura e que foram ministradas por 

consultores do SEBRAE. Verificamos que a maior parte dos alunos era formada por 

pessoas que só tinham no máximo o ensino médio e já possuíam um pequeno negócio 

na própria residência como armarinho, salão de beleza, venda de marmitas, de 

cosméticos, entre outros. Diante da experiência no curso de capacitação, tive a 

inquietação de saber se o perfil das demais turmas era semelhante quanto ao grau de 

escolaridade e se já tinham algum emprego e fiz essa arguição ao diretor de Educação 

Empresarial. Infelizmente, a diretoria em tela não sabia informar a situação ocupacional 

das pessoas que se inscreviam e participavam do curso oferecido pelo programa. 

 

     - representante institucional: 

(...) o percentual de pessoas desempregadas que procuram o programa eu não sei 

te dizer assim qual é dosagem, mas eu acho que é meio a meio (...) 50% já têm 

experiência já trabalham numa atividade que ele é empregado e tem sua atividade extra 

nos horários de folga e quer deixar de ser empregado quer ter seu próprio negócio e 

investir no seu negócio, mas eu acho que a proporção é assim 50% (...) (Informante Nº 

3) 

 

A participação no curso de capacitação do Empreender nos permitiu 

vislumbrar alguns elementos que alicerçam o arcabouço metodológico do BEST 

GAME. Um dos eixos que nos pareceu mais importante dessa capacitação foi a idéia de 

‘formação empresarial’. A missão dos facilitadores em sala de aula, corroborado em 

alguns fragmentos das falas de seus integrantes, é de preparar o sujeito inscrito para os 

‘desafios’ do mercado, muni-los de competências e de ‘tecnologias gerenciais’ para 

torná-los ‘empreendedores’ bem sucedidos.  A estruturação do curso se fundamenta no 

uso de técnicas participativas, na noção de aprendizagem pela ação e nas simulações  de 
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gerenciamento de ciclos de funcionamento do negócio. Os inscritos precisam jogar com 

a intenção de obter o maior lucro possível. 

  

                                                Quadro 10 

      Perfil dos alunos participantes do curso de Gestão Básica Empresarial 

segundo gênero, ocupação e idade 

Participação 

no curso 

segundo o 

gênero 

Nível de 

escolaridade 

Tipo de ocupação  idade Local do pequeno 

negócio que pretende 

aplicar o microcrédito 

Aluna N° 1 segundo grau  sacoleira (cosméticos) 50  domicílio 

Aluna N° 2 segundo grau  cabeleireira 39  domicílio 

Aluna N° 3 primeiro grau  Venda de ovos de capoeira 47  sítio 

Aluno N° 4 primeiro grau venda de quentinhas 26  ponto no bairro 

Aluna N° 5 segundo grau cabeleireira 35  domicílio 

Aluno N° 6 segundo grau sacoleiro(confecções) 34  domicílio 

Aluna N° 7 segundo grau cabeleireira 32  domicílio 

Aluna N° 8 primeiro grau armarinho 42  domicílio 

Aluna  N° 9 primeiro grau desempregada 46  domicílio 

Aluna N° 10 segundo grau bomboniere 47  domicílio 

Aluno N° 11 primeiro grau Mestre de obras(não 

informou) 

52  domicílio 

Aluna N° 12 Primeiro grau Desempregada(pretendia 

produzir fardamentos) 

29  domicílio 

Aluno N° 13 segundo grau Venda de confecções 35  domicílio 

Aluno N° 14 segundo grau chaveiro 41  Ponto no bairro 

Aluno N° 15 primeiro grau Desempregado(pretendia 

abrir uma lanchonete) 

42  Ponto no bairro 

Aluna N° 16 nível superior Sacoleira(confecções) 24  domicílio 

Aluna N° 17 segundo grau churrasquinho 23  bairro 

Fonte: SEDESP – Secretaria de Capacitação Empresarial 

 

 A partir dessas observações, ficou claro que o Empreender JP se insere nas 

novas modalidades de programas de microcrédito que surgiram no escopo das 

proposições contidas no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, - 

PNMPO, que foi criado no primeiro mandato do presidente Lula(2003-2006). O 

PNMPO surgiu com o intuito de estabelecer novas regulamentações para com o os 
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financiamentos direcionados aos pequenos negócios urbanos através do acesso aos 

financiamentos oferecidos por uma rede de instituições do mercado de microfinanças 

como OSCIPs, SCMS, banco privados, bancos públicos, estados e prefeituras, entre 

outras. A chamada tecnologia do microcrédito orientado envolve a conjugação de 

suporte financeiro com a capacitação empreendedora do público beneficiado.  

Nos capítulos antecedentes, vimos que o estímulo às atividades empreendedoras 

e ao autoemprego aparecerem no país num cenário em que já eram flagrantes os 

impactos negativos das políticas neoliberais da era FHC sobre o mundo do trabalho. O 

crescimento acentuado da informalidade, a proliferação da chamada economia 

subterrânea e das atividades atípicas, com suas reverberações sobre a pauperização da 

classe que vive do trabalho tornaram anacrônico o discurso de que as reformas 

liberalizantes pelas quais o Brasil havia passado o levaria a patamares de crescimento 

econômico sustentável, ou seja, produziria expansão e mais emprego. Diante da 

constatação de que essas previsões eram irrealistas, o perfil do discurso mudou, bem 

como as políticas sociais foram reconfiguradas e passaram a apropriar-se de  

ferramentas do mundo empresarial e da racionalidade que permeia a gestão dos 

negócios.  

 

6.4 As percepções dos sujeitos 

 

Nesta sessão, pretendemos captar as percepções do público assistido em relação  

ao Empreender JP e tentaremos traçar, também, o perfil desses sujeitos bem como suas 

trajetórias de envolvimento com o referido programa. Desde o início de nosso estudo, 

elaboramos a suposição que esta política pública de microcrédito constitui uma ação de 

enfrentamento da pobreza fundada na idéia de autoemprego e na capacitação de pobres. 

Na primeira fase da pesquisa de campo, entrevistamos alguns representantes da 

estrutura funcional do Empreender JP para perceber a concepção da burocracia pública 

local em torno das novas formas de enfrentamento das desinserções e da pobreza na 

referida cidade. Numa segunda etapa, procuramos contemplar o chamado ‘público-alvo’ 

do programa, onde realizamos entrevistas com pessoas que tiveram acesso ao 

microcrédito. 

 De posse das colocações e depoimentos dos sujeitos que compõem os dois 

vértices dessa política social, nosso intento, nessa parte do estudo, é de dialogar com as 

falas os sujeitos beneficiados e, em paralelo, trazer à tona as impressões apresentadas 
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pelos representantes do programa municipal. Assim, pretendemos enxergar se houve a 

construção de possíveis espaços de interlocução, de campos de disputa, de 

convergências ou impasses ao longo dessa experiência de política social. 

 O contato que tivemos com representantes institucionais do Empreender foi, a 

nosso ver, relevante porque as informações verbais que analisamos nos deu algumas 

luzes a respeito dos paradigmas que nortearam a criação desse formato de microcrédito 

na capital do estado da Paraíba. Era preciso, entretanto, um caminhar mais longo na 

pesquisa, pois considerávamos pertinente contrapor a percepção dos sujeitos assistidos 

com o olhar dos atores institucionais. Reconstituir analiticamente os fios que davam a 

tessitura entre a  formalização dessa ação pública e seus efeitos concretos na realidade 

social possivelmente traria as respostas que estávamos procurando elucidar em nossas 

suposições iniciais. 

Fizemos menção a alguns aspectos da pesquisa empírica no capítulo 

metodológico, mas aqui nos reportamos mais detalhadamente ao perfil socioeconômico 

desses sujeitos e suas intenções ao procurar o microcrédito no Empreender JP. 

Entrevistamos 15 pessoas beneficiadas pelo referido programa local. Procuramos 

contemplar não só o espaço urbano da cidade de João Pessoa, mas também agricultores 

que tiveram acesso aos financiamentos do programa. Assim, teríamos uma visão mais 

abrangente sobre os impactos de uma política pública que se colocava como inclusiva. 

Realizamos 15 entrevistas que foram distribuídas da seguinte maneira: 

 1. Espaço urbano da cidade: 

  9 entrevistas  

Composição por gênero: 

 5 homens e 4 mulheres 

Bairros:  

 (Valentina; Bairro dos Ipês; Mangabeira; Varadouro; Jaguaribe; Loteamento 

Brisa do Sul e Centro.) 

 

2. Espaço rural da cidade: 

 6 entrevistas 

Composição por gênero: 

 2 homens e 4 mulheres 

Comunidades rurais: 

 (Ponta de Gramame, Paratibe e João Velho) 
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A situação ocupacional que predominou entre o grupo entrevistado no meio 

urbano da cidade foi a de comerciantes informais, mas  havia um comerciante do setor 

de vestuário que já tinha uma loja com registro formal. Oito entrevistados já tinham um 

pequeno empreendimento informal no setor urbano. Eram  atividades autônomas de 

trabalho que se ocorriam ou no próprio domicílio do sujeito beneficiado ou em centros 

comerciais e nos mercados públicos da cidade. Uma das entrevistadas estava 

desempregada há alguns meses. 

 Dentre os que residiam em comunidades rurais, notamos que a maior parte 

dessas pessoas eram posseiros, portanto, tinham se fixado há alguns anos em áreas 

devolutas e improdutivas, cultivaram essas terras, mas não possuíam a escritura das 

mesmas. Verificamos que, em geral, esses pequenos agricultores rurais produziam em 

seus roçados a agricultura de subsistência e uma parte era comercializada em feiras-

livres da  cidade. As principais culturas eram o milho, inhame, macaxeira, hortaliças. 

Ao obter financiamento pelo Empreender, todos os entrevistados aplicaram o crédito em 

culturas agroecológicas, seguindo a orientação que foi definida pelo programa.  

Quadro 11 

  Perfil socioeconômico dos sujeitos beneficiados  com microcrédito pelo Empreender JP 

Entrevistados(as) idade escolaridade Situação 

ocupacional 

anterior 

local do 

negócio 

Modalidade do 

pequeno negócio 

Palmyra Gumarães 43 nível médio 

incompleto 

agricultora Ponta de 

 Gramame 

Produção de galinha 

 caipira 

José Lins do Rego 33 nível médio 

incompleto 

agricultor Engenho 

Velho 

Produção de tomates 

agroecológica 

Manuel Bandeira 45 nível médio Comerciante 

formal 

Valentina 

Figueiredo 

Venda de frios e de  

produtos regionais 

José Américo de 

Almeida 

56 nível médio 

incompleto 

Comerciante 

informal 

Bairro dos 

Ipês 

Fiteiro e bebidas 

Socorro Trindad 52 nível médio Comerciante 

informal 

Mangabeira Despachante 

Guimarães Rosa 48 nível médio Comerciante 

informal 

Mangabeira Mercearia 

José de Alencar 35 nível médio Comerciante 

formal 

Varadouro Vestuário 

Zila Mamede 35 nível médio agricultora Paratibe aviário 
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Pedro Américo 38 Nível médio 

incompleto 

agricultor Paratibe codornas 

Emilia Freitas 29 nível médio Comerciante 

informal 

Valentina Vestuário  

Nivaldete Ferreira 58 analfabeta agricultora Comunidade 

 quilombola   

aviário 

Dora Limeira 34 nível médio Comerciante 

informal 

Jaguaribe  Barraca de cachorro  

quente 

 Nísia Floresta  48 nível médio 

incompleto 

desemprega

da 

Loteamento 

 Brisa do Sul 

Armarinho 

Lurdes Ramalho 31 nível médio 

incompleto 

Estagiária 

do PSF 

Comunidade 

 quilombola 

aviário 

 Augusto dos Anjos 52 nível médio 

incompleto 

Comerciante 

informal 

Centro  Box de produtos 

 importados  

 

 

A formação educacional dos agricultores mostrou-se um pouco alta para os 

padrões de educacionais que geralmente são observados nas áreas rurais. Pela 

dificuldade de acesso à educação formal, alguns camponeses não conseguem alcançar o 

níveo médio, porém as comunidades rurais de João Pessoa apresentam um nível de 

escolaridade que gravita em torno do níveo escolar médio. Uma possível explicação 

para esse fato é o maior acesso às escolas, uma vez que as comunidades estão próximas 

do espaço urbano da cidade. Outras impressões vieram à baila a medida que a pesquisa 

qualitativa avançava. Os sujeitos assistidos que entrevistamos apresentavam alguns 

traços comuns em relação aos embates que travavam cotidianamente pela reprodução de 

suas vidas, como a inserção em zonas de risco social e a passagem  por ocupações 

informais, transitórias e desprotegidas. Desinserções que Telles(1994) explicitou de 

uma maneira tão precisa quando abordou os dilemas atuais das fissuras sociais do país e 

que pode se reproduzida para os contextos locais. 

E é isso que está em jogo na tragédia social brasileira. Se é verdade que a crise 

econômica dos últimos anos aumentou a pobreza e a miséria, também é certo que os 

rumos já tangíveis de reorganização econômica redefinem a questão social pelo riscos 

de uma dualização da sociedade, dividida entre enclaves da modernidade e uma maioria 

sem lugar. A reestruturação industrial, as mudanças no padrão tecnológico e 

transformações na composição do mercado vêm produzindo um novo tipo de exclusão 

social, em que à integração precária no mercado se sobrepõem o bloqueio de 

perspectivas de futuro e a perda de um sentido de pertinência à vida social. É isso que 

caracteriza a chamada nova pobreza que escapa às soluções conhecidas e formuladas 

nos termos de políticas distributivas e compensatórias, pois estas têm por suposto 

exatamente o que parece estar deixando de ser plausível, ou seja, a possibilidade de uma 

integração constante e regular no mercado de trabalho. (Telles, 1994, p. 98) 
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  Nossa primeira indagação foi como os financiados tomaram conhecimento desse 

programa na cidade e alguns deles nos relataram que tiveram notícia dessa ação social 

através de meios de telecomunicação ou através da clientela e de amigos. Uma 

moradora do bairro do Valentina que era sacoleira antes de se cadastrar no programa, 

soube da concessão dos pequenos empréstimos através de clientes, e quando tirou o 

financiamento investiu na abertura de uma pequena loja de confecções. Um pequeno 

comerciante de produtos importados teve notícia do programa por meio da televisão, 

como é possível ver nesse fragmento de sua fala: 

 sujeitos beneficiados no espaço urbano: 

Foi através de umas clientes minha que me falaram e me perguntava se eu já tinha 

visto aquele Empreender, aquele empréstimo que a prefeitura tava soltando. Foi em 

2007 que eu comecei a fazer né. No primeiro eu lembro que me inscrevi né e demorou  

mais ou menos uns seis meses pra sair (...) (Emilia Freitas) 

 

Eu tomei conhecimento através do rádio, da televisão e me dirigi ate lá e deu certo 
eu tou até hoje. Eu passei por um procedimento de dias de provas né, eles ensinando 

como é, como é que funciona aí depois daquele procedimento a gente dá entrada e 

aguarda e com poucos dias sai o empréstimo (...) (Pedro Américo) 

 

 representante institucional: 

 

Tem uma apresentação, agora assim, a pessoa tem que apresentar a dúvida. Não 

que todo mundo que vá chegar aqui a gente vai tirar porque alguns já vêm com 

conhecimento, mas quando tem alguma dúvida, com certeza aqui na frente os meninos 

explicam como é que funciona e caso a pessoa queira alguma explicação mais 

aprofundada daí eles geralmente encaminham pra mim e eu faço toda a explanação ou 

comigo ou com um rapaz que trabalha comigo também faz a apresentação. Como a 

gente trabalha com oito linhas de crédito são tantas, é quase o alfabeto inteiro que 

eu só parando assim pra lembrar mas são várias (...) (Informante N° 6) 

 

 Já os pequenos agricultores relataram que foram procurados por representantes 

da instituição quando ocorreu o lançamento da linha de crédito Cinturão Verde, um 

projeto de incentivo à agricultura familiar que se baseava na produção agroecológica. 

Segundo algumas colocações dos entrevistados do meio rural, ao se depararem com  a 

expectativa de bons retornos com a culturas orgânicas e com a idéia de uma produção 

que não levava produtos químicos e se baseava no uso mais racional do solo, noções 

que foram apresentadas pela equipe técnica do programa, os mesmos se sentiram 

estimulados a alterar o perfil de suas atividades. 

sujeitos beneficiados no espaço rural: 

 

 (...) eles disseram que vinha uma ONG... não sei se era da ONU... não sei da onde... 

que ia fazer uma indústria de leite. Aí eu disse que ia sair fora da produção de 

codorna e ia criar vaca, porque você tem aquela promessa, tá um zum zum zum ali que 

vai sair um negócio, então vai ser bom pra todo mundo uma usina de leite de uma 

ONG internacional vai doar pra gente aí todos os produtores vai disputar pra ir... 
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aí você escuta muita coisa, outra vez foi o secretário de turismo que ia ter um turismo 

rural incentivando a gente a ajeitar a casa pra ver nossa produção nossos animais (...) 

(Pedro Américo) 

 

No início chegaram pessoas na comunidade perguntaram e ligaram pra mim 

perguntando se eu queria participar desse projeto era a criação de aves, aviários e 

que esse projeto era muito bom e assim eles iam dá todo o curso e eu disse eu vou tentar 

já que assim meu marido tava desempregado eu tava começando a trabalhar no PSF aí 

eu disse é uma renda a mais pra gente... a gente vai produzir e não vai ter nenhum 

problema a gente vai ter a comercialização a gente vai só se preocupar em produzir (...) 

(Lourdes Ramalho) 
 

Segundo alguns depoimentos de produtores agrícolas, quando a equipe do 

Cinturão Verde esteve nas comunidades de Paratibe, Cuiá, João Velho e Mussumago 

para fazer a apresentação do projeto de horticultura orgânica, logo após o lançamento do 

projeto em 2005, os representantes do referido projeto ofereceram ao grupo de 

agricultores uma linha de microcrédito diferenciada, pois os valores concedidos eram 

mais elevados que a média, um curso de capacitação voltado para o campo e assistência 

técnica. Os pequenos agricultores que foram entrevistados expuseram em seus 

depoimentos que abraçaram, também, a idéia de produzir galinha de postura e com o 

financiamento obtido, construíram pequenos aviários. 

sujeitos beneficiados no espaço rural: 

 

“Então, é daí que vai começar, eu fiquei no Empreender através do Cinturão Verde 

porque primeiro o Cinturão Verde, esse projeto, a gente não conhecia, eles vieram 

aqui e chegaram aqui e disseram pra gente fazer um Pronaf e pra criar galinha, 

criar porco, criar o que a gente quisesse né, mas a gente já tinha porco e eu falei que a 

gente não queria. Na época minha casa era só duas palhinhas como quem diz a história 

né a menina chegou, chegou o Seu Floriano da Silva que era o coordenador do projeto 

na época e falou que ia ser assim, que ia dá certo, que ia ter, como é que se diz ,  aquela 

pessoa pra acompanhar, ia ter dinheiro pra fazer as casas, pra criar os bichos, pra fazer 

tudo, então eu pensei, pensei ai a menina disse - mais mulher vai dá certo  - quantos 

pintos que a gente... teve gente que tirou pra mil pintos, eu tirei pra 300 pintinhos e 

ainda fiquei com medo sabe (...)  (Palmyra Guimarães Wanderley) 

 

- representante institucional: 

 

Quando chega alguém que ficou sabendo pela mídia ou por outro produtor a gente 

faz uma visita, vê se aquela área é adequada para aquela atividade que ele está 

pretendendo ou expandir ou implantar faz o plano de negócios lá no empreender comum 

né e fica acompanhando esse produtor (...) 

 

 

 O conhecimento acerca do programa representava o primeiro contato dessas 

pessoas com as estratégias e o formato da referida ação pública local. As relações  

sociais  entre os atores institucionais e o público assistido estavam sendo construídas 

paulatinamente, então, as impressões eram só iniciais e o que predominava eram a 

expectativa de um tempo futuro mais promissor como o acréscimo de renda familiar e a 
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melhoria da qualidade de vida. As expressões verbais “ia ter dinheiro pra fazer as 

casas” e “é uma renda a mais pra gente” dão uma indicação do impacto que essas 

possíveis mudanças tiveram nas subjetividades desses sujeitos.  

Um dos grandes eixos dessa política social estava focado no curso de 

capacitação. Procurei compreender que percepção os financiados tiveram ao 

participarem dessa experiência voltada para a educação empresarial. Nos trechos das 

entrevistas que fiz com os representantes institucionais que estavam à frente dessa etapa 

do Empreender JP, os relatos puseram em relevo o retorno que as pessoas tinham para a 

gestão de seus pequenos empreendimentos após os conhecimentos adquiridos no curso.  

Pelo prisma da equipe de facilitadores, o curso de capacitação dava 

oportunidade aos participantes de aprenderem a fazer a diferença entre o apurado e o 

lucro, a entender procedimentos de escrituração contábil, a lidar melhor com o público, 

entre outros aspectos que foram mencionados. Nos fragmentos das falas de uma 

financiada que tinha uma barraca de cachorro-quente em Jaguaribe e de uma 

despachante cujo ponto de atividade comercial era em Mangabeira, observei que elas 

realçaram que a participação no curso de gestão empresarial contribuiu para assimilar 

algumas noções importantes do gerenciamento de um negócio, principalmente em 

relação às técnicas de venda, como atender melhor os clientes e a ter mais planejamento. 

A comunicação com os clientes também foi referido como um aprendizado relevante 

por outros financiados do meio urbano. Nesse caso, a interação que importava para 

essas pessoas, de maneira geral, era com os consumidores. como fica visível em um 

trecho da informação verbal de um comerciante de produtos regionais do mercado 

público da cidade. 

-sujeitos beneficiados no espaço urbano: 

 

No primeiro dia do curso ela falou algo a respeito do que é o Empreender, o que a gente 

queria, pra que ia ser feito foi dado todo um esclarecimento pra que ia servir aquele(...) 

inclusive a gente lá fez até uns jogozinhos, uma dinâmicas relacionadas ao trabalho. Ela 

colocou ali algumas, vamos dizer(...) como se fosse matéria-prima (...) Eu achei 

interessante, porque antes quando eu trabalhava aqui eu tinha uma visão de 

trabalhar pra viver e lá eu aprendi a trabalhar pra crescer. Não parar todo ano 

ficar estacionado naquilo, mas ampliar a visão de um investimento de todo ano 

querer algo a mais, nunca ficar conformado sempre querer algo a mais. Foi o que 

abriu minha visão porque eu e minha irmã estamos aqui desde 1999, então fazem 12 

anos então a um ano atrás, durante onze anos a gente era a mesma coisa. 2010 era um 

ano novo, mas aqui era a mesma coisa 2011 era um ano novo, mas aqui era a mesma 

coisa, então ela disse que todo ano, se é ano novo a gente tem que ter coisa nova 

entendeu, então a gente foi crescendo (...) (Dora Limeira)  

 

(...) aprendi como planejar, tudo que você for fazer você tem que planejar, tudo 

hoje que a gente vai fazer é com planilha até assim... as meninas que trabalham com a 
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gente ó, então entrou X vocês vão ter direito a tento, a gente tem que deixar X no caixa 

porque se amanhã não entrar a gente tem. Eu aprendi muita coisa e botei em prática. (...) 

(Socorro Trindad) 

 

Eu sou mais comunicativo, eu era mais fechado e graças à Deus eu sou mais 

comunicativo com as pessoas. Aprendi a ter paciência porque tem cliente que é 

preciso ter paciência (...) (Manuel Bandeira) 

 

representante institucional: 

 

“Eu acho a nossa capacitação empresarial a melhor forma de você com pessoas 

que têm pouca habilidade no uso desse instrumental que você possa falar pra eles 

dos termos mundiais que tão hoje na economia né, do capital humano, do capital 

social e do capital natural que, sem isso, você não administra coisíssima nenhuma 
até pra dá uma aula se você não tiver um capital humano, um capital social e um capital 

natural, se não conhecer, você não passa ela com naturalidade e essa capacitação, 

embora ela seja pequena, é muito boa e depois você faz dela, você fica utilizando ela 

com as pessoas que vão fazer um plano de negócios, você fica discutindo ali uma duas 

ou três semanas com a pessoa que está montando, pega o orçamento, discute como 

fazer isso ou fazer aquilo e começa a sair termos empresariais, termos que a gente 

usa no dia a dia (...) (Informante N° 1) 

 

  As impressões e relatos dos produtores rurais não reproduziram o entusiasmo 

que a maioria dos empreendedores urbanos entrevistados teve ao participar do curso de 

capacitação. O trecho de uma fala da  representante institucional do Cinturão Verde, que 

mencionamos na sessão anterior, indicava a preocupação da mesma com o formato 

comercial do plano de negócios, que não atentava para as singularidades da produção 

agrícola. Os negócios abertos na cidade, segundo a integrante da equipe técnica, não 

precisavam de um intervalo de tempo para a colheita. A leitura pessoal da referida 

representante conseguia alcançar os impasses vivenciados pelos produtores em relação 

aos prazos de pagamento de seus débitos, mas a instituição não deu indicações de 

incorporar essas sugestões e reformular o modelo dessa linha de crédito. Um produtor 

rural que investiu o microcrédito na produção de codornas, destacou, em seu 

depoimento, que os produtos vendidos no comércio possuíam uma vida útil maior que 

os produtos agrícolas  estes podiam ficar expostos a riscos por circunstâncias naturais, 

como a incidência de pragas. Notamos, também, a partir das falas dos sujeitos que o 

Cinturão Verde já foi elaborado com uma imposição aos agricultores rurais, a liberação 

do microcrédito só ocorreria se houvesse uma mudança na orientação da produção 

agrícola para o estilo agroecológico.  

 
sujeitos do espaço rural: 

 

(...) porque olhe... todos esses produtos da área rural são perecíveis, é diferente se você 

compra um equipamento hoje, é natureza morta, pode passar seis meses e você não tá 

perdendo. O produto que a gente produz aqui não... se eu não vender amanhã na 

feira não presta mais e aí? se eu não vendi como é que eu vou cumprir a promessa 
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que eu tenho ali na frente? Daqui a trinta dias eu tenho que começar a pagar o meu 

projeto como é que eu vou fazer? (..) aí eu comecei a vender as codornas a terceiros, eu 

vendia uma sacolinha hoje, amanhã aumenta pra duas, depois de amanhã pra três e elas 

vão produzindo, comendo bastante e produzindo, porque o que elas comem hoje, 

comem amanhã, hoje ela pode produzir 80%, amanhã ela produz 50% aí o que é que 

aconteceu... chegou um momento que eu não tinha mais como vender... tinha muita  

mercadoria pra pouca saída... aí a prefeitura disse simplesmente que não comprava 

porque não tinha como vender esse produto e que eu me virasse tanto pra mim 

como para os produtores de frango aí depois que a Conab entrou ela só comprava 

produtos de frango e hortifrutes (...) (Pedro Américo) 

 

Participei é aquela coisa, foi tanta promessa que houve, mas na verdade eles só fez 

prometer e a gente não viu nada e quando cada um recebeu seu cheque foram lá sacar 

foram investir e compramos os pintos porque era assim (...) foram só três dias o curso 

aí eu fui direitinho e teve um curso também de fluxo de entrada e saída fiz esse 

curso e recebi o cheque, saquei e fizemos o galpão (...) (Zila Mamede) 

 

Cheguei a fazer e gostei, foi as mil maravilhas foi lá no hotel (...)  parecia reis e rainhas 

(...) tudo foi direitinho tudo foi conforme o figurino, só o problema é o que eu estou 

dizendo depois de um certo período eles se acomodaram aí houve a briga de 

interesses (...) (Augusto dos Anjos) 

 

Representantes institucionais: 

 

É impressionante a aceitação do BESTEGAME,  o BESTEGAME é muito aceito, 

eles incorporam mesmo o objetivo (...) porque o objetivo do BESTEGAME é você 

simular situações empresariais depois vê quem ficou no lucro, quem ficou no 

prejuízo como você viu aqui né, e isso é impressionante, porque eles chegam a vibrar, a 

incorporar e isso é uma coisa que me emociona muito, nenhum deles saem do mesmo 

jeito que entrou. O próprio BESTEGAME faz com que(....) eles não querem perder não 

é, então eles se esforçam para o lucro, eles aprendem aquelas estratégias, se não vai de 

um jeito, vai de outro, é muito rico, muito rico (...) (Informante N° 4) 

 

 

 Procuramos observar como as pessoas que foram financiadas pelo programa 

investiram esses recursos e o os inquietava nessa indagação era vê se os mesmos faziam 

referência ao trabalho associado, a aplicação numa experiência coletiva de produção, 

mas todos que entrevistei no meio urbano foram a procura de crédito pra investir num 

projeto individual e não houve por parte do programa uma indicação de que esse crédito 

pudesse ser convertido para prática mais solidárias. Quase sempre o financiamento 

serviu para a compra de equipamentos e de mercadorias, alguns não só conseguiram 

quitar seus débitos como conseguiram novos empréstimos no programa, algo que foi 

recorrente para os sujeitos que tinham algum tipo de comércio na área urbana da cidade.  

Nos fragmentos das falas de dois comerciantes dos segmentos de mercado 

público, é possível ver que a finalidade de expandir, através do uso de capital de giro, 

essas atividades autônomas de trabalho perpassava a busca por crédito. A preocupação 

com o endividamento estava presente em vários trechos das falas do público que não 

conseguira quitar suas dívidas junto ao programa. As situações para essa inadimplência 

eram diversas. Houve um caso, como o descrito pela financiada, moradora do bairro 
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Colinas do Sul, que tirou o empréstimo, investiu na compra de vestuário e produtos de 

armarinho, vendeu algumas mercadorias, mas os clientes não pagaram e estava 

desempregada e com boletos bancários em atraso.  

      -  sujeitos beneficiados no espaço urbano: 

 

Eu tirei duas vezes né, eu apliquei  a primeira vez eu apliquei num fatiador, num 

freezer e o segundo eu apliquei em capital de giro e quitei tudo. Eu já tinha uma 

idéia, mas o programa me incentivou mais ainda e tive bastante êxito. Eu tenho um 

capital de giro hoje que eu não tinha antes. (Manuel Bandeira) 

 

Eu tirei o empréstimo para capital de giro e maquinário. E parei só aí. O capital de 

giro eles me deram é(...) vamos dizer assim 70% pra você fazer qualquer coisa, é 

reforma em geral e fica 30% pra capital de giro. Era pra ser o inverso, 70% pra botar 

mercadoria, você ampliar seu negócio e 30% pra você devagarinho... com o seu jeito, 

tentar agendar. Eu tenho aquela banca ali e estou precisando comprar balcão, mas como 

eu tenho a banca, eu vou ganhando um dinheirinho até poder comprar o balcão que eu 

preciso. (Guimarães Rosa) 

 

 

 Ao questionar aos pequenos agricultores como puseram em prática as 

orientações do programa, todos decidiram  seguir a sugestão da prefeitura que era a 

produção agroecológica e, como a maioria não tinha conhecimento técnico nem infra-

estrutura pra iniciar essas culturas orgânicas reorientaram suas atividades produtivas  e 

realizaram gastos na instalação de galpões, pintos, sementes, e outros insumos, mas 

infelizmente todos os entrevistados tiveram perdas. Nas expressões orais de uma 

pequena produtora rural que investiu na criação de galinha caipira na comunidade de 

Paratibe e de um produtor que aplicou o crédito na produção de tomates na comunidade 

rural de João Velho, as experiências vivenciadas refletem também sentimentos de 

fracasso e de decepção com as promessas não cumpridas pelos agentes governamentais. 

 

-sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Foi pra fazer os galpões, entendeu, comprar tela, pra comprar os materiais, o 

bebedouro, a ração e os pontos. Eu comprei 150 pintos, com mais 30 dias eu botei 

mais 150 e com dois meses, mais 150 porque eu tenho 3 galpões. Pra ficar assim em 

termos de compromisso com a Conab, a prefeitura disse que ia comprar tudo, que a 

prefeitura ia se responsabilizar na compra e não poderia deixar os frangos, a gente tinha 

que assinar um termo de responsabilidade, podia ser codorna, com quem tivesse galinha 

de postura ou agricultura, tinha que assinar esse termo de responsabilidade então eu 

botei hoje 150 pintos, com mais 30 dias botei mais 150 e quando tivesse dois 

meses,mais 150 pra ficar todo então com 3 e 3 meses começava a tirar, no final é (...) 

terminasse o primeiro já estava quase bom (...)  (Zila Mamede) 

 

Eu recebi o crédito escolhi a horticultura, tomate, era uma cultura de tomate. 

Recebi e implantei da forma que eu fui orientado eu executei o projeto, mas não 

deu certo, eu perdi toda a cultura foi um empréstimo de R$ 3.300,00 eu já tinha uma 

cultura porque tinha um pequeno kit de irrigação, tinha uma área e esse valor era para 

implantar a cultura de tomate. Eu plantei uns 1.000 pés de tomate, mas houve muito 

problema e o pessoal que presta assistência não conseguiram detectar os problemas(...) a 

incidência de pragas foi forte, eu não tinha defensivos adequados para combater e foi 
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perda total (...) se fosse fazer as coisas ao pé da letra, só dava pra fazer uma correção do 

solo, aí teria que vir mandar uma análise do solo, mandar para um laboratório e vê 

que o solo estava carecendo. Começar uma horta com um solo bem preparado, 

mas isso não foi feito e as pessoas simplesmente pegavam no dinheiro, compravam 

semente compravam um kit de irrigação e ficavam com mais um dinheirinho pra pagar 

mão-de-obra e foram investindo mas não foi dando certo (...)  (José Lins do Rego) 
 

 O empenho dos pequenos agricultores em abraçar a idéia da produção orgânica 

ficou manifesto nos gastos que realizaram com a compra de novos materiais, com a 

dedicação ao trabalho, alguns comentaram que passavam quase o dia inteiro na roça ou 

dentro dos aviários pra conhecer melhor essas novas produções e solucionar os 

problemas que apareciam, principalmente a incidência de novas pragas que eles 

desconheciam. Muitos acabaram com suas reduzidas criações de porcos e gado, pois era 

uma exigência do programa que alertava para o risco de contaminação das aves e dos 

produtos hortifrutigranjeiros.  

Segundo um dos agricultores rurais entrevistados, a discussão em torno da 

agricultura agroecológica já existia no meio rural da cidade de João Pessoa desde 1999, 

pois havia um pequeno grupo que produzia hortifrutigranjeiros sem a utilização de 

agrotóxicos, mas a maior parte  dos agricultores não detinha conhecimento nem tão 

pouco experiência nesse ramo de produção. Na sua concepção,  essa atividade requer 

um detalhado estudo de solo e não teria ocorrido por parte do programa uma análise 

prévia das terras desses produtores. 

- sujeitos beneficiados no espaço rural: 

O dinheiro que eu peguei desses frangos só deu pra pagar a ração, eu fiquei com 

medicação empenhada lá  devendo e no veterinário e quando eu dizia isso aos técnicos 

alguma coisa lá não tinha como dá retorno de nada. É tanto que eu vou lhe dizer uma 

doença que eu liguei pra ela e ela nem sabia qual o significado dessa doença. Eu dizia, 

eu sou uma pobre coitada, eu tenho só o segundo grau bem dizer incompleto e o técnico 

por dentro do assunto não sabe o que significa bunda d’água, no popular que é uma 

bactéria que tem um nomezinho que diz, uma bactéria que dá no frango que se 

aloja no intestino do frango e atinge o fígado nos primeiros dias de vida o fígado 

incha e ele  fica com a bundinha dele toda roxa (...) e esses pintos, minha filha, 

vieram com essa história de bunda d’água, tudo doente, eu peguei os pintos paguei R$ 

800,00 no dinheiro, chegou de noite esses pintinhos de um dia ,quando foi no outro dia, 

já tinha doze, quando foi no segundo dia, já tinha vinte e pouco, quando foi no terceiro 

dia, já tinha quarenta e cacetada, quando foi no quarto dia, já trinta e pouco foram se 

embora os pintos tudinho e eu liguei aperriada(...) e mata porque é uma bactéria que 

destrói o fígado da ave ...eu deixei tudinho...tudinho, seis dias lá apodrecendo lá, pra 

quando ela chegasse vê, deixei tudinho fora, os que estava na geladeira no congelador 

morto dentro dos sacos porque se eu jogasse no mato ela dizia assim, foi conversa é 

mentira, ela não comprou a medicação e eu com a nota fiscal porque tudo meu é com 

nota fiscal  (...) (Zila Mamede) 

 
Eu tirei pra criar galinhas os primeiros, escute bem, as primeiras galinhas deu certo, não 

deu errado, porque, porque as primeiras criações que eles fizeram eles deram atenção, 

eles estiveram aqui, eles estavam mais próximos, eles compraram tudo (...) foi através 

da prefeitura que a gente fez, entendeu agora escute bem, aí eu fui lá pra pagar, quando 

chegou lá o rapaz falou assim  pra mim – home! Esfrie a cabeça, mulher vá se embora, 
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pegue esse dinheiro e vá trabalhar e criar mais galinha. Eu disse, meu Deus do céu, isso 

não saía da minha cabeça, são três mil setecentos e num sei quanto que eu tenho que 

pagar, eu disse eu vou pagar logo a metade vou comprar mais pinto e ele falou que não 

que eu tinha voltasse trouxesse o dinheiro viesse me embora e comprasse mais, eu 

voltei comprei mais 400 pintinhos, comprei mais 400, botei na casa aí já não teve 

acompanhamento deles, eles já não ligaram, eles já não vierem mais fazer nada (...) 
(Polmyra Guimarães Wanderley) 

 

 Dentre os sujeitos contemplados com microcrédito que participaram de nossa 

pesquisa, alguns tinham obtido mais de um empréstimo pelo Empreender, vários 

financiados já estavam no segundo ou terceiro empréstimo. Desse modo, havia como 

saber se o acesso ao circuito financeiro, mediante uma política pública local, teria 

propiciado mudanças nos pequenos empreendimentos desses sujeitos. As falas 

traduziam vivências muito singulares entre si, o que predominou foi uma dicotomia 

muita clara, pois os comerciantes urbanos retratavam ganhos na maneira de tocar seus 

pequenos negócios e  de lidar com os consumidores. Para a despachante que 

entrevistamos, os financiamentos obtidos trouxeram vitalidade para seu negócio que 

carecia de capital de giro e a ensinou a tratar com mais cortesia sua clientela. 

          -  sujeitos beneficiados no espaço urbano: 

Pra melhor né, como se diz, a maneira de você receber o cliente, você tem que 

saber que cliente é prioridade acima de tudo. Mesmo que você não esteja ganhando 

nada você tem obrigação de tratar bem o cliente, informar a ele, mesmo que seja um 

serviço que eu não faça, mas não chegou? A gente vai dá orientação a ele de como ele 

deve proceder coisa que o próprio DETRAN ao faz, se você chegar ali e perguntar uma 

coisa, eles jogam você pra um lado e pro outro isso é em toda repartição e aí ele vem 

aqui e a gente vai dizer como é que ele e vai fazer se ele quiser que a gente acompanhe 

ele, a gente acompanha, ele vai pagar pelo nosso serviço e a gente vai acompanhar e 

mostrar pra ele como se faz, aí fica a critério do cliente (...) (Socorro Trindad) 

 

Melhorou, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu veículo, meu transporte e 

antes eu não  tinha (...) (Manuel Bandeira) 

 

De outra parte, os produtores do meu rural narravam situações de prejuízo e 

de uma sucessão de acontecimentos que os conduziram a débitos. Nas reuniões que 

estes participaram junto com a equipe que apresentou o projeto de culturas orgânicas, 

foi colocado que essa produção, livre de defensivos agrícolas, certamente 

proporcionaria sustentabilidade para a produção familiar. Além disso, o programa se 

comprometeu a comprar a produção desses agricultores e que seria repassado para 

hospitais, creches e escolas municipais. Produtores rurais de Paratibe mencionaram em 

suas falas que seguiram as orientações dos técnicos do programa e investiram em 

aviários, mas os frangos só foram comprados inicialmente  pela prefeitura. Esse fato 

ocorreu também com outros produtores e, através de iniciativa da associação dos 

agricultores agroecológicos, a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab passou a 
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comprar alguns produtos dos mesmos. É importante grifar que a Sedesp tomou a 

iniciativa de comprar alguns produtos hortifrutigranjeiros dos agricultores após as 

reuniões em que a associação dos produtores rurais passou a se mobilizar em torno de 

soluções para os problemas relacionados ao escoamento da produção. Um ônibus 

adaptado foi adquirido pela prefeitura e passou a circular em alguns bairros da cidade, 

no que ficou conhecido como feira itinerante de produtos orgânicos. 

 

 sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Eles, quando sentaram na mesa, quando tava no início do projeto eles disseram, 

olhe tudo que aqui for produzido, não foi só pra mim não, foi pra todo mundo, a 

gente vai comprar. Na época não tinha Conab, a Conab não tava comprando ainda. A 

associação foi atrás da Conab porque não tinha outra solução pra vender. Porque olhe, 

todos esses produtos da área rural são perecíveis é diferente se você compra um 

equipamento hoje, é natureza morta, pode passar seis meses e você não tá perdendo. O 

produto que a gente produz aqui, não, se eu não vender amanhã na feira, não 

presta mais, e aí? se eu não vendi como é que eu vou cumprir a promessa que eu 

tenho mais na frente? Daqui a trinta dias eu tenho que pagar o meu projeto, começar a 

pagar o meu projeto (...) ( Augusto dos Anjos) 

 

Não alterou nada, porque eu vendi minhas coisas de graça, comprei suado como eu 

tava dizendo a você, botei esses frangos aí o dinheirinho que eu tinha os bichos eu já 

vendi perdendo porque quando você vai se desfazer de uma coisa vende lá em baixo aí 

já investi nesses frangos. Uma benfeitoria que eu fiz de 1998 pra cá foi comprar uma 

geladeira porque a minha bateu o catolé do motor dela somente comecei a ajeitar 

minha casinha, minha casinha só tem um quarto, uma sala e um banheiro e uma 

cozinha pra quatro pessoas morar e num tive condições de terminar a casa por 

conta de dívida. Então não me ajudou em nada eu não progredi em nada (...) (Zila 

Mamede) 

- representante institucional: 

 

Representante institucional: 

Nós aqui na secretaria, isso por sinal está sendo uma briga inacreditável, nós recebemos 

de presente uma diretoria de economia solidária está saindo uma secretaria de 

desenvolvimento social e vindo essa pra gente mas uns dizem que nós somos 

capitalistas e nós costumamos dizer que nós não somos é assistencialistas (...) então 

nosso negócio não é simplesmente auxiliar aquela pessoa e deixar o guarda-chuva 

do poder público ficar em cima dela e aonde ela for o guarda-chuva ir atrás 

caminhando (...)o exemplo que é um filho quando nasce tem que ser amamentado, ele 

tem que aprender a andar, então o que é que a gente faz com o filho da gente quando ele 

começa a andar, a gente segura na mão depois ele dá os primeiros passinhos, ganha 

equilíbrio, mas depois que ele começa a andar a única coisa que você vai fazer depois 

dos dois primeiros anos é acompanhá-lo pra que ele não dê um passo muito maior e não 

caia e não se prejudique, então a intenção do programa não é que essas pessoas 

vejam o programa como uma questão assistencialista mas como uma fórmula que 

ele consiga que consiga na vida dele, pessoal, profissional e até mesmo às vezes, 

familiar de obter crescimento por conta própria(...) (Informante 2) 

 

 

 Outra questão que elaboramos pretendia captar se as pessoas entrevistadas 

estavam satisfeitas com a decisão de obter um microcrédito junto à prefeitura. Após o 

decurso do tempo e os possíveis efeitos da aplicação desses financiamentos na vida 

desses sujeitos, era importante conhecer as reverberações no espaço do trabalho e na 
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subjetividade do público assistido. Alguns se mostraram satisfeitos com a disposição 

que tiveram em procurar o programa local e elencaram vários motivos como: a taxa de 

juros muito baixa, o que teria possibilitado o ingresso dos mesmos no sistema bancário; 

a possibilidade de obter capital de giro para os seus pequeno negócios; de comprar 

maquinário, que seria uma forma de investimento fixo; o conhecimento alcançado no 

curso de capacitação. A maioria dos que destacaram ganhos pessoais em relação aos 

empréstimos obtidos, através do Empreender, já eram comerciantes urbanos. 

 Como mencionamos antes, com o avançar da nossa pesquisa,  conhecemos 

trajetórias de pessoas que tiveram acesso ao crédito que foram bastante diversas. Alguns 

conseguiram dinamizar pequenos empreendimentos e acharam a qualificação 

empresarial uma experiência  que veio somar novos conhecimentos  enquanto outros 

entrevistados vivenciaram histórias de fracasso e decepção. Constatamos aí um campo 

de tensões e de impasses na execução de uma política pública que se apoiava na idéia de 

se constituir numa porta de entrada dos pobres ao setor financeiro. Relatos sobre 

estoque de mercadorias não vendidas, de animais mortos em série por pragas, de débitos 

junto a veterinário, vendedores de ração  e de culturas perdidas eram fatos que se 

reproduziam em várias falas. 

 

     - sujeitos beneficiados no espaço urbano: 

Eu incentivaria outras pessoas, com certeza, é um incentivo a pessoa quando quer 

trabalhar o Empreender só tem êxito porque não existe juros, você pega o crédito e 

explica e a pessoa só vai ter renda. Eu até não entendo como é que a pessoa não paga o 

Empreender, até hoje eu não entendo e teve gente que não pagou, eu tenho 

conhecimento disso (...) (Manuel Bandeira) 

 

Eu achei o seguinte, porque(...) em parte assim, eu achei bom né, porque como eu falei, 

a ajuda é muito boa e até assim(...) dificilmente dentro da sociedade, fazer esse 

levantamento de empréstimo coisas que gente ainda hoje tão procurando e não 

consegue, não sei porque né cada um tem seus probremas né cada um tem um probrema 

diferente, mas pra mim foi muito bom um programa da prefeitura que outros aí num 

fizeram né (...) ( Pedro Américo)  

 

Era pertinente ter uma idéia mais precisa sobre as interações entre os 

financiados e o corpo técnico-funcional do programa e ver se os primeiros ocupavam 

apenas o lugar de agentes passivos de uma ação pública local ou se tinham algum poder 

de interferência sobre os objetivos dessa política. Com essa perspectiva, indaguei se o 

Empreender JP atendia as sugestões e prioridades dos assistidos. 

 

sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Até hoje eu tou devendo isso aqui, até hoje, eu fiquei tão doente, aí eu fui atrás do 

projeto pra fazer um laudo  essas fotos eu tirei esses bichos mortos que tão aqui eles 

tudinho viram, eles vieram aqui e viram todos doente eles vinham e viram  que eles 
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tavam sadio eles têm a consciência disso que eles trouxeram a doença porque eles 

sabiam que os outros lugar estavam tudo do mesmo jeito  tudo ficaram assim ó, morreu 

bicho com 4 kilos eles morriam assim. Morreu tudo de repente, eu fiquei doente de 

um jeito que quase que eu morria. Ainda hoje eu choro, quando eu começo a 

lembrar de tudo que eu passei junto desse projeto eu tenho ali uma caixa de 

comprimido pra dormir que todo dia eu tomo, tudo por causa disso, porque eu nunca 

devi a ninguém, tudo que a gente fazia era da gente  a gente não tinha dívidas, a 

gente teve muitas promessas de que a gente ia melhorar de vida então qual é o sonho de 

uma pessoa que  se você viver aqui trabalhando na roça e se chega uma pessoa que vai 

dizer pra você que você vai melhorar, que vai ter uma coisa melhor pra você, sua 

vontade é que você melhore(...) (Palmyra Guimarães Wanderley) 

 

Hoje eu não fiquei porque não deu certo, mas se tivesse dado certo eu tinha certeza que 

eu escolhi a melhor cultura. A gente trabalha com hortaliças, uma das melhores culturas 

é o tomate, porque agora é um desafio grande. Nas pesquisas que temos por aí, o 

tomate é um dos frutos que mais pega agrotóxicos. É um desafio produzir essa 

tomate de uma forma orgânica e vender lá na feira a tomate isenta de qualquer 

produto (...) ( José Lins do Rego) 

 

 representante institucional: 

No nosso caso sim a gente é bem aberto, mas eu não posso mudar a questão do sistema 

é (...) eu falo muito nisso e já tive muita dor de cabeça, como é que eu vou colocar 

uma coisa aqui. É diferente o perfil do Cinturão Verde, porque no mercado você 

pega o dinheiro, compra o material e no outro dia você já tá vendendo. Na 

agricultura não, na agricultura de postura você vai comprar a pintinha com um 

dia e só daqui a seis meses ela vai começar a por, então tem que ter todo esse 

planejamento. Esse dinheiro vai ficar guardado pra comprar ração, mas assim isso a 

gente já absorveu deles, a gente faz as reuniões lá embaixo das árvores, lá perto das 

casas deles, então pra eles é bem mais aconchegante ficam mais à vontade do que a 

gente pegar trazer eles  aqui pra sala com ar condicionado fechado (...) (Informante N° 

8) 

  

 A participação no curso de capacitação em gestão empresarial nos deu uma idéia  

dos  conteúdos que foram repassados aos alunos pela equipe de facilitadores da referida 

política social. Nesse momento da pesquisa, pude notar que a metodologia do mesmo 

tinha como eixo principal a realização de jogos empresariais e os participantes desses 

jogos assumiam o papel de várias figuras do mundo dos negócios como produtor, 

comerciante, gerente bancário, varejista e atacadista. O foco dessa experiência didática 

era a lógica de competição de mercado. Outros atores da vida social e outras 

experiências de empreendimentos como  as unidades autogestionárias baseadas na 

cooperação não foram discutidos pela turma nem fizeram parte do conjunto de 

conhecimentos apresentados pela representante da instituição. Como este curso era 

apenas uma fase do processo de interação entre os agentes burocráticos locais e o 

público assistido, poderia ser que em outros momentos dessa relação institucional 

ocorressem reuniões onde  temas como o associativismo  e o fortalecimento de práticas 

econômicas cooperativadas fossem discutidas.  

 

sujeitos do espaço rural: 
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(...) João Pessoa tem 411 imóveis rurais cadastrados, são imóveis pequenos de 1 hectare, 

dois hectares e antes desse programa as pessoas não se conheciam da forma que se 

conhecem hoje. Quando começaram a participar desse programa, a gente viu a 

necessidade também de criar uma associação, tanto é que a gente criou aí as pessoas 

passaram a se conhecer melhor, porque nós marcávamos em cada comunidade e 

fazíamos de mês em mês uma reunião e fazíamos em comunidades diferentes então 

digamos que, hoje seria uma reunião em João Velho, daqui a um mês fazíamos 

uma em Munbaba, daqui a um mês em Mussumago e as pessoas iam se conhecendo 

é ... é um ponto muito positivo essa questão dos produtores, eles passarem a conhecer a 

realidade um do outro né e aí fazendo algumas visitas de intercâmbio (...) eu acho que tá 

assim no caminho porque de uma forma ou de outra como eu te falei, ele orientou né, 

deu um ponta-pé inicial né ... como quem diz assim né, eu vou te dá um empurrão pra tu 

vê se tu sai daí e assim ... precisou fazer isso pra as pessoas tivesse mais contato com 

outras pessoas e também tivesse mais conhecimento de não só como criar aves, mas 

também no coletivo, assim de se entrosar com outras pessoas de conversar trocar 

experiências eu acho que foi muito por aí né. (José Lins do Rego) 

 

-representante institucional: 

Na verdade, o programa todo ele tá dando uma ... vamos dizer assim, uma revisão 

né uma adequação, a gente tá esperando muito eu acho que o mais importante foi isso 

o plano de negócios ser pra linha de crédito do Cinturão Verde um pouco diferenciado. 

O programa em si é muito comercial. A gente tem que se adequar sempre. Esse 

tempo todo deveria ser uma coisa mais voltada para o campo para as nossas 

necessidades aí eles estão construindo o novo programa aí a gente espera que quando 

chegue nessa parte vá contribuir com isso o formato ser mais específico não ser assim 

um programa pra todo o Empreender (...) (Informante Nº 8) 

 

 

Tentamos entender, através das pessoas financiadas que entrevistamos, se o 

programa costumava fazer alguma reunião para esclarecer os seus objetivos. Os sentidos 

dessas reuniões, segundo os fragmentos das falas de alguns financiados não foram na 

direção de estimulá-los a formar associações comunitárias. Esses encontros ocorreram 

quando o programa quis apresentar o modelo de produção agrícola que iria financiar os 

pequenos produtores e quando a Sedesp foi convidada pela Associação de Agricultores 

Agroecológicos para discutir os débitos dos produtores rurais e os problemas que os 

mesmos enfrentavam com o manejo de suas culturas orgânicas, portanto, foram 

reuniões cuja iniciativa partiu dos próprios agricultores.  

Segundo o relato um produtor rural, a criação da associação de agricultores 

agroecológicos foi incentivada pela diretoria Agrícola da Sedesp, mas já havia essa 

idéia nas comunidades rurais. Quando os primeiros encontros entre o projeto Cinturão 

Verde e os agricultores estavam sendo delineados, os representantes institucionais 

procuraram interferir na construção da associação, induzindo os produtores a colocar à 

frente da associação uma pessoa que não era um pequeno produtor agrícola, portanto, 

não representava os interesses dos moradores das comunidades rurais. A pessoa 

indicada pela diretoria era alguém que, segundo os produtores, teria ligações políticas 

com a instituição. A postura dos associados, em torno de 80 agricultores, foi de não 
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aceitar a imposição do referido nome e eleger um agricultor para a presidência da 

referida associação. 

 

 sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Essa reunião, agora mesmo, eles do projeto não estão mais fazendo, não tão mais vindo 

fazer essa reunião, porque antes tinha. Essas reunião, só acontece mais no seguinte, 

quando tá perto da política, aí toda semana, de vez em quando tem um evento. 

Aqui nunca fizeram mais porque meu marido não deixou (...) e eu tenho muitos 

defeitos porque comecei a cobrar o que eles prometeram e nunca fizeram, eu passei até 

todos os defeitos do mundo, passei a ser perseguida, passaram a dizer as coisas, a falar 

de mim e eu sabia, não deixaram mais as coisas virem pra cá (...) ( Palmyra Guimarães 

Wanderley) 

 

Porque o problema é justamente esse é a falta de sintonia ... se só um manda, não 

existe isso de só um mandar todos são comandados por um secretário e todos têm que 

levar o resultado daquilo... você não tá vendo resultado? Então alguma coisa tá errada... 

aí não, aí chega na reunião e diz, o secretário disse que não abre mão de vocês pagar, aí 

eu fui e me levantei e disse, quem é ele pra dizer isso, pra dizer que a gente vai pagar, 

pra obrigar a gente a pagar, é ditador agora é? isso não existe não... quem botou ele lá 

fomos nós, ele é um servente do povo, ele é um servidor nosso, se a gente não pagar 

imposto ele sai da cadeira porque não existe dinheiro pra pagar o salário dele... aí 

ele não disse uma palavra (...) (Augusto dos Anjos) 

 

 A questão da assistência técnica foi outro elemento de tensão entre o quadro 

burocrático da mencionada política social e os sujeitos financiados com crédito. Alguns 

inscritos no programa que investiram em pequenos negócios urbanos colocaram em 

sues depoimentos que se ressentiram da ausência de um acompanhamento técnico mais 

sistemático, pois era comum o aparecimento de situações em que não sabiam que 

decisão tomar em relação à movimentação diária de suas atividades comerciais. O 

Empreender JP comprometeu-se  a oferecer apoio técnico aos beneficiados, algumas 

críticas eram recorrentes quanto a ausência desse compromisso institucional. 

Presenciamos algumas reuniões da PROHORT, na comunidade rural de João Velho, e 

vimos que havia um contingente expressivo de pequenos rurais produtores rurais que 

traziam histórias semelhantes como plantações dizimadas por pragas e aviários 

abandonados por causa da mortandade dos frangos. Nos depoimentos, era comum se 

ressentirem da falta de acompanhamento técnico, pois tentaram resolver os percalços 

que apareciam, mas como não dominavam os conhecimentos referentes ao cultivo de 

culturas orgânicas, perderam as safras. No espaço urbano da cidade, também, 

constatamos que alguns sujeitos assistidos sentiam faltam do programa municipal 

convocar o público beneficiado para reuniões, como é possível notar no seguinte 

fragmento de uma entrevista: 
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       sujeito beneficiado no espaço urbano: 

 

Eu acho que, quando tivesse perto de vencer, eles têm o controle dos pagamentos 

todinhos... vir talvez até a coordenador, o chefe vim aqui com uns dois ou três ou com o 

que me visita sempre, chegar aqui, olha nós somos do Empreender, já está terminando 

o seu empréstimo, a gente está aqui já pra vê alguma necessidade sua... se você está 

precisando ter alguma orientação da gente ou a gente pode está precisando de alguma 

orientação  sua, o que é que a gente pode fazer pra melhorar o seu comércio, a  intenção 

deles é a de ajudar os pequenos comerciantes, mão não, eles dizem o querem, você tem que 

fazer o que eles querem e eles liberam o que eles quiserem, mas a gente não pode dizer nada, 

eu tô dizendo porque é pra você (...) (Guimarães Rosa) 

 

Em contrapartida, os representantes do programa alegavam que a estrutura 

operacional da Sedesp era enxuta e que o pequeno número de funcionários não 

conseguia dá conta de todas as demandas nesse sentido. Os pequenos agricultores rurais 

expuseram os problemas  que enfrentaram em suas produções e que tentaram se 

comunicar com o programa para terem algum esclarecimento sobre o que estava 

ocorrendo com as lavouras e os aviários, mas quase sempre não tinham o retorno da 

visita e, quando esse acompanhamento ocorria, era feita por estagiários e não por 

agrônomos. Vê-se mais um elemento de disputa entre os atores sociais envolvidos. 

 

 sujeitos beneficiados no espaço urbano: 

Antes eu não tinha esse ponto aqui, eu era sacoleira aí tirei o primeiro empréstimo de R$ 

1.500,00 foi um empurrazinho aí o segundo eu já tinha feito esse pontozinho  não é... e eu 

comprei uns manequim, eu tirei R$ 3.000,00 pra capital de giro. Ai eu tô no terceiro agora, 

foi R$ 5.000,00 e agora vamos vê né, daqui pra frente porque é assim, a gente tem o 

dinheiro mas num tem um acompanhamento entendeu, seria melhor um 

acompanhamento pra saber onde a pessoa tá errando, onde tá acertando porque às 

vezes a gente se sente meio perdido (...) (Emilia Freitas) 

 

A falta de assistência, é carente, é porque eu não sei até que ponto a gente que tá de fora 

fica difícil falar das pessoas que tá lá de dentro, da preparação deles lá até onde vai. Eu só 

posso dizer um coisa, o Empreender me ajudou, isso eu posso dizer pra você com toda 

certeza, sem ele eu na sei se estava com o pensamento de ampliar o meu negócio (...) 

(Guimarães Rosa) 

 

representante institucional: 

Esse programa, no início, fazia um acompanhamento maior, mas o volume acabou sendo tão 

grande ... você recebeu o crédito e tem uma visita de retorno depois de algum tempo ... 

então, todos que estão requerendo o crédito são visitados. Nós temos três técnicos pra 

fazer essa visita e vão com o motorista e tal na cidade inteira que são 64 bairros, é 

muita coisa... a gente vê a cidade pequena, mas é muita coisa esse universo e é aquela 

coisa, o plano de negócios não consegue alcançar a capacitação (...) (Informante N° 3) 
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 A maioria dos pequenos agricultores demonstrava decepção com o fracasso que 

a investida na agricultura agroecológica e na produção de aviário tinham produzido. As 

falas sempre mencionavam ausências e vazios em relação à assistência técnica que fora 

anunciada com a divulgação do projeto Cinturão Verde e com a criação de canais de 

distribuição dos produtos, já que a prefeitura havia prometido que compraria as 

hortaliças e folhosos bem como as demais culturas para distribuir nos hospitais e escolas 

municipais e esse momento não havia ocorrido. Havia, também, sinais de indignação, 

pois alguns se sentiam usados para fins políticos. 

sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Tudo tem uma metodologia se você não cumprir ali aquela metodologia que você é 

acostumado a fazer... você é acostumado a criar, você vai agregar o conhecimento de 

um profissional, conhecimento teórico, ninguém aprende medicina somente em ler 

livro, tem que praticar, toda profissão é assim... como é que eu vou se eu tô precisando 

só de uma ajuda teórica, pra me fazer na prática o que eu já venho fazendo, mas tem 

alguma coisa ali que pode ser diferente,  eu botei os pintos numa cama de bagaço de 

usina, botei lá e o técnico chegou pra mim e disse rapaz... eu nunca vi isso, eu não 

sabia que os pintos eram feitos assim, aí eu disse meu amigo, você quer tirar minha 

dúvida, vá numas granjas dessas e veja qual é a cama que eles botam, se não é a  de 

bagaço de usina porque não existe uma cama, outro material que atenda essa 

dimensão de tantos galpões aí que não seja bagaço de usina... aí ele olhou assim e eu 

disse meu Deus do céu (...) esse cara que botaram pra me vim dá assistência um cabra 

que nem sabe como é feita uma cama de bagaço (...)  (Augusto dos Anjos) 

 

Porque eles prometeram assistência, eles prometeram trazer as coisas que era 

adequado pra aquilo ali que a gente não podia botar veneno não podia fazer isso 
(...) então tudo isso a gente perdeu, tudo isso eu perdi não só eu, como as outras pessoas 

né as outras pessoas eu não posso falar, mas por mim eu posso falar e eu tenho só as 

fotos. Isso tudo foi plantação de tomate, deu doença, morreu,  as doença nas raiz, tá 

vendo ó? e era 24 horas meu trabalho era aqui dentro. Jiló, todas as coisas, eu plantava 

tanto de tudo, todas essas coisas eu planto ainda, mas eu não planto mais que nem 

plantava, não, a gente vai ter pra onde vender, pode plantar e o que precisar (...) tudo 

isso adoeceu (...) (Palmyra Guimarães Wanderley) 

 

(...) aí, minha filha, eu seu que... quando eu precisei, quando foi pra sair o segundo 

lote, deu canibalismo... eu nunca tinha visto um comendo o outro... não era falta de 

comida... era stress.. isso nas minhas galinhas de capoeira eu nunca tinha visto e eu 

pensando que era a ração que era ruim, que tava vencida ou alguma coisa e a ração tudo 

em dia, a validade tava em dia, eu ligava pra o pessoal pra vim um técnico, botaram 

foi estudante que nem terminando tinha, não tinha veterinário, não tinha nada, se 

eu quisesse um veterinário, eu tinha que sair da minha casa e pagar R$ 40,00 só pra ir e 

se fosse receitar era outro dinheiro e isso eu paguei muito (...) (Zila Mamede) 

 

 representante institucional: 

 

Além do microcrédito a gente oferece uma mini consultoria, também porque como a 

gente trabalha com poucas pessoas e é enorme a demanda daqui, você sempre tem que 

está atrás e muita gente reclama e diz que tá demorando e eu falo que não posso 

fazer nada, a gente vai se virar em 10? (...) (Informante N° 7) 

 

 

 No contexto rural da cidade, percebemos que a idéia de produção agrícola livre 

de agrotóxicos teve ampla aceitação entre o grupo de pequenos agricultores que 
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abarcaram a proposta apresentada pelos representantes do programa e alteraram o estilo 

de produzir, no entanto as experiências que tiveram com a plantação de hortaliças, com 

os aviários e outras culturas não responderam as expectativas de retorno esperado e se 

tornaram dramáticas do ponto de vista das consequências que geraram para a vida 

dessas pessoas, pois todos os entrevistados tinham dívidas junto ao programa, várias 

prestações dos empréstimos não foram pagas  e os nomes desses agricultores estão 

registrados na Centralizadora de serviços Bancários e já estavam recebendo a 

notificação de uma empresa de cobrança chamada Siscrédito, que segundo os 

agricultores, havia sido contratada pela Sedesp. 

 

-  sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Eu acho que o principal é o endividamento, o endividamento dos produtores é um 

aspecto muito negativo porque quando você reúne as pessoas pra tratar de 

qualquer assunto, este assunto aí nunca deixa de ser o primeiro assunto de pauta, 

então as pessoas ficam com a auto-estima lá embaixo né, você tenta reanimar as pessoas 

pra elaborar um projeto, pra tentar sair dessa situação só querem primeiro resolver a 

questão de suas dívidas. São pessoas que não tinham costume de está devendo, não 

tinham o hábito de tá devendo, de trabalhar com dinheiro de banco e hoje tão 

devendo, então as pessoas ficam naturalmente muito preocupadas a gente nota no 

semblante de cada um. A área mais crítica que tem dentro dessas pessoas que foram 

financiadas pelo Empreender é o ramo da avicultura. Teve muitas pessoas que tiraram 

seus créditos pra construir um pequeno aviário e criar galinha caipira né, a agricultura 

alternativa e essas pessoas pegaram no dinheiro, compraram o material, instalaram o 

pequeno aviário e não teve a seqüência no acompanhamento, porque eu mesmo 

presenciei lotes e mais lotes de pintos morrer porque não chegava técnico lá, um 

zootecnista pra detectar qual é ao problema e passar até mesmo(...) em muitos casos 

quando o técnico chegava lá só tava o piso e o produtor já tinha enterrado os frangos pra 

não criar problemas com os vizinhos.” (José Lins do Rego) 

 

Não foi bom, assim a forma como eles me abordaram eles se colocaram com toda 

disponibilidade de ajudar não é, de fazer com que aquilo dali eu pudesse ter uma 

renda né, eu acho que isso aí foi negativo pra eles porque a realidade foi outra, eles 

não fizeram de acordo com o que eles disseram, se eles tivessem (...) por exemplo, os 

pintos, se tivessem vindo como eles mesmos disseram que era de qualidade a gente não 

tinham ficado no prejuízo. Não eram de qualidade porque eles não cresciam, morriam 

muito (...) muito mesmo, chegou de a gente ter comprado 120 pintos e morreram uns 50 

pintos aí daí em diante não colocamos mais não (...) eu disse, não, pra gente tirar do 

bolso e tendo prejuízo, assim não adianta (...) (Lourdes Ramalho) 

 

Tentamos compreender, através do olhar dos sujeitos beneficiados,  os 

possíveis aspectos positivos da política municipal de microcrédito e constatamos que, 

em relação ao Cinturão Verde, alguns entrevistados colocaram que a produção orgânica 

era um projeto importante porque tinha uma preocupação tanto social como ecológica, 

pois despertava o produtor para o uso mais adequado do solo e para a idéia de produção 

sustentável. Alguns relataram que hoje já não adicionam ‘veneno’ nas plantações 

porque aprenderam com os fundamentos desse  tipo de agricultura. 



 301 

 

sujeitos beneficiados no espaço rural: 

 
Do pouco que a gente aprendeu na questão de mudar o hábito da produção, isso não 

deixa de trazer uma qualidade de vida melhor, pelo menos do ponto de vista alimentar. 

Porque o produtor hoje, mesmo que ele teve o seu projeto frustrado, ele não quer mais 

voltar atrás e dizer, eu vou voltar a plantar com veneno de novo, eu não lembro 

algum produtor ter chegado pra mim e dito que ia voltar (...) eu acho que a mudança 

de consciência nas pessoas foi muito, bom algo de muito positivo que o programa 

teve (...) (José Lins do Rego) 

 

Meu problema foi esse, a falta de uma orientação melhor, porque já faz 12 anos 

que eu tenho codorna e eu descobri um dia desses, como eu achei de aproveitar o 

canto do muro, eu fiz o galpão lá e fechei até em cima e as coitadas das codornas se 

estressava e ninguém chegava pra mim pra dizer isso. Meu problema era a 

localização (...) aí nem a Conab comprava, nem a prefeitura comprava, a até hoje a 

prefeitura não comprou um kilo. Pergunte lá quando a senhora for na prefeitura quantos 

kilos de produtos eles compraram a gente via PROHORT, que é nossa associação, não 

veio, só veio a terceiros (...) depois inventaram o ônibus e pelo que disseram na reunião 

o ônibus era pra gente a gente iria coordenar o ônibus com  infra-estrutura da prefeitura 

só que eles pegavam duas ou três sacolas e eu cheguei a produzir trinta sacolas por dia e 

2.000 ovos por dia aí eles pegavam 10 sacolas pra mim não adiantava nada (...) 

 

A despeito dos prejuízos que muitos agricultores tiveram com a horticultura 

orgânica e a produção de galinha caipira, a idéia da produção sem o uso de defensivos 

agrícolas era um avanço para mentalidade do produtor. Os relatos expressam, também, 

lamento peal ausência de um estudo mais rigoroso do solo e de um acompanhamento 

mais sistemático da evolução dessas culturas por parte de agrônomos da prefeitura. Essa 

percepção fica evidente nos trechos das falas de alguns agricultores.  

sujeitos beneficiados no espaço rural: 

De positivo aí eu acho que só restou a idéia de se fazer uma agricultura orgânica, é 

uma idéia muito positiva, agora o mecanismo pra se chegar lá precisa, na minha 

avaliação, ser construído.  O produtor não devia, hoje ele está devendo, mas de 90% 

estão devendo. Fizemos um levantamento e foi constatado que mais de 90% estão 

inadimplentes. Cerca de 5% estão pagando porque eles tiram de outra fonte, uma 

pessoa aposentada que tem na família ou alguém que tem na família que tem uma renda 

fora que trabalha fora, mas isso não pode acontecer, está acontecendo porque as pessoas 

não querem deixar o nome sujo pra não cair naquela questão do SPC (...) (José Lins do 

Rego ) 

 

 Olhe como eu disse a você tem sim. Só a facilidade de você tirar um empréstimo de 

você investir em alguma coisa, já é um ponto positivo. Agora as pessoas que 

manuseiam isso, que visam o futuro pra eles, e me desculpa dizer, a merda pra você e 

que prometem tudo, pois minha filha não teve nada disso que prometeram, não teve um 

técnico, não teve como escoar nada e muita gente tirou. Só no meu grupo foram 21 

pessoas (...) você pense 21 pessoas desesperadas pra botar os frangos pra fora. Se 

não fosse o presidente da Associação eu nem sei o que teria sido da gente ele segurou a 

Conab até quanto pôde e depois que desandou o negócio, acabo-se teve sim como eu 

disse a você só de aparecer de fazer de dá uma chance ao pobre porque só quem faz isso 

aí é o pobre pra gente ter uma coisa mais na frente como é que eu posso dizer (...) os 

acessórios do empréstimo o que prometeram não se cumpriu (...) (Zila Mamede) 

 

Indagamos, também, aos indivíduos que obtiveram microcrédito para 

aplicarem em negócios urbanos o que ele perceberam de proveitoso nos fatos e 
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experiências vivenciadas após o acesso ao microcrédito pela política local. Pudemos 

notar que a maior parte  dos  empreendedores urbanos que nos concederam entrevista 

teve êxito na consecução de seus propósitos e estavam satisfeitos com suas escolhas. 

Alguns relataram que o empréstimo a juros reduzidos contribuiu para comprar mais 

mercadorias para suas pequenas atividades comerciais ou reformar e ampliar o 

estabelecimento. Alguns expressavam a satisfação de terem conseguido tirar novos 

empréstimos e de terem realizado toso os pagamentos das parcelas. 

 sujeito beneficiado no espaço urbano: 

Trouxe a realização de um desejo diante assim(...) tanto familiar como na sociedade de 

eles reconhecerem que quando a gente quer a gente pode, entendeu, quando a gente faz 

a gente consegue é como se parado, na finaliza, nada se manifesta então veio assim pra 

que(...) não só pra mim mas muitos que chegam até nós e até perguntam a respeito 

como eu já indiquei a algumas pessoas a fazerem e digo que melhorou pra mim e que 

pode melhorar para alguém que não foi só pra ele pode ser pra qualquer um(...) é como 

se fosse uma multiplicação sabe(...)é como se fosse uma tocha acesa na escuridão, então 

muitos reconheceram que aquilo foi é(...) tá sendo bom e proveitoso pra gente é como o 

senhor diz, foi uma porta aberta no natural, primeiramente Deus e depois o 

Empreender (...) (Dora Limeira) 

 
Eu fui lá e conseguir R$ 1.200,00 aí comprei uma Kombi por R$ 3.500,00 e fiquei 

pagando o resto aí foi no tempo que eu paguei(...)  paguei tudo em dia né e a última 

prestação eu ganhava aí eles disseram que renovar? Eu renovei aí pronto me 

ajudou muito né (...) eu já tinha tirado empréstimo em banco, mas juro de banco, você 

sabe como é (...) é muito alto, se você pegasse R$ 5.000,00 no banco você vai pagar 

R$ 10.000,00 aí não dava entendeu, portanto eu comprei mais umas coisas à vista 

porque teve um desconto os clientes mesmo porque lá a sala é grande aí eu  comprei 

computador novo impressora depois eu saí comprando birô novo (...) (Socorro Trindad) 

 

Ao tentar assimilar a natureza das relações  que foram construídas entre os 

representantes do programa e o público assistido, indagamos se era comum ocorrer 

reuniões por parte da equipe do Empreender para ouvir as demandas que os mesmos 

traziam. Essa política social poderia ter criado canais de participação popular e se 

tornado uma ação onde a sociedade civil interferisse nos rumos de suas decisões 

político-administrativas. Indagamos aos sujeitos do meio urbano se o programa local 

oferecia algum tipo de canal de comunicação e se fazia reuniões com o público 

beneficiado. Os fragmentos das falas indicavam que  houve expectativas por parte de 

alguns de serem convocados, de trocar ideias com  outros comerciantes, mas após a 

liberação do crédito, o contato se restringiu apenas às visitas dos técnicos do pós-

crédito, que apareciam no local do estabelecimento para perguntar se estava tudo bem. 

Um entrevistado que tirou crédito para investir numa mercearia em Mangabeira se 

ressentiu da ausência de contato com outros comerciantes.  Demonstrou em sua fala que 

não compreendia porque o programa não convidava periodicamente pessoas financiadas 
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para dialogarem sobre suas experiências. Ficou evidente que se incomodava com o 

papel passivo que assumia na sua relação com a estrutura funcional do Empreender JP. 

 

sujeito beneficiado no espaço urbano: 

Não, ficou do mesmo jeito, eu nunca tive participação com as outras pessoas que 

participaram nem na época que eu fiz o curso e é justamente isso, nem com as outras 

pessoas que fizeram o curso nem com as pessoas do programa, com conversa a gente 

até tinha como trocar idéia um com o outro, mas nunca tive isso não e no meu 

comércio aqui, quando eu comecei aqui eu sempre fui do meu jeito.  Não é o que eu 

disse a você eu acho eu faltava isso de vez em quando convidar. Eu acho que deve 

ter uns dois mil a três mil clientes, eles deviam convidar umas vinte ou trinta pessoas 

e até mesmo mostrar serviço (...) quando eles querem renovar eles não querem que a 

gente apresente o lado da gente são 24 meses a gente pagando em dia então eu acho que 

serviria de aproveitamento pra eles (...) bem  é o que a gente pensa né. (...) (Guimarães 

Rosa) 

 

Também ficou visível que a maior parte dos entrevistados no meio urbano  

vivenciou uma trajetória  onde a individualização se sobrepôs a construção de 

solidariedades coletivas. As colocações demonstravam a ausência de contato e de 

experiências. Relataram, também, que após o término do curso de capacitação, não 

tomaram a iniciativa de reencontrar os demais participantes nem foram procurados 

pelos mesmos. 

 

Não houve reunião e eu senti até falta nesse último agora que eu recebi na semana 

passada porque geralmente eles fazem uma apresentação pra entrega dos cheques 

e eles reforçam aquela seriedade pra quem vai tirar receber esses cheques porque vai ter 

que voltar né (...) então não houve dessa vez, eu senti falta porque, eu até entendo da 

minha parte, mas as novas pessoas que estão pegando? (...) (José de Alencar) 

 

 As escolhas sobre os formatos mais adequados de políticas públicas para 

enfrentar o problema da pobreza em regiões marcadas por grandes diferenciações 

sociais passam por paradigmas ideológicos.  São essas abordagens que expressam como 

o Estado e a sociedade civil interagem  em relação a questões como a fome, o 

desemprego, a informalidade, a pauperização, entre outros. Essas estratégias 

institucionais voltadas para a atenuação da pobreza refletem, também, relações sociais 

entre agentes governamentais e o público assistido. Sob que bases se assentam essas 

relações? Essa indagação nos parece pertinente porque os comportamentos e valores dos 

atores sociais envolvidos nessas políticas interferem nas trajetórias das mesmas.  

É possível estabelecer interações entre os representantes do setor público e 

as comunidades assistidas em que haja espaço para a interlocução e o debate de 

propostas entre as duas partes, que a confiança recíproca e a valorização dos laços de 

sociabilidade sejam estimulados, mas, pode ser que a desigualdade social se reproduza 
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também nessas interações através de discursos institucionais monolíticos, que 

hierarquizam as relações e que submetem os grupos beneficiados a mera posição de 

captadores de alguma forma de benefício social.  

Um dos produtores rurais que tirou o microcrédito para investir na plantação 

de tomate orgânica e que está à frente da Associação dos Produtores Agroecológicos - 

PROHORT mencionou que muitos agricultores foram estimulados a produzir galinha de 

postura e montaram os aviários. Outros optaram pela horticultura orgânica, pois só 

podiam ter os financiamentos liberados se a cultura escolhida estivesse nos padrões 

requeridos  pela prefeitura. No entanto, os pintos eram comprados em caixas e já nos 

primeiros lotes, alguns já chegavam mortos. Ocorreram várias situações em que os 

frangos  foram contaminados por pragas e morreram. Como a mortandade dos animais 

aconteceu em diversos aviários, os produtores rurais se uniram pra tentar, de forma 

coletiva, conseguir uma solução para os problemas que estavam vivenciando em suas 

atividades produtivas junto à prefeitura. Algumas reuniões ocorreram entre a equipe  do 

programa e os agricultores. Numa dessa, estávamos presentes e percebemos o clima de 

tensão entre as partes. 

 

 - sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Numa reunião há 20 dias atrás a Valmira teve a ousadia...  sabe o que ela insinuou pra 

gente? – é... eu ainda posso dá um jeito de vocês tirarem uns R$ 7.000,00 quitando R$ 

4.100,00 e vocês ficam com dois mil e pouco. Aí eu disse que não faria uma desgraça 

dessa... porque isso é uma bola de neve, é botar uma dívida em cima da outra, um 

tiro no escuro entendeu... ela mesmo sabe, aí ela deu uma de doida e disse – eu não 

sei, só sei que eu não fui chamada eu disse pra ela que ligava e ela não atendia o 

telefone... Valmira é uma bonequinha de marionete do tal de seu Gustavo essa história 

dos R$ 7.000,00 foi ele que inventou essa proposta e a gente infelizmente somos os... eu 

nem sei o que é que a gente é nos finalmente... pra ele tá no cargo hoje ele, jogou um 

bocado no lixo e ela pra tá no cargo hoje, que ela que estava de dentro olhando, teve 

tempo mesmo que eu ouvia ela dizer – mas rapaz eu nem sei o que é que faço com 

tanta ligação é tanta ligação que eu nem sei a quem atenda... e hoje ela negar 

porque está num carguinho melhor pra ele não botar ela pra fora, mas ela não diz isso 

se não é pé na bunda, amanhã mesmo entendeu... é uma situação... no jogo de política o 

pobre sofre nos finalmente. (...) (Zila Mamede) 

 

Então foi muitas promessas... eu fiquei tão doente, eu quase que eu morria quando eu 

olhava pra essas galinhas ali dentro... eu butava pra chorar, eu entrei em desespero.A 

gente ligava pra eles, mas muitas vezes... muitas vezes... a gente ligava e eles não tinha 

carro pra vim aqui e quando eles vinham não fazia nada e eu perdi todos esses 

bichos, 182 morreram, não morreu tudinho porque eu procurei a quem vender pra não 

perder o resto dos outros, então morreu 182... então como eu ia pagar aquela conta? 

Isso ficou na minha cabeça uma pergunta sem resposta, eu pedi pra eles fazer um 

laudo eu pedi várias vezes eu conversei e eles inrolaram, inrolaram, inrolaram. Aí 

teve uma coisa aí que tava (...) eu não sei como foi... r houve um programa do governo 

de perdoar as dívidas dos pequenos agricultores que tinha tido problema, aquelas coisas 

toda né aí, um dia antes, três dias antes de se estabelecer isso, aí a gente ia ao banco e 

chegou um fiscal do banco aqui, o fiscal do banco veio aqui num dia de sábado num taxi 

com um papel pra agente assinar. Meu marido assinou e até hoje todas às vezes que a 

gente foi no banco pra procurar as pessoas pra negociar, pra saber alguma coisa, 
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ninguém nunca atendeu a gente, nunca atendeu, todas as vezes que a gente foi lá... a 

gente foi mal recebido, eles não deram mais notícia mas tudo isso foi através do 

Cinturão Verde (...) ( Palmyra Wanderley) 

 
 representantes institucionais: 

Tem muita complicação, não adianta dizer que a gente tá sempre com as coisas muito 

bem feitas porque algumas pessoas que a gente coloca lá dentro, são pessoas que não 

tem nenhuma natureza de alfabetização. Hoje o cidadão brasileiro (...) eu acho que 

quem fez esse bem que eu não sei se é bom porque às vezes é mal, é que eles se 

acham com direito absoluto né. 

 

 O endividamento em relação ao Cinturão Verde foi uma experiência que 

envolveu um grande número de  pequenos agricultores nas comunidades rurais da 

cidade. Nas reuniões mensais realizadas pela PROHORT em 2011, conforme nos 

relatou um dos produtores, este era um dos principais pontos de pauta. A associação 

procurava uma interlocução com representantes institucionais  para que as demandas 

dos produtores fossem discutidas. Segundo uma produtora que investiu na avicultura, as 

dívidas desses sujeitos assistidos teriam sido vendidas para uma empresa de cobrança 

em São Paulo e alguns produtores já estavam recebendo telefonemas e visitas de 

advogados que exigiam o ressarcimento dos créditos. 

  

  - sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Os advogados chegaram a ligar pra as pessoas, chegaram a ameaçar dizendo que 

venderam as dívidas da gente, que a prefeitura vendeu pra um escritório de 

cobrança de São  Paulo ... eu acho que eles pensam que a gente somos tudo uns 

analfabetos! uns imbecis! que a gente chega lá, que vai tomar tudo deles, eles são 

obrigados a prender o que tiver, vão ficar com medo e vão pagar a gente. Pessoas que 

receberam o telefonema, eles só faltaram dizer que venda o que você tiver pra 

pagar, a gente aqui não quer conversa não a gente quer que vocês paguem a dívida, a 

prefeitura já vendeu, a gente comprou e somos donos da dívida, vocês não devem a 

prefeitura não, agora vocês devem a gente ... foi isso que o advogado disse ... e outra 

coisa, tão tendo visitas de cobradores a mim não eu não sei se é porque eu moro lá no 

fizinho de Paratibe e ninguém conseguiu me acertar mas quando conseguirem me 

acertar, eu solto a cachorra em cima e vão ficar com a mordida do cachorro (...) 

(Zila Mamede) 

 

(...) a pessoa fica ligando pra mim direto! a pessoa fica me mandando boleto bancário, 

tem uma mulher que fica ligando de uma empresa, ela deixou de ligar, acho que foi eles 

que disseram pra ela não ligar, ela ficava ameaçando dizendo assim -  vocês estão 

devendo e não querem pagar, como é que vocês estão devendo vocês sabiam que 

vocês têm uma dívida em aberto? E eu disse pra ela que eu sabia que tinha uma 

dívida, você sabe o que foi me prometido e o que não foi feito pra eu ter essa dívida 

aí? (...) (Palmyra Wanderley) 

  

 A situação relatada pelas agricultoras, quanto à cobrança das dívidas, traz à baila 

uma singularidade que merece reflexão em torno das políticas públicas de microcrédito 

voltadas para a superação da pobreza. O crédito pressupõe a entrega de dinheiro a uma 

pessoa ou empresa com a condição de restituição em tempo determinado, acrescido de 
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taxa remuneratória, que corresponde aos juros. Nessa modalidade de pela política 

pública , o valor monetário posto à disposição aos sujeitos beneficiados envolve uma 

relação social que é formalizada por obrigações a pagar e o não cumprimento desse 

acordo implicaria em sanções legais. Como as políticas sociais se alicerçam na idéia de 

garantir direitos, percebemos nos programas de microcrédito alguns impasses, pois o 

estímulo ao autoemprego via concessão de pequenos financiamentos pode redundar, 

também,  em situações onde os sujeitos assistidos se transformem em devedores do 

Estado, o que não seria uma trajetória em direção a inclusão. 

Tentamos ver se os pequenos produtores rurais que entrevistamos mudaram 

sua relação com os outros, após as experiências que tiveram com o Cinturão Verde. 

Algo que ficou claro foi a construção de redes de solidariedades que se formaram entre 

os agricultores rurais que tomaram empréstimos através do programa local. Antes de 

ingressarem no Empreender JP à procura de créditos, os agricultores só conheciam os 

vizinhos da própria comunidade e com os percalços comuns que enfrentaram dentro do 

programa, passaram a ter contato com produtores rurais de outras comunidades. Esses 

laços sociais possibilitaram a formação de uma associação que atualmente organiza 

reuniões mensais onde vários interesses conjuntos como aquisição de sementes, vendas 

em feiras livres, negociação dos débitos junto ao Empreender e outros pontos são 

discutidos.  Houve uma tecitura de vínculos de pertencimento que emergiram diante de 

situações de adversidades vividas pelos agricultores, mas a maneira de enfrentamento 

desses problemas ocorreu mediante a construção de laços de solidariedade entre esses 

sujeitos que se mostraram mais propositivos em relação aos seus interesses de classe. 

Enquanto os empreendedores urbanos não mencionaram a interação com outros pares. 

sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Antes desse programa, as pessoas não se conheciam da forma que conhecem hoje. 
Quando começaram a participar desse programa, a gente viu a necessidade também de 

criar uma associação né e tanto é que a gente criou e as pessoas passaram a se conhecer 

melhor, porque nós marcávamos em cada comunidade e fazíamos de mês em mês uma 

reunião e fazíamos em comunidades diferentes, então digamos que hoje seria uma 

reunião em João Velho, daqui a um mês fazíamos em Mumbaba, no outro mês em 

Mussumago e as pessoas iam se conhecendo né e é um ponto muito positivo essa 

questão dos produtores, eles passar a conhecer a realidade um do outro né e aí fazendo 

algumas visitas de intercâmbio saía um grupo daqui de Gramame e ia visitar um grupo 

em João Velho e ia passando as experiências que um tinha para o outro. (José Lins do 

Rego) 

 
A gente já era unido e ficamos mais unido ainda por uma causa, só que é resolver 

esse pobrema, são mais ou menos 8, de 8 a 10 pessoas lá onde eu moro, todos estão 

assim. (Zila Mamede) 
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No início, eu pensava que aquilo ali fosse um adicional pra minha vida, mais 

conhecimento. Eu ia mudar de vida né, já que quem é assalariado passa a vida toda 

trabalhando e não sai do canto a não ser que você roube (...) roube e um dia aquilo que 

você roubou vai ser subtraído pela própria vida aí como o cunho desse projeto social 

era justamente agregar alguma coisa na sua vida, só que não foi como era a cópia 

do projeto (...) uma coisa é a senhora ficar na frente do computador e ler alguma coisa 

sobre o Empreender Rural, as características do programa, muito boa é dez a zero, 

agora vamos executar o que está ali escrito, porque uma associação como a nossa 

se a senhora ver a nível nacional a senhora vai ver que a nossa associação é uma 

das únicas que não foi pra frente (...) (Pedro Américo) 

 

 O aumento das oportunidades de emprego e a melhoria da qualidade de vida da 

população de baixa renda  eram um dos principais objetivos do programa de apoio aos 

pequenos negócios lançado no município de João Pessoa. A prefeitura destacava que 

essa experiência de política pública, fundada na concessão de microcrédito, contribuiria 

para promover a inclusão social e a cidadania dos segmentos mais desmunidos da 

sociedade. Portanto, essa era um das grandes perspectivas desse projeto que emergiu 

num contexto onde mudanças institucionais na estrutura burocrática do próprio 

município foram implantadas. Procuramos cotejar as percepções dos atores 

institucionais com as dos sujeitos assistidos em relação  aos impactos dessa política 

social na condição cidadã dos sujeitos e ficaram manifestas algumas oposições na forma 

de olhar essa ação social, como também afloraram depoimentos que faziam menção a 

melhora em suas vidas.  

 

- sujeitos beneficiados no espaço urbano: 

Eu peguei muito conhecimento hoje você vê(...) eu não estou querendo me gabar, mas 

eu tenho os melhores clientes. Esse que me ligou agora é a Aristid o nome daquela 

empresa entendeu, eu presto serviço pro banco Bradesco entendeu, pra 

transportadora Marajó faz uns 10 anos que eles são clientes nossos, porque hoje tá 

tudo instalado né e ficou melhor, antes não era. (Socorro Trindad) 

 

Foi ótimo, hoje eu tenho minha casa própria, meu veículo de transporte e antes eu 

não tinha. (Manuel Bandeira) 

 

Melhorou, é porque eu antes eu não tinha condições é(..) já possuo um carro melhor e 

essas coisas assim tudo melhorou. (Manuel Bandeira) 

 

Assim, trouxe conhecimento, mas trouxe equilíbrio em todas as coisas, então eu posso 

dizer que eu vivo bem porque eu tenho, meu tempo da família, tenho meu tempo 

de igreja, tenho meu tempo de trabalho e não atingiu não sobrecarregou porque lá 

eles ensinaram também a administrar o tempo, entendeu. (...) (Dora Limeira) 

 

Eu me sinto mais cidadão, na parte de despachar, de trabalhar de comprar de 

atender o pessoal (José Américo de Almeida) 

Outro aspecto que esteve presente na maioria dos depoimentos dos sujeitos 

atendidos no meio urbano da cidade foi a relação que faziam entre a cidadania e a maior 

capacidade de consumo. Em suas colocações, o microcrédito teria contribuído uma 
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melhora do status social, pois o a abertura ou ampliação de um pequeno negócio teria 

permitido a compra, por exemplo, da casa própria, do carro, ou outro tipo de bem de 

consumo durável. Por outro lado, também observamos que alguns sujeitos percebiam a 

cidadania associada ao próprio dinamismo de sua atividade profissional, se eles tinham 

uma clientela expressiva, se estavam vendendo e comprando mais produtos, estavam 

vivenciando essa dimensão cidadã. 

 

 - sujeitos beneficiados no espaço rural: 

Eu me sinto cidadã pelos meus propósitos, não pelos propósitos dos outros. Em relação 

ao programa, como eu disse a você, a gente foi uma cobaia pra duas pessoas 

estarem nos cargos que estão hoje. (Zila Mamede) 

 

Eu me sinta mais cidadã porque, primeiramente, eu tou mais conhecida, porque 

até você tá me conhecendo e eu tou conhecendo você né. Eu tou ficando mais 

conhecida, mais elevada entendeu (...) porque quando a gente tá num grupo tudo amigo 

a gente chega lá na associação, todo mundo me considera, eu sinto assim que eles 

sentem um prazer de me ver, de me considerar a gente vive assim, né bom né? (...) 

Nivaldete Ferreira 

 

Eu acho que tá assim no caminho porque de uma forma ou de outra como eu te 

falei, ele orientou né, deu um ponta-pé inicial né (...) como quem diz assim né, eu 

vou te dá um empurrão pra tu vê se tu sai daí e assim (...) precisou fazer isso pra as 

pessoas tivesse mais contato com outras pessoas (...) e também tivesse mais 

conhecimento de não só como criar aves, mas também no coletivo assim de se entrosar 

com outras pessoas de conversar trocar experiências eu acho que foi muito por aí né. 

(José Lins do Rego) 

 

-  sujeitos no espaço rural: 

Eu acho que pra aqui essa palavra não chegou, cidadão é a pessoa que não está 

devendo, que não tá com o nome sujo, ele pode chegar no comércio e fazer uma 

compra. Meu marido tinha cartão do banco quando fez o empréstimo e o nome dele foi 

pro SERASA esse cartão a gente nem pode falar nele, tudo isso ele não tem mais o 

nome da gente, de todos os dois tá sujo coisa que a gente não tinha então, no caso, nós 

não somos cidadão restou só a dívida então se eles tivessem feito diferente com 

certeza nada disso teria acontecido (...) (Palmyra Wanderley) 

 

 

 Os fragmentos das falas dos agricultores rurais reproduziam outro tipo de 

percepção em relação à idéia de cidadania. Como mencionamos antes, nesse espaço de 

tensões e impasses em torno das intencionalidades dos sujeitos, também houve falas que 

reconheciam no projeto uma iniciativa pioneira. Um aspecto das políticas sociais  de 

microcrédito que suscita algumas reflexões se refere aos elementos diferenciadores que 

esses programas trazem em seu conteúdo em comparação às tradicionais políticas de 

inclusão social, como os programas de transferência de renda, de proteção e assistência 

social, entre outros, onde a política pública é vista como um direito do cidadão.   

Os discursos em torno da empregabilidade tanto por parte do Estado como 

de outros atores sociais passaram a incorporar novos sentidos na fase mais recente e 
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reforçaram a idéia  de que uma alternativa possível para o problema da desocupação de 

um contingente expressivo de trabalhadores seria o autoemprego. Este foi, portanto, o 

contexto empírico que inaugurou na Paraíba a concessão de microcrédito como uma 

política de enfrentamento da pobreza. Essa ação social nascia a partir dos balizamentos 

que foram estruturados do centro para as demais unidades da federação, isto é, foram os 

novos parâmetros instituídos pela regulamentação do microcrédito no país. O que 

pudemos perceber nas interações que ocorreram em torno do Empreender JP é que a 

execução dessa política pública envolveu um processo de construção social em que 

alguns sujeitos estabeleceram relações de solidariedade a partir das reverberações desse 

programa municipal em suas vidas, no caso dos agricultores rurais, mas que houve 

também trajetórias de envolvimento com o programa em que os sujeitos  reforçavam a 

individualização, o comportamento competitivo e a postura pessoal voltado 

exclusivamente para os ditames do mercado, indiferentes para a noção de pertencimento 

e para a troca de experiências no espaço da produção e do trabalho. 

Observamos que, quando o Estado faz a concessão de pequenos 

financiamentos para a população pobre, as interações sociais que são construídas entre 

os representantes institucionais desses programas e o público beneficiário são pautadas, 

também, por uma espécie de contrato em que há um compromisso formal de pagamento 

entre as partes. Os sujeitos que têm acesso ao crédito se obrigam a cumprir o reembolso 

à instância pública sob pena de sofrer cobranças de multas e outras penalidades. 

Portanto, experiências de concessão de microcrédito também podem levar a processos 

de desqualificação social. Num fragmento de uma fala de uma produtora agrícola que 

tirou empréstimo pelo programa municipal, ‘cidadão é a pessoa que não tá com o nome 

sujo’ fica evidente que a dívida provoca na sua subjetividade  um sentimento de 

vergonha  por não ter conseguido honrar os débitos contraídos. Chamou nossa atenção o 

sentimento de indignação que também permeou as falas de alguns sujeitos quando 

indagamos os aspectos positivos dessa nova modalidade de política social, o trecho, ‘a 

gente foi cobaia’ registra um tipo de posicionamento em relação às proposições do 

programa de microcrédito de quem se sentiu submetido a uma experiência cujos efeitos 

pessoais  foram bastante adversos. 

Nos fios que se cruzavam em torno dessa política, apareceram também 

percursos em que alguns sujeitos conseguiram construir sua identidade em torno do 

trabalho e trouxeram alternativas de ocupação para os demais membros da família, com 

visível melhora da qualidade de vida e da auto-estima das pessoas. Relatos que 
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evidenciaram a mudança de perspectiva na lógica de funcionamento do pequeno 

negócio, no planejamento das atividades laborais. Novos comportamentos em torno da 

organização do trabalho que foram alcançadas a partir do envolvimento com a política 

pública local. A expressão ‘foi uma porta aberta no natural, primeiramente Deus e 

depois o Empreender’ sinaliza  a relevância que o  acesso ao microcrédito teve na vida 

de alguns sujeitos e mostra, também, que histórias de emancipação e autonomia 

aconteceram em paralelo a situações em que projetos foram abortados e expectativas 

frustradas, um processo dialético que revela os múltiplos sentidos que adquirem as 

relações sociais que permeiam a execução das políticas públicas voltadas para a 

superação da pobreza. 

   As relações de poder, os discursos que tentavam disseminar os valores 

do cidadão empreendedor, o estigma, as frentes de luta da associação dos agricultores 

formaram um cenário onde elementos de tensão e disputa conviveram com  histórias 

bem sucedidas. Tais aspectos da realidade estudada só revelam que esse processo é 

dialético, pois, ao passo que  o  a regulação do Estado no campo social reproduz as 

modulações discursivas dos atores hegemônicos internacionais que orientam políticas 

de combate à pobreza pela valorização do autoemprego e do empreendedorismo por 

necessidade, os sujeitos encontram caminhos a partir do qual o trabalho associado e a 

troca de experiências os fortalecem. Estas expressões da realidade social se evidenciam 

nas iniciativas populares diante do drama da pobreza e do desemprego onde surgem 

experiências de associativismo. Enfim, a integração convive com a fragmentação, há 

espaços onde se manifesta a exacerbação do individualismo e outros onde ainda se 

espraia as experiências de pertencimento e de solidariedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A grande dimensão das desigualdades sociais no Brasil é um aspecto que faz 

parte da evolução histórica do país e que se apresenta como um de suas distorções 

estruturais mais  graves.  As precárias condições de vida a que estão submetidas uma 

parcela expressiva da população brasileira levou a pobreza a um lugar de destaque nos 

estudos das ciências sociais. Na fase mais recente, novos sentidos foram dados a um 

fenômeno que agrava a vida de milhares de famílias pauperizadas. Na fase mais recente, 

novos sentidos foram agregados a noção de pobreza, que passou a ser vista como um 

processo multifacetado onde a destituição material convive com a perda de vínculos 

sociais, de ruptura de relações de pertencimento e de solidariedade, de desqualificação 

social e de exclusão do mundo do trabalho.  

Vimos que a dinâmica da acumulação flexível produziu a globalização da 

pobreza e, no contexto nacional, levou novos contingentes de pessoas à situação de 

apartados da vida social e econômica. A retórica liberalizante, que permeou a reforma 

do Estado e a abertura da economia brasileira, propalava que a inserção do país na 

dinâmica global só receberia a chancela dos organismos multilaterais se as escolhas dos 

atores privados e das instituições públicas estivessem pautadas pela supremacia das leis 

de mercado. Um quadro expressivo de mudanças se sucedeu a partir de então na 

burocracia pública, na estrutura organizacional das empresas e no mundo do trabalho, 

alterações que tornaram as opções de ocupação formais e protegidas no país mais 

rarefeitas e as atividades informais e a própria ausência de oportunidades cenas comuns 

e cada vez mais ampliadas na tecitura social do Brasil.  

 As distorções do mercado de trabalho se agravaram com a flexibilização dos 

contratos de trabalho e a reestruturação da empresas a partir dos anos 1990. O Estado 

brasileiro teve um papel relevante no processo de liberalização das regras trabalhistas. O 

resultado dessas mudanças foi que o acesso às ocupações formais e a proteção social no 

país tornaram-se mais restritas para um expressivo contingente populacional. A 

exclusão social significou o aumento da insegurança e da incerteza do trabalhador num 

mercado volátil e com poucas oportunidades de inserção. O conteúdo dessas novas 

desinserções trouxeram rebatimentos mais profundos que a destituição material, 

alcançaram também a subjetividade desses cidadãos.  

Portanto, a modernização brasileira seguiu à risca os ditames do mercado e 

percorreu uma trajetória que também produziu descaminhos para a construção de 
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parâmetros universalistas de igualdade e justiça social. A esfera pública, que deveria ser 

um espaço de negociação e de embates de interesses entre grupos sociais, de modo 

geral, se tornou pouco permeável para as intermediações políticas, uma vez que a 

preeminência do discurso técnico e da eficiência administrativa tomou o lugar que 

deveria ser ocupado pelo debate público em torno de uma cidadania ampliada.  A 

questão social no país, como assinala Telles(2001), foi conduzida para o espaço da 

‘não-política’ e as intervenções do Estado na área social tornaram-se submetidas ao 

crivo de rígidos critérios técnicos e ao controle de gastos públicos.  

Num país que tem uma herança  de subtração de direitos para uma parte 

expressiva de sua população, haja vista que a construção do sistema público de proteção 

social a partir dos anos 1930 foi assentada na  exclusão dos sujeitos que não 

apresentavam os requisitos para participar do que a autora chama de ‘Brasil legal’, a 

flexibilização das relações contratuais entre empresas e trabalhadores e a retirada do 

Estado de seu papel de mediador dessas relações sociais ratificou o surgimento de uma 

‘sociedade por conta própria’.  

Em terras nacionais, a regulação das políticas públicas sociais também foi 

resignificada quando o balizamento de suas proposições passou a ser norteado pelas 

pela partilha de atribuições entre os níveis alternativos de governo e instituições da 

sociedade civil. O que poderia caminhar no sentido da ampliação da participação 

democrática, também constituiu uma maior desresponsabilização do Estado de suas 

funções sociais. As intervenções públicas adotadas para trazer respostas à questão social 

da pobreza passaram por alterações importantes após a reestruturação gerencial do 

Estado brasileiro a partir dos anos 1990, onde emergiu uma nova safra de políticas 

públicas sociais. Nesse momento histórico, surgiram, por exemplo, os programas de 

qualificação, de transferência de renda com condicionalidades e os programas de 

microcrédito. 

As ideias de parceria e de descentralização orientavam esses novos 

programas. O Estado, a sociedade civil e suas representações de classe deveriam 

compartilhar a tarefa de integrar os excluídos. Por outro lado, houve uma inflexão no 

sentido dado ao papel das políticas públicas sociais, o caráter universalista dos direitos 

sociais consagrados pela Constituição de 1988 foi sobrepujado pela focalização.  

Defendia-se que apenas programas orientados para os grupos mais pobres poderiam ser 

mais eficazes em suas proposições de atenuar as grandes fissuras sociais do país. 
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Os programas governamentais que propiciavam o acesso das camadas 

populares ao microcrédito adquiriram grande expressividade no governo FHC, no esteio 

das mudanças pelo qual passava o Estado brasileiro na sua forma de regulação da vida 

econômica e social. As bases do mercado de microfinanças foram lançadas com o 

intuito de aproximar as classes mais pobres aos produtos e serviços do mundo 

financeiro. No entanto, as políticas públicas de microcrédito trazem em seu conteúdo 

alguns elementos que as diferencia das tradicionais políticas de inclusão social, como os 

programas de transferência de renda, de proteção e assistência social, que concebem a 

política social como um direito do cidadão. 

A arquitetura que permeou a construção desses novos balizamentos da 

agenda social do Estado no país  se inspirou nas novas modulações discursivas dos 

organismos multilaterais que passaram a preconizar nos anos 1990  a idéia de 

desenvolvimento econômico com ampliação das liberdades e capacidades individuais. 

Para o Estado arrefecer as distorções produzidas pela dinâmica do capitalismo 

globalizado sobre a vida de milhares de indivíduos, não cabia mais a adoção de políticas 

públicas que estimulasse o enraizamento das relações salariais, dos vínculos de 

solidariedade coletiva e a postura propositiva do sujeito na esfera pública.  

 As novas políticas sociais trouxeram para o centro do palco o indivíduo em 

contraposição das relações de classe e transformou o sujeito no principal protagonista  

da superação da pobreza. Ao Estado, só restava o papel de fornecer os instrumentos para 

que os excluídos pudessem se capacitar e  conseguir inserção no mercado. Nos anos 

2000, os esforços de aproximar as instituições bancárias e as camadas populares 

avançou com a política de inclusão financeira do primeiro mandato do governo Lula a 

partir de 2003. Novos serviços foram criados para a população de baixa renda e 

instituições federais lançaram linhas de crédito para a abertura de pequenos negócios. 

Programas de microcrédito, amparados em diversas metodologias, apareceram em 

vários estados e municípios. 

O trabalhador desempregado foi convidado a se tornar mais um novo 

empreendedor no mundo dos negócios. A distância que separa esses dois universos, do 

não-lugar social para a posição de dono de seu próprio empreendimento seria estreitado 

por uma ponte que o Estado oferecia, o microcrédito. Vale lembrar que essa nova 

política de inclusão não se amparava na garantia de um direito social como os 

pressupostos que fundamentam alguns programas de transferência de renda e de 

assistência social. Crédito para os pobres não é um direito social, é ‘instrumento’ para 
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superação da pobreza e obrigatoriedade de pagamento futuro. Se há uma ruptura no 

cumprimento desse contrato, essa ação social sai do campo das políticas inclusivas e 

entra na esfera das penalidades financeiras. O pobre assistido por políticas públicas se 

torna o  pobre mau pagador e sobre essa infração, como frisam os representantes 

institucionais desses programas, só restam os processos administrativos punitivos. 

Portanto, esses elementos trazem novos impasses para o sentido de inclusão cidadã. 

A noção de crédito envolve a transferência de valores monetários entre o 

Estado e  os sujeitos assistidos, onde há uma espécie de permuta de propriedade. A 

instância pública fornece os pequenos empréstimos e a população pobre se compromete 

a realizar o cumprimento efetivo do pagamento. Os sujeitos, ao aceitarem as exigências 

legais implícitas nessa política social, se obrigam a cumprir o reembolso ao Estado sob 

pena de sofrer cobranças de multas e outras penalidades. Nessa perspectiva, a noção de 

cidadania plena dos sujeitos poderia está submetida aos critérios da eficiência 

econômica e aos bons ventos do mercado, pois se o pequeno empreendimento não 

deslanchar por algum motivo, após a retirada do empréstimo, o sujeito continuará 

enfrentando dificuldades para a reprodução de sua vida e ainda terá que conviver com a 

situação estigmatizante de ser um mau pagador de seus débitos. 

O Programa Empreender, criado na segunda metade dos anos 2000 na 

cidade de João Pessoa na gestão de um governo de inspiração socialista, foi o nosso 

objeto de estudo no que se refere  as intencionalidades das novas políticas de 

microcrédito  e seus possíveis efeitos sobe a vida dos sujeitos assistidos. A partir dos 

resultados que alcançamos com a pesquisa de campo, pudemos confirmar nossas 

suposições de que a referida política social se constitui uma ação pública de combate à 

pobreza  onde o microcrédito e a capacitação empreendedora são colocados como portas 

de entrada para a empregabilidade da população de baixa renda na cidade e que se 

assenta na idéia do fortalecimento das capacidades individuais. As intencionalidades 

dessa política social repousam na idéia de oferecer instrumentos  que possibilitem ao 

indivíduo o desenvolvimento de suas plausíveis aptidões empresariais. Constatamos que 

a metodologia do curso de capacitação tem forte assento na racionalidade econômica e 

na inovação gerencial.   

Percebemos que os representantes institucionais do mencionado programa 

exigiam dos sujeitos inscritos a elaboração de um plano de negócios que demonstre a 

viabilidade do empreendimento e que atenda aos requisitos de sustentabilidade no 

mercado, sob pena do projeto não ser deferido por uma comissão gestora. Nesse 
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sentido, vimos que há uma focalização no universo da pobreza, essa política não se 

dirige para pobres de maneira geral, ela traz um tipo de seletividade, pois está 

sutilmente direcionada para os indivíduos que trazem uma aptidão inata ao mundo dos 

negócios. Além de comprovar que estão excluídos, os sujeitos precisam demonstrar que 

são potenciais micro ou pequenos  empresários capazes de atuar no fluído, desprotegido  

e inseguro segmento informal da economia.  

Constatamos que o formato do programa segue um modelo inspirado no 

SEBRAE no que se refere às exigências do plano de negócio, apenas são feitas algumas 

adaptações para atender os segmentos mais desmunidos. Também observamos a 

articulação com outro ator institucional, o Centro CAPE que realiza a qualificação 

profissional dos membros da equipe que aplicam os jogos empresariais com as turmas 

de alunos do Empreender JP. As referidas instituições são agências de treinamento 

empresarial e, portanto, imprimem uma racionalidade economicista à política social que 

é foco de nosso estudo.  

As colocações dos entrevistados nos deram uma idéia de como há um 

campo de disputas em torno da execução deste programa municipal. Há alguns conflitos 

ideológicos entre as instâncias da prefeitura engajadas com a questão social, pois os 

integrantes do Empreender não consideram sua intervenção uma política assistencialista 

e criticam o ‘guarda-chuva’ das políticas públicas que socorre os sujeitos excluídos 

com a ‘maravilha de dinheiro’ dos programas de transferência de renda.  O Empreender 

é o principal programa de uma secretaria que se propõe a gerar desenvolvimento 

econômico e social e que defende o crescimento sustentável. Os balizamentos do 

programa para alcançar esse fim estão norteados também nas categorias de capital 

humano e capital social. Mais uma vez, os termos que serviram de pilares para as 

orientações de políticas públicas do Banco Mundial aos países periféricos aparecerem 

ao nível local. A boa governança, segundo essa concepção, passaria  pela  idéia de 

governos locais comprometidos com a oferta de infraestrutura de serviços sociais que 

possam atenuar a vulnerabilidade social das camadas populares e estimular sua  

participação. 

 Um cidadão participativo não compreenderia, para a instituição, um sujeito 

que se articula com os movimentos sociais, com as experiências comunitárias e as 

identidades de classe. Percebemos essa concepção do programa quando vimos que não 

havia espaços dialógicos que possibilitassem aos sujeitos beneficiados com o crédito 

apresentarem sugestões e críticas e interferirem de maneira mais propositiva na 
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metodologia do programa. O fragmento das falas de que o programa é ‘assim, assim e 

assim’ foi eloqüente, a nosso ver, de um comportamento institucional pouco permeável 

para o controle social. 

Portanto, não percebemos iniciativas do governo em criar espaços onde 

pudessem ser construídos canais de comunicação entre a prefeitura e a comunidade. A 

criação da associação dos produtores agroecológicos nasceu a partir dos embates que os 

produtores rurais da cidade vivenciaram após o acesso a linha de crédito Cinturão Verde 

e o contato com um novo estilo de produção. Ao tentarem se adaptar às exigências do 

programa, se ressentiram da falta de assistência técnica. As sucessivas perdas levaram 

esses sujeitos a procurar soluções com a construção de vínculos de solidariedade entre 

as comunidades rurais. Logo, essa prática associativa, que revelou sujeitos propositivos 

em suas reivindicações contra as falhas do projeto Cinturão Verde, não foi uma 

iniciativa da prefeitura.  

Ao analisar as trajetórias de envolvimento dos sujeitos com  o programa, 

percebemos uma realidade multifacetada nos seus contrastes, tensões e avanços. 

Notamos que o acesso ao crédito também possibilitou a oportunidade para algumas 

pessoas mudarem suas vidas e vimos que o significado de ter um próprio negócio, uma 

renda que possibilita o acesso a bens de consumo mais sofisticados, uma ocupação para 

a família aflorou sentimentos de auto-afirmação e auto-estima. Alguns sujeitos 

beneficiados com o microcrédito relataram que se sentiram mais cidadãos, porque 

finalmente podiam realizar a compra de bens que antes eram inacessíveis.  Notamos que 

a noção de cidadania era identificada pelo acesso ao mercado de consumo. Alguns 

sujeitos, nas entrevistas qualitativas, procuravam destacar que estavam incluídos aos 

padrões de demanda pessoal que, em termos simbólicos, eram mais sofisticados ao citar 

exemplos de bens materiais que fazem parte da cesta de bens da classe média. Numa 

sociedade profundamente desigual como a nossa, povoa no imaginário popular a 

compreensão de que cidadão é o sujeito que consegue transitar, com cartões de crédito, 

o mundo  repleto de seduções e fetiches das mercadorias. 

Ficou evidente que os sujeitos que abriram pequenos negócios no espaço urbano 

viam sua condição cidadã de uma maneira restrita, que não contemplava a dimensão 

política nem as relações de pertencimento. A postura individualista, de maneira geral, 

eivava seus discursos em torno das experiências do trabalho. Os sujeitos do espaço 

rural, ao contrário, se mostraram mais abertos à construção de vínculos de solidariedade 

e expressaram que, apesar do estigma causado pelo endividamento, se sentiam mais 
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cidadãos por fazerem parte de um grupo engajado em superar os problemas coletivos. 

Não podemos deixar de frisar, que entendendo a política pública como um processo 

social em que se entrelaçam relações institucionais e interações sociais em várias 

direções, a tecitura entre os propósitos do programa e as reverberações na vida dos 

sujeitos beneficiados se mostrou dialética, onde não pudemos identificar mocinhos e 

bandidos travando embates em lados opostos, mas atores sociais que tinham suas frentes 

de luta, suas percepções ideológicas,  seus interesses de classe, seus olhares sobre a 

pobreza. Todos esses matizes se defrontavam na medida em que essa política municipal 

era construída, num jogo de forças que delinearam contramarchas, avanços e recuos.  
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Função exercida no Empreender-JP: 

      

 

 Há quanto tempo o Sr.(a) está inserido no Empreender-JP?  

 

 Como o Sr.(a)  percebe o programa de microcrédito que vem sendo oferecido no 

município de João Pessoa? 

 

 Antes de serem disponibilizados os empréstimos, como é feita a apresentação do 

Programa aos interessados? 

 

 Em sua opinião, em que o Programa Empreender tem ajudado aos sujeitos que o 

procuram? 

 

 Que linhas de ação são oferecidos pelo Empreender/JP? 

 

 O programa oferece algum tipo de acompanhamento aos seus usuários? Fale 

sobre eles. 

 

 Em sua opinião em que o Programa empreender /Jp se assemelha ou se 

diferencia dos programas sociais voltados para a superação da pobreza 

formulados em administrações anteriores? 

 

 Quais as dificuldades apresentadas pelos novos empreendedores? 

 

 Como o Programa ajuda na sua superação? 

 

 E quais as facilidades? 

 

 Quais os aspectos positivos que o senhor citaria em relação ao Programa? 

 

 E os negativos? 

 

 O Programa Empreender local segue à risca as orientações nacionais? Ou 

precisou alguma adequação. Justifique 
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 Das ações que o Programa desenvolve, qual foi a sua escolha? 

 

 Como aplicou o crédito financiado pelo Empreender-JP? 
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