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RESUMO 
 
Essa pesquisa tem por objetivo contribuir à discussão sobre a 
situação das políticas sociais no cenário contemporâneo, com 
o foco da realidade brasileira e mexicana, atreladas a uma 
orientação internacional. O interesse é analisar como esses 
dois países têm suas bases sociais as mesmas problemáticas 
devido às similitudes da formação do capitalismo latino 
americano, às ordens do Banco Mundial e das demandas da 
agenda neoliberal. Sem um enfoque de mudança por completo, 
por não atingir diretamente a causa, mas sim a consequência, 
as politicas de transferência de renda ganham espaço e tornam 
moeda de troca de votos para os governos.  
 
Palavras-chave: Políticas sociais. Capitalismo. Neoliberal. 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to contribute to the discussion on the situa-
tion of social policies in the contemporary scene, with the focus 
of the Brazilian and Mexican reality, linked to an international 
orientation. The interest is to analyze how these two countries 
have their social bases the same problem due to the similarities 
of the formation of Latin American capitalism, the orders of the 
World Bank and the demands of the neoliberal agenda. Without 
a change of focus altogether, not directly reach the cause, but 
the consequence, the income transfer policies are gaining 
ground and make votes currency for governments. 
 
Keywords: Social policies. Capitalism. Neoliberal. 
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1. INTRODUÇÃO 

A proximidade e o meu interesse em contribuir com este debate teórico-prático 

incidem pela minha experiência no intercâmbio acadêmico, realizado na Universidade de 

Guanajuato, no México, durante o período de julho a dezembro de 2013 que originou o meu 

projeto para a conclusão do curso sob a coordenação da professora doutora Marcela 

Soares, intitulada: “A Política de Combate a Fome Brasil e México: uma Orientação 

Internacional”, como finalização da graduação em Serviço Social pela Universidade Federal 

Fluminense. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a orientação inter-

nacional na qual estão submetidos os países Brasil e México, no que diz respeito ao trato as 

suas expressões da questão social2, na qual também me apoio em uma literatura direciona-

da a análises sobre as transformações das políticas sociais alinhadas às mudanças capita-

listas – através dos estudos de obras de autores como: Antunes (2011), Dantas (2009), Fa-

leiros (2009), Galeano (2013), Marx (1998), Netto (2001), Salvador (2012) entre outros. 

Através de um estudo teórico, realizei um levantamento de produções da 

tradição marxista, que abordam esse tema, com maior facilidade de acesso para pesquisas 

acerca da realidade brasileira, até por se tratar de uma política que tem mais de dez anos, e 

a “Política de Combate el Hambre”, é recente (2013).Essa dificuldade também é refletida na 

falta de dados mexicanos, somente disponibilizados por meio do governo, mas com pouca 

reflexão sobre seus efeitos e  das reais mudanças na estrutura societária.  

O estudo perpassa pelo período de colonização da América Latina, marcada 

pela invasão e pela expropriação da terra dos indígenas pelos europeus. Uma análise feita 

por GALEANO (2011) mostra justamente que essa região foi palco de injustiças antes pelas 

potencias europeias, do século XVI e depois pela supremacia norte-americana. Toda a 

agenda neoliberal está implicando diretamente no uso do fundo público de ambos países, 

afundando o endividamento interno e aumento desigualdade na distribuição de renda. A 

pesquisa analisa a sintetização que além do uso evasivo do fundo público, aparecem as 

                                                                 
2
 Segundo NETTO (2001), “a designação desse pauperismo pela expressão “questão social” 

relaciona-se diretamente aos seus desdobramentos sócios políticos.” A partir da segunda metade do 
século XIX, a expressão “questão social” deixa de ser usada indistintamente por críticos sociais de 
diferenciados lugares do espectro ideo-politico ela desliza lenta, mas nitidamente, para o vocabulário 
próprio do pensamento conservador. Entre os pensadores laicos, as manifestações imediatas da 
“questão social” (forte desigualdade, desemprego, fome, doenças, penúria, desamparo frente a 
conjunturas econômicas adversas etc.) são vistas como o desdobramento, na sociedade moderna 
(leia-se burguesa), de características inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que podem, no 
máximo, ser objeto de uma intervenção politica limitada (preferencialmente com suporte “científico”), 
capaz de amenizá-las e reduzi-las através de um ideário reformista (aqui, exemplo mais típico é 
oferecido por Durkheim e sua escola sociológica).  



 

 

3 

 

                  

politicas de combate à fome nos dois países, marcado pela transferência de renda, a fim de 

remediar as expressões da questão social, para o fim da miserabilidade extrema, porém não 

a erradicação da pobreza.  

Houve uma dificuldade para conseguir o material da política de transferência de 

renda mexicana, na qual tenho interesse de aprofundar na pós-graduação. Mesmo tendo me 

apoiado numa literatura representativa do debate em meu trabalho de conclusão de curso, 

observei que algumas questões explicitadas naquela realidade exigiam aprofundamentos 

teóricos para descobrir seu real significado.  

2. DESENVOLVIMENTO 

  No cenário contemporâneo, a política implantada na América Latina mostra o 

retrocesso na garantia de direitos, na qual o Estado redefina suas funções em relação à 

sociedade. Na sua perspectiva de crescimento econômico, os países periféricos esbarram 

no distanciamento das relações de suas classes sociais, com desigualdades atenuadas, 

com grande parte da população vivendo na pobreza e na extrema pobreza. 

A América Latina apresenta um diagnostico peculiar e curioso: seu histórico de 

dependência. Terras, que hoje carecem de recursos, chamaram a atenção de seus 

conquistadores pela quantidade de prata e de ouro, em séculos anteriores. Civilizações que 

possuíam impérios, tecnologias próprias de cultivo e modos distintos de socialização, foram 

sendo devastadas, através de doenças, trabalho escravo, suicídios, imigração forçada, entre 

outros. 

Dentro da historia da América Latina, assim como África e alguns países da Ásia, 

percorrem na linha desde seus descobrimentos, um laço de submissão de seu povo e sua 

cultura a interesses externos. Apresentam uma pobreza antiga, inerentes ao sistema 

capitalista, mostrando em sua máxima expressão. Os dois principais países de estudo será 

o Brasil e México e suas politicas de combate à fome. A imagem encontrada na estrutura 

social, política e econômica dos países Brasil e México refletem similaridades que 

ultrapassam a questão de seus modos de produção e a submissão à lógica neoliberal, na 

qual suas historias remetem a um passado de submissão e exploração que explicam a 

dominação e a precarização de seu povo. Ambos encontram politicas sociais que somente 

atenuam as disparidades das classes sociais, intensificando as disparidades entre as 

classes. 

Brasil e México destacam o contexto mundial como ambos de maiores 

população perante aos demais latinos e os maiores índices de desigualdade na distribuição 

de renda. Estes também enfrentam o sistema de politicas imediatistas, e não estruturais, 

tendo um Estado cada vez mais distante das ações de proteção social e uma dinâmica 
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populacional cada vez mais empobrecida. Mesmo rico em recursos naturais, com paisagens 

estonteantes, com diversos atrativos turísticos, eles apresentam uma taxa de crescimento 

altíssima, não tendo um acompanhamento em estruturar e equalizar as camadas sociais, 

ainda com o enfrentamento de dívidas. 

Antes mesmo do processo de colonização, os indígenas que habitavam o 

território da América Latina, possuíam a características do trabalho, em proporções 

diferentes, plantavam para seu próprio consumo. Podendo considerar-se como um povo 

marcado pelo trabalho, transformando para a burguesia mercantil e colonizadora como pólo 

de recursos naturais vastos, mão de obra barata e mercado consumidor. O uso da mão de 

obra indígena foi utilizada em larga escala, levando a morte de milhões de índios pelo 

trabalho precarizado e forçado nas minas (ANTUNES, 2011). 

Os brasileiros e mexicanos possuem similaridades por acompanhar a as 

reformas implantadas pelo sistema capitalista, como por exemplo, aos programas 

semelhantes de combate a fome, nos dias de hoje.  

Essa análise histórica permite entender o porquê da precarização de modo de 

vida latino americano e como que os nossos bens e cultura foram retiradas bruscamente 

para implantação de um modelo dominante aquela época, com imposição religiosa, politica.  

 A América Latina patrocinou o crescimento dos países europeus, sob a 

pobreza do seu próprio povo. Extensos terrenos de minas e comunidades com plantações 

para o próprio consumo, hoje, vivem na linha da extrema pobreza, forte mercado de drogas, 

alto endividamento externo, etc.  

Os rumos que as políticas sociais que os governos brasileiro e mexicano 

seguiram nos apresentam a necessidade de analisar qual o modelo ideológico que as 

fundamenta, o que se pretende e porque optar pela focalização no lugar da universalização. 

O sistema capitalista existe em meio de inúmeras contradições que de tempo em tempo 

desencadeiam em crises cíclicas, vitais para sua existência. “Essa contradição é gerada na 

medida em que a competição entre os capitalistas provoca uma superprodução de 

mercadorias que são lançadas no mercado. Ao não conseguirem vender suas mercadorias – 

porque os trabalhadores não possuem capacidade aquisitiva suficiente devido aos baixos 

salários -, dá-se o subconsumo e, consequentemente, a queda da taxa de lucro (LIMA, 

2007, p.22)”. 

Uma das crises estruturais a de 1970, forçou ao capitalismo contemporâneo a 

elaborar um conjunto de estratégias para o seu enfrentamento, com cerne a reestruturação 

produtiva, no reordenamento do papel do Estado e a implantação do projeto neoliberal, que 

surge como um ideário capaz de oxigenar as formas de acumulação do capitalismo. O 
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neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas que defende a não 

participação do Estado na economia, onde deve haver total liberdade de mercado, para 

garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. 

As principais medidas adotadas pela agenda neoliberal estão à quebra das 

políticas universalistas e o aumento das políticas focalizadas de redução da pobreza, 

comandada pelos organismos internacionais nos países periféricos. A Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (Cepal), Organização das Ações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Grupo Banco 

Mundial (BM) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), vêm interferindo nas políticas 

públicas da América Latina e principalmente do Brasil. 

O capitalismo contemporâneo adotou-se como modelo de produção, a partir de 

então no lugar do fordismo, da produção homogênea e em massa, a acumulação flexível, 

que permite ao mercado produzir de forma mais plural, atendendo assim especificidades 

dos mesmos, com nichos particulares de consumo. Ocorre nesse formato a 

desterritorialização na fabricação, onde a produção para outros países com mão de obra 

mais barata, isenção fiscal, maior flexibilidade na exploração ambiental, na qual diminuiu o 

valor necessário para a produção da mercadoria e consequentemente o aumento do lucro 

do capital. O avanço científico e nas tecnologias ganham espaço no cenário mundial que 

juntamente com a precarização das políticas públicas aumentam o desemprego estrutural, 

concomitantemente a extrema pobreza (DANTAS, 2009). 

O papel do Estado, nessa nova fase do capitalismo, tem como característica a 

desmontagem do aparelho estatal, que se exime de suas funções de regulador social e 

permanece ativo somente para interesse do capital. O Estado não é mais intervencionista, 

mas protecionista dos interesses da burguesia, como o caso das privatizações, marcantes 

nesse momento e foram feitas em larga escala, desnacionalizando a economia, em um 

movimento de globalização, mas principalmente nos países periféricos.  

Os países periféricos atendem as determinações internacionais, devido, a 

submissão econômica e politica que está em relação aos empréstimos com 

condicionalidades, onde os organismos emprestam dinheiro aos países periféricos, em troca 

de terem o controle econômico, cultural e político destes. A cada empréstimo, permite a 

interferência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional nas políticas 

macroeconômicas e nas políticas setoriais. 

As políticas sociais, o termo focalização assume status de categoria com ampla 

utilização em documentos dos Organismos internacionais, que passaram a difundir a ideia 

de que o alívio da pobreza e a redução das enormes desigualdades sociais existentes nos 
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países dependentes iriam ocorrer a partir da implementação de projetos e programas sociais 

dirigidos às populações pobres e grupos vulneráveis. Tais projetos teriam como objetivo 

explícito combater a pobreza, satisfazendo as necessidades básicas, o que deveria propiciar 

um mínimo de dignidade a esse segmento populacional (BOSCHETTI, 2012). 

Nos países da América Latina, a politica de bem-estar social é periférica, 

diferentemente de países capitalistas centrais que experimentaram o Welfare State, que não 

apresentavam condicionalidades, com acesso de todos a todas as necessidades básicas de 

qualquer pessoa. As políticas sociais aqui se estenderam, principalmente, nos períodos dos 

regimes autoritários, contradizendo por se tratar de um dos períodos de mais avesso a 

garantia da cidadania. Claro que a intenção contida era disfarçar a dureza do regime, 

permitindo o acesso a bens e serviços e não ao poder, a riqueza e a renda (BOSCHETTI, 

2012). A atual crise financeira atinge a estrutura tanto da Europa quanto dos latinos 

americanos, o ultimo por ser predominante composto por assalariados e o primeiro marcado 

por Estado de plena cobertura (DANTAS, 2009). 

Segundo Marx, “os fatores que agem contrariamente à lei tendencial da queda 

da taxa de lucro são: aumento do grau de exploração do trabalho; a redução dos salários, a 

queda no preço dos elementos do capital constante e do variável; a formação de uma super-

população relativa como consequência do crescimento do desemprego determinado pela 

dinâmica de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, pressionando para baixo o 

preço da força de trabalho; a dívida pública; o comércio exterior; e o aumento do capital em 

ações, com o desenvolvimento do sistema financeiro.”3 

Essa reflexão feita mostra um desvio dessa trajetória do percentual de lucro, 

onde sempre se manteve em crescimento, historicamente falando, porém entrou em declínio 

nos últimos anos. 

Dantas (2009)4 aborda, justamente, sobre alguns motivos que levaram a ocorrer 

essa queda, pois já não há mais espaço para o capital expandir, as matérias primas estão 

cada vez mais raras, há pouquíssimos terrenos para exploração, como ocorreu no período 

de imperialismo do capital sobre os continentes ainda ricos de recursos naturais, tudo foi 

sugado e explorado. Como o nosso objeto de estudo, a América Latina, assim como a África 

e a Ásia, apresentam o nível de ultimas formas de exploração do grande capital sobre seus 

                                                                 
3
Karl Marx. O Capital, Livro III, Terceira Parte. 

4
Rodrigo Dantas, Crise de Super-Produção e Crise Estrutural do Capital, 2009. 
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recursos que ainda sobraram, ou melhor, o que ainda restou e não foi aproveitado para a 

superação das necessidades dos países externos a esses continentes. 

Uma medida que vem sendo adotada largamente é a interferência do Estado 

com injeção de trilhões de dinheiro nos seus respectivos fundos públicos, na qual altas taxas 

de mais-valia vêm sendo retiradas por parte do Estado para financiar sua própria divida, a 

fim de permitir que em ocasiões como a que está ocorrendo no mundo, sejam utilizados à 

custa do endividamento em grandes proporções do aparelho do Estado. O mesmo infiltra 

capitais fictícios a fim de garantir a valorização dos que já existem. 

 A idealização do capitalismo é impossível ser pensada sem a utilização dos 

recursos públicos, por meio da acumulação primitiva. Salvador (2012) afirma que o fundo 

público está presente na reprodução do capital nas seguintes formas: como fonte importante 

para a realização do investimento capitalista, comparecendo por meio de subsídios, de 

desonerações tributárias, por incentivos fiscais, por redução da base tributária da renda do 

capital como base de financiamento integral ou parcial dos meios de produção, que 

viabilizam a reprodução do capital; como fonte que viabiliza a reprodução da força de 

trabalho, por meio de salários indiretos, reduzindo o custo do capitalista na sua aquisição; 

por meio das funções indiretas do Estado, que no capitalismo atual garante vultosos 

recursos do orçamento para investimentos em meios de transporte e infraestrutura, nos 

gastos com investigação e pesquisa, além dos subsídios e renúncias fiscais para as 

empresas; fundo público é responsável por uma transferência de recursos sob a forma de 

juros e amortização da dívida pública para o capital financeiro, em especial para as classes 

dos rentistas (SALVADOR, 2010). 

 A sua utilização nas politicas sociais a faz relacionar diretamente com a 

reprodução do capital. Uma das formas mais claras de extrair o fundo público é através de 

impostos, taxas, pois é desse trabalho excedente que o capitalismo contemporâneo retira o 

lucro. Pois não deve ser remetido a sua importância orçamentária, mas sim a conjuntura 

política em que convive, como reflexo da sociedade. 

 Os países da América Latina vêm tendenciados por uma pressão do Banco 

Mundial em diminuir as disparidades de renda que abalam suas economias e os apresentam 

no cenário mundial, como países com os índices mais elevados de desigualdades sociais, 

mas também como potenciais consumidores. Há uma quebra das políticas universalistas e o 

aumento das políticas focalizadas de redução da pobreza estão dentro de um quadro de 

reformas neoliberais comandadas pelos organismos internacionais nos países periféricos. 

 Os países latinos americanos sofrem com Estados que remetem a política 

social como um “favor”, uma “benesse”, marcados por um conceito de re-filantropização, 
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não vistas como direito social, mas sim como um benefício cedido pelo Estado como forma 

de controle social. Se na Europa foi vivenciado um ambiente de Welfare State5, no Brasil e 

no México, presidentes carismáticos apresentaram os direitos trabalhistas e sociais em 

gerais como uma meta e cumprimento de seus governos. 

A política regressiva implantada nos últimos tempos é a desconstrução dos 

direitos sociais conquistados, devido principalmente a focalização das políticas, a 

responsabilização da sociedade civil, roteiros seguidos de privatização, trazendo também a 

imagem a pobreza para o assistencialismo da política de assistência social, remetendo a 

imagem e apelo do cidadão visto do alto, ou seja, como o pobre e consumidor (SOARES, 

2012). 

O cenário contemporâneo remete ao corte dos direitos sociais, por argumentos 

do Estado que afirma sua crise a um excessivo gasto com os mesmos. Segundo SOUZA 

(2012), “cortes dos gastos sociais que esconde as reais intenções de diminuição dos custos 

com a força de trabalho e o redirecionamento do fundo público para atender em maior 

escala as demandas do grande capital”. 

 A política social torna-se uma arrecadação para o sistema capitalista, como 

salário indireto, transformando os custos internos à produção em socialização dos custos, 

barateando a força de trabalho (onde libera recursos para o consumo) (OLIVEIRA, 1998). O 

fundo público vai de encontro a teoria de valor de Marx porque essa categoria retira o capital 

constante e variável da posição de parâmetro de valor, mesmo ele não sendo considerado 

valor (OLIVEIRA, 1998). A própria classe trabalhadora financia o fundo público (SALVADOR, 

2012). Devido a essa politica de transferência de renda, ativamente implantada pelos países 

periféricos, possibilitam através das “bolsas”, que a população mais pobre possa ser inserida 

no mercado do consumo (SOUZA, 2012). São justamente essas ações do Banco Mundial 

que vai ditar as posições e as ações tanto dos países centrais quanto os periféricos, 

interferindo diretamente nas políticas públicas que cada vai direcionar, até mesmo de acordo 

com o perfil político, social e econômico. 

                                                                 
5
“É comum encontrar na literatura sobre políticas sociais a utilização do termo Welfare State para 

designar genericamente os países que implementaram políticas sociais sob a orientação keynesiano-
fordista, ainda que alguns países não se definam dessa forma, como é o caso da França e da 
Alemanha. Também é usual encontrar na literatura brasileira esse mesmo tratamento, ou então 
utilizar sua tradução (Estado de Bem-Estar) para explicar a realidade brasileira. Encontra-se ainda, 
mas de modo menos frequente, também a utilização do termo Estado- providência para designar 
genericamente a ação social d Estado. Essas expressões, entretanto, são formuladas e utilizadas em 
cada nação para designar formas determinadas e específicas de regulação estatal a área social e 
econômica e muitas vezes são incorporadas ou traduzidas sem o devido cuidado na sua precisão e 
explicitação. Se é consensual que a expressão Welfare State origina-se na Inglaterra, o mesmo não 
se pode afirmar quanto à sua utilização como referência para todos os países europeus.” (BEHRING, 
BOSCHETTI, 2011, p. 96). 



 

 

9 

 

                  

3. CONCLUSÃO 

Através de uma análise histórica foi percebido o quanto a população latino 

americanas foi massacrada perdendo seu espaço cultural e suas riquezas naturais para 

resolver prioridades europeia e depois americana. 

As expressões da questão social e seu trato serão solucionados quando 

realmente houver uma mudança na sua estrutura, porque não será resolvida com governos 

populistas6, muito menos com programas de curto e médio prazo. As medidas tomadas 

atualmente poderão até solucionar parte das problemáticas da pobreza em ambos os 

países, porém suas finalidades têm que estar bem definidas e não como o caso do Bolsa 

Família, que já está há dez anos e ainda não reformulou as relações entre as classes 

sociais, somente está distanciando. 

É importante visualizar a questão da pobreza e da miséria não como algo isolado 

do resto do mundo, como se fosse um problema individual. Segundo BERIHNG e 

BOSCHETTI (2011) “levar as políticas sociais ao limite de cobertura numa agenda de lutas 

dos trabalhadores é tarefa de todos os que têm compromissos com a emancipação política e 

a emancipação humana, tendo em vista elevar o padrão de vida das maiorias e suscitar 

necessidades mais profundas e radicais”. 

A crise financeira contemporânea refaz um cenário marcado por lutas sociais, 

em um novo modelo descentralizado e filantrópico de agir por parte do Estado com suas 

políticas sociais. Esse novo ordenamento traz consigo um tripé de flexibilização, 

desregulamentação e flexibilização pelos Estados Nacionais, refletindo mais ainda nas 

relações sociais. 

 Depois da grande crise de 1929, a crise que estamos vivendo agora é a que 

mais semelhante à vivida naquele período. A crise de 2008, marcada por uma crise 

financeira do capital, diferentemente da cíclica dos anos 1970, com aumento da inflação e 

endividamento público. A primeira medida foi derrubar a política de Welfare State, propondo 

uma política de austeridade fiscal. As principais implicações foram: aumento de 

desemprego, destruição dos postos de trabalho não qualificado, redução dos salários, 

redução dos gastos com as políticas sociais, entre outras (OLIVEIRA, 1998). 

 Desde crise de 1970, os países latinos americanos destinam parte de seus 

recursos para a chamada dívida pública, através de altas taxas de juros, com uma carga 

tributária elevadíssima, redução e não ampliação das políticas sociais, congelamento dos 
                                                                 
6 

Existe um debate se realmente são governos populistas, como o caso do presidente Lula, que antes 
mesmo do seu mandato tenta aproximar a classe trabalhadora, com o discurso de beneficio, através 
do desmonte da proteção social, seguindo o modelo de desenvolvimento social orientado pelo países 
ricos.  
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salários do setor público, etc. Todas essas características de ações tomadas pelos países 

periféricos a partir dos anos 1970 e com a piora depois dos anos 2008 marcam um modelo 

de desenvolvimento desses países com ênfase nos programas de transferência de renda, 

na tentativa de redução de pobreza (IDEM). 

 A dívida publica acumulada nos anos 70 pode ser considerada odiosa e 

ilegítima, porque seus processos decisórios são antidemocráticos e a dívida é paga a juros 

altíssimos (IDEM). 

 Essas mudanças nos países Brasil e México vêm a caracterizar todo o perfil 

já comentado de dependência e submissão desde primórdios do descobrimento. Sejam para 

alimentar de recursos as Metrópoles Europeias, século XVI ou para agora ser o sustento 

através dos pagamentos de dívidas para a crise das grandes economias mundiais atuais. 

Para tanto, justifico a importância dessa temática na Jornada Internacional de 

Políticas Públicas, enfatizando meu desejo de aprofundar meu debate e conhecer outras 

pesquisas que sejam suficientes que me permitam desvendar a essência das atuais 

transformações capitalistas com suas imposições no modo de vida das sociedades latino-

americanas, que desde descobrimento sofrem com as necessidades internacionais e o 

papel do Serviço Social frente às demandas neoliberais. 
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