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Epígrafe 
 
 

O jovem advogado italiano, desempregado e desesperado, 

aceitou vestir-se de macaco e tentar o equilíbrio na corda 

bamba. Acontece que no instante de iniciar seu número 

verificou que, em vez da rede, o dono do circo havia colocado 

vários leões. Só conseguiu controlar o pânico quando ouviu 

de uma das feras: 

“Non vi preoccupati avvocato. Siamo tutti ingenieri”. 

(contado por Zita na casa de Wilson Cano) 

Cláudio L. Salm 

 



 
 

 
 

Resumo 

 

O objeto da nossa pesquisa é a relação entre a reforma do Ensino Médio. (Lei nº 13.415/2017) 

e as metamorfoses no mundo do trabalho, tomando como fonte a bibliografia do campo 

teórico da Educação e Trabalho, assim como documentos de agências internacionais. Nosso 

ponto de partida teve como pressuposto que o “novo” Ensino Médio e o aprofundamento da 

precarização das condições e relações de trabalho estão concatenados com a crise estrutural 

do capitalismo (MÉSZÁROS, 2002; 2012). O objetivo central é compreender como a reforma 

do Ensino Médio se articula às mudanças no mundo do trabalho e corrobora para uma 

formação restrita, aligeirada e desprovida de compromisso com um paradigma de formação 

integral, ou seja, a flexibilização da última etapa da educação básica está em consonância com 

o regime de acumulação flexível (HARVEY, 1992). Na perspectiva da Divisão Internacional 

do Trabalho (DIT), todavia, é importante ressaltar que a mão de obra no âmbito do 

capitalismo financeiro e especulativo deve ter como característica a captura integral da 

subjetividade da classe trabalhadora (ALVES e ANTUNES, 2004), orquestrada pelo 

rebaixamento do valor da força de trabalho com a subtração dos direitos trabalhista e sociais. 

No que tange aos resultados da pesquisa podemos asseverar que o “novo” ensino médio está 

em plena consonância com as exigências do regime de acumulação flexível e a formação de 

força de trabalho para empregos temporários, terceirizados, uberizados, pejotizados, 

precarizados, além de desemprego de longa duração, assim sendo, para os capitalistas não faz 

sentido proletários com uma educação iluminista que tenha como pré-requisito o acesso à 

ciência, cultura, arte, articuladasao domínio da escrita e do cálculo. Dito isto, os capitalistas 

em âmbito global usam a educação para a transmissão de valores da sociabilidade burguesa e 

para a formação de uma massa de proletários que será otimizada de forma marginal no 

mercado de trabalho. Nesse sentido, fica evidente nos documento dos órgãos multilaterais, 

bem como no novo Ensino Médio, a ideia de flexibilização que, aliada à modernidade 

neoliberal, induz os incautos a acreditarem que processos criativos resolverão as questões 

postas pelo trabalho, porém a face mais visível da flexibilidade tem representado a supressão 

de direitos elementares. Assim, podemos afirmar sobre o interesse destas agências, 

notadamente os da OCDE e do BM, em influenciar o processo educacional dos países. Outro 

ponto a destacar diz respeito à formação de trabalhadores flexíveis condicionados a aceitar as 

regras e valores da sociedade burguesa e desprovidos de massa crítica, instrumento essencial 

para o salto de consciência na luta de classes e superação da sociabilidade capitalista. Estamos 



 
 

 
 

asseverando na pesquisa que a educação é uma mediação social criada e controlada pelo 

Estado burguês no bojo das políticas ortodoxas neoliberais é neste contexto que ocorreu a 

contrarreforma do Ensino Médio, tangenciada pelos retrocessos nos direitos e conquistas da 

classe trabalhadora. Os documentos dos organismos internacionais simbolizam a supressão, 

flexibilização, mercantilização, precarização da educação e o “novo” Ensino Médio ilustra o 

paradigma de formação que o Estado deve disponibilizar notadamente para os pobres e de 

forma concomitante satisfazer os flibusteiros que negociam a educação como uma mercadoria 

comum e vislumbram o lucro com o vilipendio de um direito universal. 

 

Palavras Chaves: Ensino Médio; Educação; Neoliberalismo; Capitalismo Flexível; Estado; 

Mundo do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

The object of our research is the relationship between the reform of high school. (Law nº 

13.415/2017) and the metamorphoses in the world of work, taking as source the bibliography 

of the theoretical field of Education and Work, as well as documents of international 

agencies. Our starting point was that the "new" High School and the deepening precarization 

of working conditions and relations are linked to the structural crisis of capitalism 

(MÉSZÁROS, 2002; 2012). The central objective is to understand the reform of High School 

articulates itself to the changes in the world of work and corroborates for a restricted, 

lightened and devoid of commitment to a paradigm of integral formation, that is, the easing of 

the last stage of basic education is in line with the flexible accumulation regime (HARVEY, 

1992). From the perspective of the International Division of Labor (DIT), however, it is 

important to emphasize that labor in the context of financial and speculative capitalism must 

have as a characteristic the integral capture of the subjectivity of the working class (ALVES 

and ANTUNES, 2004), orchestrated by lowering the value of the labor force with the 

subtraction of labor and social rights.With regard to the results of the research we can assure 

that the "new" high school is fully in line with the requirements of the flexible accumulation 

regime and the training of labor force for temporary jobs, outsourced, uberized, pejotizados, 

precarizados, Besides long-term unemployment, therefore, for the capitalists it makes no 

sense to proletarians with an enlightenment education that has as prerequisites access to 

science, culture, art, articulated with the mastery of writing and calculation. That being said, 

the capitalists at the global level use education for the transmission of values of bourgeois 

sociability and for the formation of a mass of proletarians that will be optimized in a marginal 

way in the labor market. In this sense, it is evident in the documents of the multilateral bodies, 

as well as in the new High School, the idea of flexibility that, coupled with neoliberal 

modernity, induces the unwary to believe that creative processes will solve the issues posed 

by work, but the more visible face of flexibility has been the removal of elementary 

rights. Thus, we can say about the interest of these agencies, especially those of the OECD 

and the WB (WORLD BANK GROUP), in influencing the educational process of 

countries.Another point to highlight concerns the formation of flexible workers conditioned to 

accept the rules and values of bourgeois society and devoid of the critical mass, essential 

instrument for the leap of consciousness in the class struggle and overcoming capitalist 

sociability. According to the research that education is a social mediation created and 



 
 

 
 

controlled by the bourgeois state in the midst of neoliberal orthodox policies, it is in this 

context that the reform of high school took place, tangential for the setbacks in the rights and 

achievements of the working class. The documents of international organizations symbolize 

the suppression, easing, commodification, precarization of education and the "new" High 

school illustrates the paradigm of formation that the state should make available notably to the 

poor and concomitantly satisfy the filibusters who negotiate education as a common 

commodity and glimpse the profit from the vilification of a universal right. 

 

Keywords: High School; Education; Neoliberalism; Flexible Capitalism; State; Labor World. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O objeto da nossa pesquisa é a relação entre a reforma do Ensino Médio, cristalizada 

por intermédio da promulgação da Lei 13.415/2017(BRASIL, 2017), e as transformações no 

mundo do trabalho, tomando como fonte a bibliografia do campo teórico da Educação e 

Trabalho. Partimos, nesta pesquisa, do pressuposto de que as políticas voltadas ao Ensino 

Médio, assim como a degradação das tênues proteções das condições e relações de trabalho 

estão vincadas com a crise estrutural do capitalismo (MÉSZAROS, 2002; 2012). Desse 

modo, concordando com o filósofo húngaro, se o sistema societário hegemônico está em 

crise, esta ganhará dimensão em todos os segmentos sociais, inclusive no complexo educação. 

(TONET, 2012; ROSSI, 2018). 

 No que diz respeito ao contexto, localizamos o Brasil como uma nação da 

semiperiferia do capitalismo, na Divisão Internacional do Trabalho (DIT), baseado nos 

estudos de Pochmann (2010; 2012; 2016) que apresenta um forte argumento do nosso atraso 

atribuído à ausência dasreformas clássicas civilizatórias, a conferir: as reformas agrária, 

tributária e social. Mais do que isso, diferente de vários países do centro dinâmico do 

capitalismo como Inglaterra, França, Estados Unidos, a nossa elite abdicou da Revolução 

Burguesa(FERNANDES, 1976;LEBRUN, 1987; GORENDER, 1987), condição imperiosa 

para sustentar mudanças radicais na estrutura do capitalismo, e promover o desenvolvimento 

social mais equânime no país. 

 Para uma análise da reforma do Ensino Médio e como ela se expressa no mercado de 

trabalho, entretanto, faz-se necessário à compreensão das transformações contemporâneas na 

produção e as adaptações do Estado Burguês, submisso aos interesses do capitalismo. Nesse 

contexto, decorre a nossa propositura na pesquisa em questão, tendo como objeto a Lei nº 

13.415/2017, analisada com base em autores que refletiram sobre a introdução do novo 

Ensino Médio e as metamorfoses no mundo do trabalho, observando as especificidades do 

mercado de trabalho nacional. Como objetivos dessa pesquisa, buscaremos compreender 

como a reforma do Ensino Médio se articula às mudanças do mundo do trabalho 

contemporâneas que corroboram para uma formação limítrofe em franco antagonismo com a 

formação integral. Dialogando com pensadores que se aprofundaram nos estudos legados por 

Lukács, Marx e Mészáros, como Tonet (2012), Lessa (2014) e Rossi (2018), vamos afirmar à 

luz do materialismo histórico que a categoria ontológica do ser social é o trabalho, condição 
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imperiosa para levar ao paroxismo as transformações sociais do interesse do proletariado, 

portanto, a educação não ocupa a centralidade e incumbência de fazer transformações 

rizomáticas per si, no arcabouço estrutural societário do capitalismo.  

 Feitas essas considerações iniciais e correlatas com o atual processo de regime de 

acumulação flexível, decidimos realizar nossa investigação.  Desse modo, tomando a Lei em 

questão, nos perguntamos em que circunstância histórica ela é promulgada e sua relação 

expressa com o mercado de trabalho, em um país com forte tradição em manter a maioria da 

classe que vive do trabalho (ANTUNES, 1997, 2018; POCHMANN 2001, 2012), desprovida 

dos direitos elementares, chancelados na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na 

Constituição Federal de 1988, nas Convenções e nos acordos coletivos de trabalho. 

 Pretendemos investigar como a Lei do Ensino Médio em vigor contribui para 

ampliar, flexibilizar, desregulamentar e aprofundar a dualidade nessa etapa da educação que 

sempre foi motivo de polêmica e descaso das autoridades, conforme Kuenzer (2016; 2017; 

2019), Ramos e Frigotto (2016) e Ferretti (2018). Além disso, a educação subordinada aos 

interesses hegemônicos da acumulação flexível requer trabalhadores com subjetividades 

flexíveis(KUENZER, 2019), dessa forma, a classe trabalhadora dever ter um padrão de 

educação que prepare para empregos temporários, ademais, o estoque de trabalhadores deve 

se conformar com a condição de desemprego, desalento, informalidade, empregos de baixa 

produtividade etc., essa precariedade é rigorosamente exposta nos estudos de Kuenzer (2016), 

Pochmann (2012), Frigotto (2016; 2019) e Antunes (2018).  

 Por outro lado, instiga-nos refletir como se constitui e ganha legitimidade o discurso 

que sugere ser o novo Ensino Médio a redenção para a juventude excluída na periferia, e que 

compõe a classe laboriosa e a conduziria a conseguir postos de trabalho estáveis e com 

garantias, conforme anunciado pelo governo no decorrer das peças de marketing amplamente 

divulgadas pelos meios de comunicação, para aprovar a referida Lei.  

 Assim, ao procurar responder as questões acima postas, partimos da hipótese de que 

a flexibilização do Ensino Médio está em consonância com o regime de acumulação flexível, 

mas entre suas mediações encontramos, no caso do Brasil, o fato das alterações realizadas 

pelo Estado, com destaque para as mudanças na LDB 9394/96, terem sido promovidas e 

adaptadas de afogadilho no governo golpista de Michel Temer, conforme analisam Souza 

(2016) e Lombardi e Lima (2016). Em termos de alcance populacional, no Ensino Médio, 
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notadamente da escola pública, estavam matriculados 7,7 milhões1 de jovens em 2018. Desse 

grupo, um percentual ínfimo é direcionado para os cursos superiores,e a grande maioria fica 

disponível para ingressar no mercado de trabalho e deve se deparar com uma educação 

flexível, de acordo com pesquisas de Kuenzer (2016; 2019), Krawczyk e Lombardi (2018), 

para adaptar-se às condições do processo de acumulação em formas de trabalho precarizado e 

inseguro que caracterizam a inserção do país no mercado globalizado. 

 A literatura da área também nos informa que o mercado de trabalho não absorve a 

maioria dos demandantes de emprego de inserção (primeiro emprego) que, como não podem 

abdicar do trabalho, são ocupados em atividades econômicas marginalizadas2.Amparamo-nos 

em pesquisadores como Pochmann (2012, 2016), Antunes (2018), Kuenzer (2019),Maués et. 

al (2017), Frigotto (2017), para questionarmos o novo Ensino Médio e compreender como ele 

se articula à oferta de postos de trabalho para os filhos da classe obreira e que discurso 

apresenta ao  direcionar os pobres para o desemprego, informalidade e empregos de baixa 

qualificação e produtividade. 

 O que acabamos de sublinhar é reforçado pela atual conjuntura do capitalismo que 

subordina à lógica de acumulação os demais aspectos societários. Com a educação não é 

diferente, logo, a reforma do Ensino Médio tem, nas palavras de Freitas (2017), um caráter 

mercantil que abrange a educação como um negócio que deve suprir as demandas dos 

capitalistas com a formação de um modelo de classe trabalhadora com subjetividades flexíveis 

(KUENZER, 2019), além de gerar lucros para os grupos empresariais, geralmente 

representados por Organizações não Governamentais (ONGs), as Organizações Sociais(OS) e 

Fundações que representam os interesses de grupos capitalistas. Segundo autores como 

Lombardi e Lima (2017) Zan e Krawczyk (2017), entidades como a Fundação Unibanco, o 

Sistema S, Instituto Alfa e Beto, Instituto Airton Senna, Fundação Itaú, entre outros, 

assumiram o protagonismo ao lado do governo para aprovar a Lei nº 13.415/2017, em plena 

simetria com os propósitos da burguesia, comprometidos em ampliar a acumulação e 

intensificar a flexibilização e precarização da educação, se apropriando dos fundos públicos 

por maior de privatizações, parcerias, material didático, plataformas digitais, vouchers etc., 

para beneficiar o livre mercado em detrimento do bem público.  

                                                             
1Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Sinopse estatística da educação 
básica. Brasília: INEP; 2018. 
2 Aplicativos como Uber e iFood- fonte de renda de quase 4 milhões de autônomos(O Estado de São Paulo, 
2019) e dobra o número de pessoas com faculdade sem emprego ou em trabalhos precários(Folha de São Paulo, 
2019). Sugiro explicar melhor esta nota de rodapé, não ficou muita clara a informação da forma como está 
escrita. 
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 Nesta senda, nosso intuito é desenvolver a pesquisa otimizando a bibliografia 

disponível que versa sobre o nosso objeto de pesquisa, analisar metodologicamente a relação 

entre os autores que estudaram a Lei nº 13.415/2017 e as metamorfoses no mercado de 

trabalho, assim como as alterações do Estado brasileiro para se submeter às condicionalidades 

impostas pela acumulação flexível, em conjuntura de crise estrutural do paradigma societário 

hegemônico. 

 Para conservar o fio condutor da argumentação, a perspectiva que adotaremos como 

método de análise da realidade será o materialismo histórico dialético - visto que temos na 

centralidade do trabalho, um eixo teórico norteador, assim como nas categorias contradição e 

totalidade - indispensáveis para analisar, a partir do marxismo, as demandas revolucionárias 

da classe laboriosa e a sua emancipação humana (MARX, 1871; MARX; ENGELS, 2007; 

ORSO, 2014). 

 A pesquisa é relevante, pois enquanto membro da classe trabalhadora oriundo das 

camadas subalternas, confinado na periferia da cidade de São Paulo, donde percentuais 

consideráveis dos negros e brancos pobres são eliminados ainda na juventude pela polícia ou 

pelo tráfico de drogas, uma vez que no modelo de sociedade burguesa é possível nascer, viver 

e permanecer marginalizado, ou seja, excluído das condições elementares de dignidade que 

reflete a negação do acesso ao básico. Portanto, estar na academia, num Programa de Pós 

Graduação em Educação não tem nenhum mérito, pois todos deveriam ter o direito de estudar, 

sou apenas um sobrevivente diante de tantos irmãos negros, índios, amarelos, brancos, pobres 

que tombaram nas comunidades pela ação do paradigma societário burguês, que tem a 

prerrogativa de dizer quem vai viver ou morrer nas mãos do aparato militar estatal ou do 

tráfico. Portanto, meu interesse é levar o conhecimento adquirido na academia para os 

ambientes aos quais frequento, para propugnar as transformações que a classe trabalhadora 

necessita, que por seu turno, não pode ficar restrita à cidadania e à democracia, pois não 

passam de artimanhas da ideologia desbotada do sistema capitalista em crise de acumulação. 

Assim sendo, na agenda do proletariado nos dias hodiernos, onde graça as hordas de 

excluídos, deve ter como horizonte a Revolução para proporcionar definitivamente a 

emancipação humana e colocar um fim na sociedade dividida em classes, acreditamos que a 

educação pode contribuir desde que esteja em sintonia com a superação do capitalismo e 

seruma educação a serviço da classe trabalhadora e de suas necessidades históricas na 

perspectiva da emancipação humana. 
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 Cabe deslindar, com relação à metodologia, que vamos dialogar com intelectuais 

reformistas e marxistas, os quais nos forneceram os instrumentos teóricos para analisar e 

refletir sobre as profundas alterações na educação e na categoria trabalho, num contexto de 

crise do capitalismo.  Na sequência, vamos nos atentar para as transformações no modelo de 

produção e acumulação, decisivos para mudar a trajetória do Estado Burguês, que se mobiliza 

para adequar aos interesses dos capitalistas e se posiciona na luta de classe contra os 

trabalhadores, notadamente no período atual, com a materialização da subtração dos direitos. 

Finalizaremos refletindo, à luz da reforma do Ensino Médio, como a educação contemporânea 

se articular ao mercado de trabalho no regime de acumulação flexível e qual seria a alternativa 

para a classe trabalhadora superar o capitalismo em débâcle. Devemos promover uma 

educação para reproduzir ou superar a sociedade burguesa em crise que se aprofunda e coloca 

em xeque a nossa existência? 

  No que diz respeito à estrutura da dissertação, no Capítulo I abordaremos o mundo 

do trabalho em perspectiva histórica, caracterizado pelas experiências endógenas da gênese do 

mercado de trabalho brasileiro. Diante deste quadro analítico vamos nos fundamentar em 

autores como Barbosa e Moretto (1998), Oliveira (1998), Pochmann (2001; 2010; 2012; 

2016) e Antunes (1997; 2018), buscaremos compreender de que forma ele se estruturou, 

caracterizado pela elevadíssima heterogeneidade e composto de expressivo contingente de 

trabalhadores excluídos dos circuitos organizados. No mesmo capítulo, beberemos nas fontes 

de pesquisadores como Castel (1998), Birh (1998) e Hobsbawm (2001), para comparar os 

avanços bem como as digressões do Estado de Bem-Estar nos países que conseguiram 

incorporar a maioria dos trabalhadores de modo assalariado no decorrer dos trinta anos 

gloriosos por intermédio da conciliação de classe. Assim sendo, este capítulo articula-se com 

o objeto da pesquisa no que diz respeito às transformações do mundo do trabalho 

notadamente no Brasil, pois se o mercado de trabalho é reorganizado no regime de 

acumulação flexível, a educação também será adaptada, já que ela é subordinada às dinâmicas 

estruturais societárias do capitalismo e o mercado de trabalho é a expressão mais refinada da 

inserção do proletariado na sociedade. 

 No que tange ao Capítulo II, serão apresentadas e discutidas as profundas 

transformações do Estado brasileiro, por intermédio da contribuição de notáveis autores, 

profundos conhecedores da nossa realidade a citar, Fernandes (1976), Gorender (1986), 

Lebrun (1987) e Cardoso de Mello e Novais (2010), no qual destacaremos o audacioso 

projeto nacional desenvolvimentista que transformou o Brasil - que em 1930, era um 
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fazendão horroroso, segundo as palavras proferidas pelo professor Cardoso de Mello - em um 

País dominado pelo segmento agroexportador para, em virtude do Estado interventor 

responsável pelo acelerado desenvolvimento das forças produtivas, tornar-se nação mais 

industrializada da periferia do capitalismo. No entanto, ancorados pelos autores como os 

professores Florestan Fernandes (1976) Celso Furtado (1992), Pochmann (2012; 2016; 2017), 

Godeiro e Soares (2016) entre outros, buscaremos entender por que e em quais condições o 

país perdeu as oportunidades históricas de levar adiante a Revolução Burguesa no Brasil, 

instrumento imprescindível para catapultar as últimas consequências àsreformas civilizatórias 

do capital. É justamente com a introdução da agenda neoliberal nos anos 1990, que nos 

deparamos com a desindustrialização no bojo da financeirização da riqueza e a inserção do 

País de forma servil no capitalismo global. 

 Conforme asseveram pesquisadores como Sampaio Jr. (1999; 2018), Campos (2018) 

e Arcary (2020), estamos diante do processo de reversão neocolonial. Assim sendo, torna-se 

crível associar o objeto da nossa pesquisa às transformações de caráter regressivo na 

sociedade brasileira, promovidas pelo Estado subserviente às demandas do capitalismo. Desta 

forma, procuraremos apontar em consonância com os estudos de autores com Cardoso de 

Mello e Novais (2010), Pochmann (2012; 2016), Klein (2019) e Silva (2019) no bojo deste 

capítulo, que as supressões dos direitos dos trabalhadores são concatenadas pelo Estado que 

um dia foi nacional desenvolvimentista (1930-1980) - contexto em que incorporou mão-de-

obra oriunda do campo nas cidades com todas as vicissitudes intrínsecas ao capitalismo 

periférico - porém, desde os anos 1990 se inseriu na agenda do neoliberalismo, iniciando a 

trajetória de desmonte da Nação. Para os professores Cara (2019) e Freitas (2018) o processo 

recrudesceu nos dias hodiernos, com políticas do Estado fomentadas pelo ultraliberalismo e o 

ultraconservadorismo, tendo como características a participação do mercado nas políticas 

públicas e contribui para escamotear a luta de classe e desmontar o arcabouço estrutural do 

Estado-Nação, primordial para, primeiro, assegurar o bem estar do seu povo e, segundo, 

propiciar a concorrência entre os países no século XXI. 

 Se, nos Capítulos I e II analisaremos as questões relacionadas ao Trabalho e ao 

Estado, é no Capítulo III que articularemos a educação, relacionando areforma do Ensino 

Médio - Lei nº 13.415/2017 às transformações no mundo do trabalho. Por intermédio dos 

autores que se dispuseram a desenvolver as suas pesquisas como Kuenzer (2016; 2019), 

Ramos e Frigotto (2016), Ferretti (2016) e Lombardi e Lima (2017), com as políticas 

neoliberais e o regime de acumulação flexível, articulação que busca atender as necessidades 
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da burguesia brasileira. Nesse capítulo, esperamos apresentar os debates que sustentam 

metodologicamente a Lei do novo Ensino Médio e a sua relação intrínseca com o mercado de 

trabalho. 

  Todavia vamos consultar obras de pesquisadores como Tonet (2012, 2013; 2018), 

Rossi (2018), Lessa (2014) e Mészáros (2002; 2012), estudiosos do marxismo que 

propiciaram em seus estudos instrumentos que interessam à classe que vive do trabalho, 

Antunes (1997), cujo objetivo é justamente angariar força para concretizar a emancipação 

humana e para isso, deve ocorrer luta de classe de forma endógena no capitalismo em crise 

estrutural, e como a educação não deve ser supervalorizada muito menos desprezada, pode 

corroborar para a superação do modelo societário hegemônico que exerce a exploração do 

homem pelo homem e urge ser superado. 
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1 CAPÍTULO I – OS AVANÇOS, RETROCESSOS E AMBIGUIDADES NO MUNDO 

DO TRABALHO  

 

 “O que temos diante de nós é a perspectiva de uma sociedade de trabalhadores 
 sem trabalho, isto é, privados da única atividade que lhes resta. É impossível 
 imaginar algo pior” (Hannah Arendt). 
 

 

  O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar as metamorfoses do mundo do 

trabalho ocorridas nas últimas décadas, destacando, inicialmente, o compromisso fordista nos 

países centrais e a ascensão do Estado de Bem Estar, assim como a posterior emergência do 

novo modelo de produção e acumulação e o desmonte desse modelo de Estado. Em seguida, 

trataremos de organizar as discussões, tomando como objeto o caso brasileiro, com destaque 

às características da formação do mercado de trabalho e seu quadro atual, dado o contexto da 

acumulação flexível e da flexibilização das relações de trabalho. 

 

 1.1 O compromisso fordista nos países centrais: uma aliança para salvar o 

capitalismo ancorado no pleno emprego 

   

 É conveniente recordar que a rigorosa disciplina imposta pela doutrina liberal, por 

meio da economia e da política, no transcorrer das primeiras décadas do século XX, resultou 

na trágica experiência do período encravado entre as duas Guerras Mundiais. Nesse interregno 

histórico, profundas instabilidades cambiais e monetárias provocaram tensões nos circuitos 

financeiros mundiais, acirradas disputas comerciais, desemprego elevadíssimo etc. Esse 

conjunto de fatores culminou na Grande Depressão, em 1929, e na violência abrupta do nazi-

fascismo, por ora, materializado na vingança da política contra as armadilhas do livre 

mercado. Portanto, floresceu o convencimento que o capitalismo necessitava de regras, 

justamente para evitar ameaças ao mundo civilizado. (HARVEY, 1992; CASTEL, 1998; 

BIRH, 1998; HOBSBAWM, 2001). 

 O quase colapso do capitalismo na primeira metade do século XX, em virtude, 

principalmente, do laissez-faire3 e da “mão invisível do mercado”, termo atribuído ao 

economista clássico Adam Smith (1723-1790), tornaram-se insustentáveis, no que diz respeito 

                                                             
3 Expressão francesa relativa ao liberalismo econômico, à liberdade de comércio, contra a intervenção pública na 
economia. 
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às garantias mínimas de equilíbrio entre a lei da oferta e da procura, ou seja, a desorganização 

do mercado colocou em risco o funcionamento do sistema capitalista em âmbito mundial; o 

exemplo do Crack na Bolsa de Nova York é elucidativo para a nossa compreensão sobre a 

necessidade imperiosa da intervenção do Estado-nação. (HOBSBAWM, 2001). 

 A Grande Depressão de 1929 que irrompeu nos Estados Unidos, representou mais 

uma crise cíclica que ocorria nos países industrializados desde o século XIX. A exemplo das 

crises anteriores, a depressão econômica foi marcada pela superprodução e pelo subconsumo, 

em um período de intenso aumento da especulação na bolsa e os seus efeitos reverberaram 

para além dos Estados Unidos, espraiando-se para os países imperialistas e, também, para a 

periferia do capitalismo. 

 

Para aquele que, por definição não tinha o controle ou acesso aos meios de produção 
(a menos que pudesse voltar para uma família camponesa no interior), ou seja, os 
homens e mulheres contratados por salários, a consequência básica da Depressão foi 
o desemprego em escala inimaginável e sem procedentes, e por mais tempo do que 
qualquer um experimentara. No pior da Depressão (1932-3), 22% a 23% da força de 
trabalho britânica e belga,24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% 
da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha 
emprego. E, o que é igualmente relevante, mesmo a recuperação após 1933 
nãoreduziu o desemprego médio da década de 1930 abaixo de 16% a 17% na Grã-
Bretanha e Suécia ou 20% no resto da Escandinávia. O único Estado ocidental que 
conseguiu eliminar o desemprego foi à Alemanha nazista entre 1933 e 1938. Não 
houvera nada semelhante a essa catástrofe econômica na vida dos trabalhadores até 
onde qualquer um pudesse lembrar. (HOBSBAWN, 2001, p. 97). 

 

  O caminho para superar a Grande Depressão, que perdurou durante uma década, não 

estava nas ações da livre iniciativa e no espírito empreendedor dos capitalistas que tinham 

como suporte ideológico os princípios do liberalismo ortodoxo, tais propósitos levaram o 

capitalismo para um quadro de recessão, falências, suicídios, desemprego, miséria, 

experiências nefastas como o nazismo na Alemanha de Hitler e o fascismo na Itália de 

Mussolini, além obviamente das duas Grandes Guerras Mundiais. (KEYNES, 1982; 

HOBSBAWM, 2001). 

 No caso específico da economia norte-americana, o epicentro da crise mundial, a 

saída ocorreu por intermédio do Estado, na presidência do democrata Franklin Delano 

Roosevelt (1882-1945), que aplicou no seu governo políticas econômicas heterodoxas 

coordenadas pelo New Deal4 (Novo Contrato) em 1933. Em síntese, era um arrojado 

                                                             
4 Empossado em 1933, Franklin Roosevelt foi o grande mentor do reerguimento norte-americano. Durante o seu 
governo um gigantesco programa de obras públicas deu trabalho a centenas de milhares de desempregados. O 
New Deal procurou dinamizar o mercado interno, estabelecer controle sobre os preços e a produção, fixando 
salários agrícolas e industriais que possibilitaram maior poder aquisitivo das massas. A Lei de Recuperação da 
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programa de intervenção estatal na economia cujo propósito era recuperar a capacidade de 

investimento, para tanto, Roosevelt, recorreu às teorias do inglês Keynes, estabeleceu regras 

para o mercado através do controle do sistema financeiro americano, ousou desvalorizar o 

dólar para ampliar as exportações, incentivou a recuperação da indústria nacional. (KEYNES, 

1985; HOBSBAWM, 2001).  O campo trabalhista impôs a redução da jornada de trabalho 

sem diminuir o salário, criou o salário mínimo da abrangência nacional, os sindicatos tiveram 

liberdade para organizar os operários e chancelar as Convenções Coletivas de Trabalho 

(CCT), o governo vislumbrando aumentar o contingente de trabalhadores ocupados, 

promoveu a abertura de obras públicas com ênfase para a construção civil, investimentos 

sociais (educação, saúde, habitação, transporte, etc.) com o objetivo de atingir a condição de 

pleno emprego5 e estimular o crescimento econômico, assim sendo, recuperar a sociedade 

americana da crise de Wall Street. (POCHMANN, 1999; HOBSBAWM, 2001). 

 Todavia, é importante salientar que o conjunto de ações articuladas pelo New Deal 

corroborou para minorar os catastróficos efeitos da Depressão que foi superado 

definitivamente com o início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Diante do cenário 

beligerante, a intervenção do Estado foi mais incisiva, oportunizando o significativo aumento 

das exportações norte-americanas. Em outras palavras, o conflito mundial representou, grosso 

modo, a válvula de escape para a maior crise do capitalismo. (HOBSBAMW, 2001). 

 Com o findar da Guerra ocorreu uma redivisão geopolítica do mundo entre as duas 

superpotências que lograram êxito bélico contra os países do eixo (Alemanha, Itália e Japão) 

desde aquele período até o último quartel do século XX. Como aponta Hobsbawn (2001), 

estamos a falar de um mundo bipolar, ou melhor, os Estados Unidos da América (EUA) 

exerceram a hegemonia do bloco capitalista, caracterizado pela economia de mercado, 

enquanto a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) 6 liderou o bloco socialista de 

economia planificada. Essa quadra histórica ficou tipificada como Guerra Fria. 

                                                                                                                                                                                              
Indústria Nacional favorecia a liberdade de sindicalização e garantia o direito de negociação coletiva. Para pôr 
fim à superprodução agrícola, causa principal dos baixos preços dos produtos, Roosevelt ofereceu indenizações 
compensadoras aos agricultores que reduziram áreas de cultivo. Outras medidas regularam bancos e atividades 
financeiras, submetendo-os a um controle por parte do Estado. Essas decisões não surtiram efeitos imediatos, 
mas a partir de 1937, com o desenvolvimento da indústria bélica, a economia norte americana começou a ser 
novamente revigorada. (PEREIRA, 2006, p. 96 e 97). 
5É a situação que ocorre quando a utilização da capacidade produtiva da economia chega ao seu ponto máximo, 
sendo o desemprego da força de trabalho muito reduzido. (BARBOSA & MORETTO, 1998, p. 126). 
6Foi o primeiro regime político que promoveu tentativas para implementar o sistema socialista fruto da 
Revolução Russa em 1917, liderada por Lênin, Trotsky, Stalin, entre outros líderes, findou com o poder dos 
czares do Império Russo, donde passou a vigorar um  modelo socialista naquele país constituindo a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
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 Nesse contexto, foi notável o rearranjo dos países capitalistas que orquestraram a 

Conferência de Bretton Woods, de julho de 1944 em New Hampshire, Estados Unidos, que 

contou com a representação de 44 Nações com a incumbência de estabilizar e planejar a 

economia internacional. Os acordos assumidos e assinados abrangeram todos os países 

capitalistas, tendo como resultado da Conferência a criação do Fundo Monetário Internacional 

(FMI)7 e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Estes 

organismos tinham a atribuição de promover a reestruturação do sistema de crédito e 

padronizar os empréstimos internacionais. Além disso, surgiu o padrão monetário ancorado 

no dólar-ouro, consequências imediatas desse acordo foi o estabelecimento do dólar como 

moeda internacional, o controle dos empréstimos mundiais. O que acabamos de sublinhar nos 

dois parágrafos anteriores expressou o arcabouço da construção do Estado de Bem-Estar 

Social ou WelfareState8, formula composta pela tríade Estado, Capital e Trabalho, a social 

democracia responsável pela articulação e execução das políticas sociais universais como 

saúde, educação, habitação, transporte, previdência social, e principalmente o pleno emprego. 

Naquele período os capitalistas aceitavam as pesadas tributações para garantir o salário 

indireto, reconheciam os sindicatos laborais e negociavam os Contratos Coletivos de Trabalho 

(CCT). Enquanto os trabalhadores abandonaram os princípios revolucionários da luta de 

classe e foram subsumidos na sociedade de produção e consumo de massas, por meio do 

atendimento das demandas imediatas e algumas históricas com destaque para as cláusulas 

econômicas e sociais. (BIRH, 1998; POCHMANN, 1999). 

 Segundo Mattoso(1999), para tornar o Estado de Bem-Estar uma realidade foi 

necessária à elevação das taxas de produtividade, associadas com as reivindicações sociais 

favoráveis à redução do tempo de trabalho, mais do que isso, os fundos públicos eram 

imprescindíveis nesse contexto, portanto, as reformas de caráter tributário e social 

viabilizaram a cobrança de impostos dos ricos com o intuito de financiar a inatividade de 

crianças e adolescentes (creches, escolas, lazer), os deficientes (assistência médica, pensões) e 

os idosos (sistema previdenciário) para os desempregados (seguro desemprego, qualificação 

profissional). Essas políticas sociais retiraram do mercado de trabalho expressivos 

                                                             
7 Fundo Monetário Internacional. Instituição financeira internacional criada em 1944, no acordo de Bretton 
Woods, com a tarefa de financiar problemas de balanços de pagamentos e/ou financiar políticas de ajustes de 
países deficitários. (OLIVEIRA, 1998, p. 279). 
7Estado de Bem-Estar Social: também chamado de WalfareState, é determinada forma de articulação entre 
Estado, economia e sociedade com acentuada participação estatal na promoção de políticas e benefícios sociais e 
na redução das desigualdades, características dos países avançados que possuem orientação social-democrata. O 
conjunto de políticas geralmente busca assegurar um padrão mínimo de vida aos cidadãos, independentemente 
da renda obtida no mercado. (BARBOZA & MORETTO, 1998, p. 126). 
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contingentes de trabalhadores que deixaram de recorrer ao mercado para conseguir a 

sobrevivência. (MATTOSO, 1999; BARBOZA; MORETTO, 1998; POCHMANN, 2009). 

 Na essência das teses dos autores mencionados eles se propõem a refletir sobre os 

avanços ocorridos nos anos dourados do capitalismo nos países centrais, evocando a 

incapacidade das doutrinas ortodoxas liberais de tirarem o capitalismo da crise que 

atravessara.  Portanto, os cientistas aludidos nos parágrafos anteriores abordaram o modelo de 

produção fordista e o compromisso keynesiano como a salvação do capitalismo, que obteve 

entre 1945-1973 extraordinários ganhos de produtividade. Ressaltavam, ainda o Estado de 

Bem-Estar como o ator articulador do Capital e do Trabalho, por meio das políticas de pleno 

emprego e do acesso do operariado ao consumo de massa. Mais o que isso, nessa quadra 

histórica os intelectuais que selecionamos apontavam que existia uma alternativa ao sistema 

capitalista desde a Revolução Socialista em 1917 na Rússia, outro motivo para os países 

imperialistas cederem “os anéis para não perder os dedos” e o socialismo avançar. 

 Nos termos arrolados, fizemos este preâmbulo para discorrer brevemente sobre a 

pedra angular que conjuminou a estruturação do Estado de Bem-Estar Social entre 1945 e 

1973, notadamente nos países imperialistas. Obviamente que existiam peculiaridades no 

modus operandi de implantação das políticas, contudo optamos em generalizar como 

WefareStateo que foi implantado tendo como instrumentos fundamentais para consubstanciá-

lo o fordismo/taylorismo e o keynesianismo. (BRAGA, 1995). 

 A ideia central de Henry Ford (1862-1947) resumia-se em padronizar as mercadorias 

e fabricando-as em larga escala, preferencialmente milhares por dia, partia do pressuposto que 

o investimento para a produção seria reduzido, em contrapartida ocorreria o aumento do 

consumo, que proporcionaria a elevação da renda, através dos salários pagos em razão do 

aumento das vendas, garantindo assim os lucros dos capitalistas. Ou seja, Ford formulou o 

processo de acumulação de capital contínua, além de tornar o trabalhador em produtor de 

mercadorias e consumidor das mesmas. (PINTO, 2013). 

   

 Ora tudo isso permitiu um ganho de produtividade até então inimaginável, revertido 
 em diminuição de custos, o que possibilitou o aumento na taxa de mais-valia 
 mantida sobre os trabalhadores e, portanto, dos lucros empresariais. Ford pôde, 
 então, enfrentar o grande levante operário que se instalou em sua empresa, quando 
 implantou decididamente esse sistema de organização. No auge do conflito, no dia 
 que os funcionários qualificados se uniram, recusando-se a trabalhar sob tais 
 normas. Henry Ford simplesmente demitiu todos, anunciando na porta da fábrica, no 
 dia seguinte (para desespero dos demitidos), um salário tremendamente elevado para 
 a época, para qualquer trabalhador que aos cargos abertos se candidatasse. (PINTO, 
 2013, p. 40).  
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 O testemunho mencionado corresponde ao salto de produtividade e de despotismo 

implementados na montadora de Henry Ford, entretanto, a vida “privada” da classe 

trabalhadora também era vigiada com auxílio de assistentes sociais responsáveis pela 

orientação e difusão dos “bons costumes” fora do mundo da produção, com o propósito de 

disciplinar a classe trabalhadora, e assim, aumentar a taxa de extração de mais-valor, além de 

afastar ou diminuir a influência dos sindicatos e ideias comunistas. (PINTO, 2013). 

 

As ações coercitivas no espaço fabril correlatas aos “elevados salários” iam além 
dos muros das indústrias, em resumo, as teses do capitalismo penetrando no 
conjunto da classe trabalhadora, já que a disciplina da fábrica repercute em todos os 
quadrantes da vida dos operários, através da sociedade capitalista que exerce o 
controle para dominação e alienação da classe trabalhadora. (PINTO, 2013). 

  

 Contudo, o fordismo absorveu como inestimável contribuição para consolidar a linha 

de montagem, os estudos de Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Taylor era um sagaz 

observador e percebeu os álibis dos trabalhadores para controlar o tempo durante a realização 

das tarefas, eram comuns, por exemplo, os deslocamentos na área fabril. Entretanto, a ênfase 

para as descobertas de Taylor estava associada com os avanços no processo de racionalização 

da produção de mercadorias e a garantia do domínio científico dos operários com o objetivo 

de ampliar a capacidade produtiva e os lucros do capital (PINTO, 2013). 

 No bojo do fordismo, que prevaleceu como o modus operandi da produção, havia 

nos países centrais a expansão da produção massa, que por sua vez incorporava e concentrava 

a classe trabalhadora em grandes unidades fabris. A contradição do capitalismo fica explicita 

nas pesquisas de Pinto (2013), Harvey (1992) e Hobsbawm (2001), pois embora a densidade 

de operários em espaços de produção facilitava a otimização da mais-valia, era preciso 

reconhecer que tal arranjo aumentava a capacidade de organização dos trabalhadores 

efortalecia a ação coletiva dos sindicatos e partidos social democrata e socialistas, que 

exerciam maior poder de barganha na correlação de forças com o Capital. 

 O paradigma fordista/taylorista9 de acumulação capitalista expandiu-se nos países de 

economia avançada no período entre guerras e contribuiu sobejamente para o virtuoso ciclo de 

crescimento econômico – alicerçado na produção e no consumo de massa. A principal 

economia do capitalismo, os EUA no Pós-Guerra condicionou a reconstrução da Europa, por 

                                                             
9Filme do genial Charles Chaplin sob o título. “Tempos Modernos” (1934-1935) ilustram o trabalho monótono e 
entediante na linha de montagem. 
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meio do audacioso Plano Marshall10 que foi lançado em 1947, porém o auxílio financeiro 

estava relacionado ao americanwayoflife (HOBSBAWN, 2001), que expressava os valores 

econômicos, sociais, culturais do novo centro dinâmico do sistema capitalista. Logo ocorreu o 

aprofundamento e homogeneização do padrão produtivo norte-americano, que evoluiu 

progressivamente como modelo a ser plagiado até pelos países semiperiféricos a citar 

Argentina, Brasil, México, Egito, África do Sul, entre outros. Países de industrialização tardia 

experimentaram, de forma marginal, vigoroso processo de industrialização dependente 

subsidiado pelo binômio fordismo e taylorismo, além da intervenção do Estado. 

(HOBASBAWM, 2001; HARVEY, 1992; GODEIRO; SOARES, 2016). 

 Emoldurado esse cenário, podemos acrescentar na conta da doutrina liberal as 

tragédias representadas pelo nazismo alemão e o fascismo italiano. Portanto, era condição 

indispensável para fundamentar o Welfare State uma nova hegemonia socioeconômica para 

suprir o fracassado liberalismo clássico do livre mercado e o seu rastro de destruição. (BIRH, 

1998; HOBSBAWM, 2001). 

 Hobsbawm (2001) identificou três opções que competiam para conquistar a 

hegemonia política e econômica para sepultar o liberalismo. A primeira era o marxismo, 

afinal os escritos de Karl Marx (1818-1883) evidenciavam os acontecimentos do capitalismo 

com rigor metodológico, além disso, a União Soviética ficou imune perante a crise econômica 

do mundo capitalista. A segunda é atribuída à socialdemocracia histórica, com forte presença 

dos trabalhadores organizados e avessos ao comunismo que representava naquele momento 

histórico uma ruptura com o capitalismo, portanto, os partidários desta tese revolucionária 

diante do avanço da conciliação de classe e adesão à sociedade de consumo de massa 

perderam capacidade de influenciar o movimento operário, assim sendo, a social democracia 

tornou-se a opção mais arrazoada. Com todos os acontecimentos repugnantes que ocorreram 

antes e durante a Segunda Guerra, o “fascismo” na sua versão alemã se demonstrou também 

como a terceira alternativa, visto que era hostil às teorias liberais, sob o comando de Hitler a 

Alemanha havia conseguido sair da recessão11 e alçar as estatísticas de pleno emprego, 

contudo, objetivamente o regime nazifascista converteu-se em perigo mundial. 

(HOBSBAWM, 2001). 

                                                             
10Plano Marshall – Programa dos Estados Unidos para a reconstrução europeia após o final da Segunda Guerra 
Mundial, lançado em 1947, levou o nome do Secretário de Estado norte-americano, George C. Marshall e 
atendeu principalmente à Inglaterra, França, Alemanha Ocidental e Itália com financiamentos necessários às 
políticas de reconstrução. (OLIVEIRA, 1998, p. 281).  
11Recessão – Fase do ciclo econômico que a produção entra em declínio, gerando queda nos lucros, perda do 
poder aquisitivo da população e desemprego. Pode estender-se de forma prolongada, configurando então uma 
depressão ou crise econômica.  
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 Nesta senda estava consolidada a articulação entre os modelos produtivo fordista e 

socioeconômicos keynesianos essenciais para a Era de Ouro do capitalismo nos países 

imperialistas entre 1947-1973. O Estado Providência teve força suficiente para se impor 

perante os capitalistas, favorecendo o equilíbrio de forças entre a patronal e o proletariado, 

cabendo ao Estado assegurar o cumprimento da Lei, ou seja, as negociações coletivas 

estabelecidas entre Capital e Trabalho, mais do que isso, garantir condições básicas para os 

cidadãos dos países pela universalização dos direitos, é conveniente pontuar que haviam 

diferenças marcantes entre os países imperialistas no que concerne à implantação do Estado 

de Bem-Estar. (BRAGA, 1995; BARBOSA; MORETTO, 1998). 

   

A economia mundial, portanto, crescia a uma taxa explosiva. Na década de 1960, era 
claro que jamais houvera algo assim. A produção mundial de manufaturas 
quadruplicou entre o início da década de 1950 e o início da década de 1970, e, o que 
é ainda mais impressionante, o comércio mundial de produtos manufaturados 
aumentou dez vezes. Como vimos a produção agrícola mundial também disparou, 
embora, não espetacularmente. E o fez não tanto (como muitas vezes no passado) 
com o cultivo de novas terras, mas elevando a produtividade. (HOBSBAWN, 2001, 
p. 257). 

 

 Todavia o pré-requisito determinante para a geração de empregos é o crescimento 

econômico que aconteceu com intensidade após a Segunda Guerra. Os indicadores do período 

(1950-1970) são impressionantes e diametralmente antagônicos com qualquer fase da história 

econômica do capitalismo, o crescimento da renda per capita foi de 4,4% nos países europeus 

e de 2,2% nos Estados Unidos, enquanto, no Japão superou 5%. (HOBSBAWM, 2001). Um 

crescimento robusto que teve como alavanca propulsora o segmento industrial, além do 

expressivo aumento dos trabalhadores absorvidos pelos serviços públicos em franca expansão 

em setores de educação, de saúde, de transportes etc.(BARBOZA; MORETTO, 1998). 

 A universalização de experiências, de ampliação e da regulamentação econômica a 

partir do final da Segunda Guerra Mundial, segundo Pochmann (1999; 2001) transformou as 

políticas do mercado de trabalho que foram introduzidas na agenda governamental. Era 

evidente que um conjunto de estímulos da demanda e da restrição da oferta de força de 

trabalho expressou baixas taxa de desemprego. O considerável aumento de agências públicas 

de emprego, intermediação de mão de obra, a concessão do seguro-desemprego, a 

qualificação profissional, a previdência social – significou em última instância as virtudes dos 

compromissos políticos, econômicos e sociais com o crescimento da riqueza e o pleno 

emprego.  
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 Os Trinta anos gloriosos notadamente nos países de economia avançada em razão do 

compromisso estabelecido entre os atores sociais: Estado, Capital e Trabalho, a tríade aludida 

significou naquele momento estabilidade política, aumento da acumulação e crescimento da 

sociedade salarial (CASTEL, 1998), no qual os trabalhadores barganhavam as suas demandas 

imediatas no interior dos limites da estrutura capitalista. Eram nítidas as inúmeras conquistas 

da classe operária organizada e representada pelos poderosos sindicatos, que por sua vez, 

eram entidades influentes e com grande capacidade de mobilização para pressionar os 

capitalistas e, também, o Estado, para pleitear as suas pautas reivindicatórias. (BRAGA, 1995; 

BIRH, 1998). 

 Porém, no bojo desse processo denominado Bem-Estar Social, havia muita 

insatisfação, já que nem todos eram contemplados com as benesses do fordismo-keynesiano, 

pois os contratos coletivos simbolizavam conquistas de determinadas categorias profissionais 

dos segmentos que auferiam os maiores ganhos de produtividade, e existiam mais 

investimentos tecnológicos e retorno para o capital. Por outro lado, deacordo com Braga 

(1995), havia os setores da produção submetidos às baixas remunerações e à precariedade dos 

postos de trabalho com poucos direitos e sem representatividade dos sindicatos, assim, 

estavam excluídos do núcleo rígido e organizado do fordismo. Nessa conjuntura esses 

proletários se rebelaram, através de movimentos sociais associados por faixa etária, gênero, 

raça-etnia etc. Os típicos trabalhadores do fordismo eram identificados como homens, 

brancos, sindicalizados, protestantes, os que não se enquadravam nesse perfil eram os negros, 

mulheres, imigrantes, desempregados, obrigados a submeter-se a baixos salários e as piores 

condições de trabalho.  

 

 1.2 O declínio do Welfare State e a ruptura com o compromisso keynesiano 

 

 Em perspectiva histórica, os Trinta anos gloriosos representaram um curto período 

de exceção às regras que predominam no sistema capitalista, pois o liberalismo não estava 

sepultado. Como apresenta Anderson (1995), um conjunto engendrado de ríspidos 

questionamentos ao Estado Providência foi orquestrado pelos capitalistas,fundamentados nas 

teses do economista Friedrich Von Hayek (1899-1992), cujas bases do seu pensamento já 

eram sistematizadas no livro publicado em 1944 com o título “O caminho da 

servidão.Outrossim, o austríaco Hayek era um fervoroso crítico do Estado intervencionista e 

de bem-estar. Ele proferia severos ataques contra as restrições às iniciativas do livre mercado, 
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impostas por intermédio do Estado, mais do que isso, propalava que aquele modelo societário 

era uma ameaça à liberdade econômica e política, por isso deveria ser combatido com 

tenacidade. 

 Não obstante, a teoria econômica que prevaleceu hegemonicamente após a Segunda 

Guerra foi okeynesianismo,sustentáculo do padrão macroeconômico adotado pela maioria dos 

governos. Entretanto, Hayek e seus asseclas como podemos citá-los: Milton Friedman, Karl 

Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Lipman, Michael Polanyi, Salvador 

Madariaga12 etc. se reuniam periodicamente para realizar estudos e reflexões, sempre 

pautados pela crítica contumaz ao Welfare State e ao New Deal e não passava despercebido 

nos relatórios notas sobre o regime “comunista”. Os pensadores fundaram a sociedade de 

Mont Pélerin com a incumbência de difundir os estudos realizados com viés no ideário liberal 

para combater o Estado de Bem-Estar, os sindicatos, ou seja, tudo que demonstrasse ser 

obstáculos a livre iniciativa13. (ANDERSON, 1995). 

 Desse modo, é possível afirmar que a teoria neoliberal estava sendo elaborada desde 

a década de 1940, contudo não existiam condições políticas para ser colocada em prática – em 

virtude de o ideário socialdemocrata apresentar resultados satisfatórios diante da conjuntura 

Pós-Guerra.  

 Ademais, o cenário desenhado pelo fordismo e keynesianismoconseguiu revitalizar a 

taxa de acumulação capitalista, por meio, das alianças e compromissos firmados entre os 

atores sociais: Estado, Capital e Trabalho. Porém, o custo para os empresários era 

significativo, em razão da forte pressão sindical e financiamento das políticas assistencialistas 

de bem-estar que colocavam um freio na taxa média de lucro do capital. (HARVEY, 1992; 

POCHMANN, 1999). 

 Há que se destacar que em 1973 findou o ciclo de acumulação centralizado no 

paradigma fordista-keynesiano, (BARBOSA; MORETTO, 1998; HOBSBAWM, 2001; 

GODEIRO; SOARES, 2016),já que a economia mundial conheceu a sua principal recessão no 

Pós Segunda Guerra, e o capitalismo depara-se com enormes empecilhos de ordem econômica 

e social, identificado na crise do Estado burguês - caracterizado pelo Welfare State e os seus 

instrumentos de regulação intrínsecos à coalizão de interesses de classes. Foi notável a 

intensificação da competição entre os países imperialistas, asseverada pela queda dos ganhos 

de produtividade e acumulação, além do recrudescimento da crise fiscal do Estado de Bem-

                                                             
12Mais informações detalhadas sobre o neoliberalismo ver Perry Anderson: “Balanço do neoliberalismo”. 
13Para obter maiores informações sobre os princípios do neoliberalismo ver o clássico: O Caminho da Servidão 
de F. A. Hayek, publicado pela primeira vez em 1944. 
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Estar, em virtude da pressão orquestrada pelos sindicatos para aumentar, sobretudo, os ganhos 

de produtividade, expressaram os limites do Welfare State. Dito isso, as multinacionais 

passaram a direcionar os investimentos aos países semiperiféricos onde a legislação social era 

limitada e a organização dos trabalhadores menos rígida e se possível inexistente para 

assegurar as taxas de lucros14. (BRAGA, 1995; HARVEY, 1992; GODEIRO; SOARES, 

2016). 

 Podemos afirmar neste contexto que o irrompimento com o compromisso 

keynesiano, a mundialização financeira com o término do Tratado de Bretton Woods, a sua 

desregulamentação do mercado financeiro internacional ancorado no dólar como moeda de 

reserva de valor significou o aumento escorchante da taxa de juros – colocando em xeque o 

processo de desenvolvimento dos países periféricos endividados em dólares.  

 Os EUA abdicaram do padrão ouro-dólar em 1971, flexibilizando o mercado 

financeiro. Motivo pelo qual temos a introdução do conceito de flexibilização, mesmo que de 

modo tênue, na produção que gradativamente foi ampliando a sua inserção em outros 

segmentos sociais nos anos subsequentes com os triunfos eleitorais de políticos que 

assumiram o neoliberalismo nas suas agendas de governabilidade. É importante realçar outras 

crises dignas de nota como a primeira crise do petróleo, em 1973, que propiciou o aumento 

dos insumos derivados do combustível fóssil, restringindo a industrialização dependente e 

elevando a dívida dos países que dependiam dessa fonte de energia para prosseguir na lógica 

do desenvolvimento. (POCHMANN, 1999; GODEIRO; SOARES, 2016). 

 O proletariado não passou despercebido diante da crise estrutural do sistema 

capitalista. Para tanto, os empresários romperam o acordo de alianças de classes para atacar e 

responsabilizar os trabalhadores pela crise (ANTUNES, 1995; BIRH, 1998), por exemplo, a 

rígida legislação dos mercados de trabalhoe melhorias nas condições de trabalho, garantidas 

nos contratos coletivos de trabalho. No decorrer dos Anos dourados os operários exigiam a 

ampliação dos direitos sociais, isso posto, teve inexoravelmente como consequência o 

aumento dos impostos, gerando dificuldades para as corporações que reduziram as margens 

de lucros, e por pressuposto a queda nas taxas de investimentos. (BRAGA, 1995; BIRH, 

1998; POCHMANN, 1998; SAMPAIO JR. 1998).  

                                                             
14“No entanto, a crise que se iniciou nos anos 1960 acabou promovendo novas alterações na sociedade moderna. 
Os movimentos culturais da época (hippie, contracultura, pacifismo, entre outras) foram completados por 
movimentos sociais em ascensão (movimento negro nos Estados Unidos, feministas e estudantis em vários 
lugares do mundo) que, ao lado das lutas operárias e conflitos nos países de capitalismo subordinado, o chamado 
“terceiro mundo”, produziram um quadro de crise que agravou a acumulação capitalista já em declínio a partir 
do final da década”. (VIANNA, 2000, p. 17). 
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A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, quando o 
mundo capitalista avançado caiu numa profunda e longa recessão combinando, pela 
primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação, mudou tudo. 
A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da crise, 
afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no poder excessivo e 
nefasto dos sindicatos e de maneira mais geral, do movimento operário, que havia 
corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre 
os salários e com suas pressões parasitarias para que o Estado aumentasse cada vez 
mais os gastos sociais. (ANDERSON, 1995, p. 10). 

 

 No que diz respeito à classe que vive do trabalho a partir da década de 1970, os 

capitalistas iniciaram inexorável processo de desarticulação das políticas sociais e 

economicistas, encerrando o ciclo do padrão fordista e metamorfoseava-se para o paradigma 

de acumulação toyotista. Contudo, com a reestruturação produtiva e a recessão, a conjuntura 

socioeconômica deixou de ser favorável para os trabalhadores que tiveram desde então que 

conviver com o desemprego conjuntural e estrutural. Para o geógrafo Harvey que afirmou “o 

rápido crescimento de economias “negras”, “informais”, ou “subterrâneas”, representou o 

substantivo aumento da desregulamentação do trabalho caracterizada pelo rebaixamento das 

condições laborais, por intermédio da fragmentação dos contratos coletivos. Materializavam-

se, dessa forma, as necessidades imperiosas de adaptar as exigências da produção flexível 

além da fragmentação dos contratos coletivos de trabalho,  aumento das taxas de exploração e 

o afastamento das reivindicações dos sindicatos, bem como o seu esvaziamento e adaptação à 

pauta da patronal. (HARVEY, 1992; MATTOSO, 1995; DEDECCA, 1995). 

 Portanto, ao discorrer sobre os profundos impactos no mundo do trabalho, seja nos 

países imperialistas ou nos países da periferia, estamos sinalizando as metamorfoses advindas 

do novo paradigma produtivo, ou seja, a Terceira Revolução Técnico-Científica 

Informacional, ou Terceira Revolução Industrial com base na microeletrônica que, provocou 

mudanças na produção de mercadorias, exigindo a captura integral da subjetividade do 

operariado (ANTUNES; ALVES, 2004), ou seja, o capital requer trabalhadores mais 

integrados ao sistema produtivo. Sabemos que a educação dos trabalhadores é submetida às 

dinâmicas macroeconômicas e é neste período de crise no modelo fordista que ganha 

conotação a Teoria do Capital Humano (TCH) que exige mais formação para os trabalhadores 

servirem melhor às demandas impostas pelo capital. (ANTUNES; ALVES, 2004). 

 Para trazer clareza a esse debate é importante realçar com Castel a constituição da 

sociedade salarial, erigida sob os auspícios da conciliação de classes, na qual a maioria dos 

trabalhadores assumiu as teses do capitalismo, mediada pelos ganhos imediatos economicistas 

e de conquistas asseguradas pelo Estado, além de ser incorporadaà sociedade de consumo de 
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massas. (CASTEL, 1998; OLIVEIRA, 1998). Todavia, o modelo descrito por Castel como 

sociedade salarial nos países do centro do capitalismo entrou em crise pelos motivos que já 

foram expostos no decorrer dos parágrafos anteriores, levando a débâcle do movimento 

sindical estruturado no fordismo pós Grande Guerra. (CASTEL, 1998). 

 Para Birh (1998), a classe trabalhadorasubserviente à convergência de interesse de 

classe do Estado de Bem-Estar havia estabelecido o seu limite de luta no interior do 

capitalismo, ou seja, não ousou extrapolar o compromisso keynesiano, se acomodando em 

uma “espécie de imensa barganha” na qual os proletariados abriram mão da “aventura 

histórica” negociando a garantia de suas respectivas “segurança social”.  

 Concomitanteao processo de adesão ao pacto keynesianio, foram justamente nos 

países da Europa Ocidental que os acordos tiveram os maiores êxitos e permitiram 

elevadíssimos ganhos de produtividade,dos quais os trabalhadores participavam 

principalmente com a presença do Estado como agente promotor das políticas públicas 

universais e na geração dos empregos na esfera estatal (saúde, educação, habitação), sem 

menosprezar o aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores para entrar no mercado de 

consumo de massa.Mas, a partir dos anos 1970, seria necessário ampliar substancialmente a 

capacidade de luta de classe e resistência, perante a reestruturação produtiva e um novo 

regime de acumulação capitalista denominado toyotismo. Tal cenário, sendo conduzido em 

fina sintonia como o Estado neoliberal, irrompe com os acordos chancelados pelo fordismo e 

passam a questionar os vantajosos acordos coletivos, salários indiretos, gastos públicos, entre 

outros. (BIRH, 1998; HOBSBAWM, 2001; POCHMANN; 1998, 1999, 2012, 2016). Os 

pesquisadores em alusão trabalham de forma rigorosa com o assunto que discorremos no 

parágrafo ao sistematizarem o declínio dos acordos de conciliação de classe, ilustrando o 

esgotamento do padrão de acumulação negociado no Acordo de Bretton Woods e que se 

tornou ineficaz para os capitalistas pelos motivos elencados. 

 Para tornar o toyotismo (modelo japonês) uma alternativa ao esgotamento do 

fordismo era fundamental a “colaboração” dos trabalhadores, que por imposição da burguesia 

deveria se adequar às novas realidades do mundo do trabalho, desde então mais flexível e 

desregulamentado, fortemente ajustado com as novas tecnologias da informação (baseadas na 

microeletrônica) e as inovadoras formas gerenciais corporativas.  Obviamente que os 

empresários tinham as suas estratégias para eliminar ou diminuir a resistência que a massa 

laboriosa poderia causar frente às profundas transformações produtivas e sociais requeridas 
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pela acumulação flexível. (HARVEY, 1992; BRAGA, 1995; PINTO, 2013; ANTUNES, 

2018). 

 Nesse aspecto, a mais substancial experiência no sentido de inovação organizacional 

capitalista do trabalho parece ter sido empreendida na empresa japonesa Toyota Motor 

Company, sobe a liderança do engenheiro Taiichi Ohno (1912-1990). Em síntese, uma 

resposta à crise econômica enfrentada pelo Japão a partir do término da Segunda Guerra 

Mundial. Na década de 1950, a Toyota desenvolveu metodologias de organização do trabalho 

e da produção que ganharam maturidade nos anos 1960, firmando-se como grande 

concorrente do paradigma fordista-taylorista. (PINTO, 2013). 

 Diante desse cenário, floresceu o sistema de produção flexível na indústria que, 

gradativamente, foi repercutida nos segmentos de comércio, serviços, agricultura etc. Em 

linhas gerais esse modelo de produção sustenta-se nos princípios de qualidade e quantidade, 

porém de acordo com a demanda, havendo unidades especializadas em cada etapa da 

produção, praticamente não existe estoque de mercadorias. A divisão do trabalho está 

fundamentada na multifuncionalidade da força de trabalho, os sindicatos são fragilizados, os 

contratos coletivos de trabalho perdem importância, nesse sistema o peso maior está centrado 

na acumulação flexível, a subcontratação para a produção, ficando explícita a precarização 

nas condições15 e relações de trabalho16. 

 

 A acumulação flexível como vai chamá-la, é marcada por um confronto direto com 
 a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
 produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pela produção e padrões de consumo 
 inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
 mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
 tecnológica e organizacional. (HARVEY, 1992, p. 140). 
 

 Não é exagero dizer que a acumulação flexível requer outro perfil de proletariado, 

distinto daquele dos trabalhadores da Era de Ouro do capital, dito dessa forma, no padrão 

toyotista interessa para o capitalista os trabalhadores com vocação para colaborar, cooperar, 

laborar em equipe, polivalente, participar dos lucros e resultados, mais comprometidos com a 

produção, com capacidade de entregar mais-valor absoluto. É recomendável que se afastem 

                                                             
15 Precarização das condições de trabalho – Aumento do caráter precário das condições de trabalho, com a 
ampliação do trabalho assalariado sem carteira e do trabalho independente (por conta própria). Esta precarização 
pode ser identificada pelo aumento do trabalho de renda por tempo determinado, sem renda fixa, em tempo 
parcial, enfim pelo que se costuma chamar de bico. Em geral, a precarização é identificada com ausência de 
contribuição à Previdência Social. (MATTOSO, 1999, p. 8).  
16 Precarização das relações de trabalho – processo de deterioração das relações de trabalho, com a ampliação da 
desregulamentação dos contratos temporários, de falsas cooperativas de trabalho, de contratos por empresa ou 
mesmo unilaterais. (MATTOSO, 1999, p. 8). 
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principalmente dos sindicatos mais combativos, tidos como um estorvo para o desempenho da 

empresa. Resumindo, o capital flexível na era neoliberal necessita muito além da força de 

trabalho, pretende “ganhar” a consciência da classe operária, logo temos uma batalha 

hegemônica – e os trabalhadores passaram a assumir o discurso da patronal que é replicado 

nos meios de comunicação e redes sociais, na educação, espaços de sociabilidade, entre 

outros. (ANTUNES, 1997; 2018; ANTUNES; ALVES, 2004). 

 O proletariado, no entanto, não pode ser estigmatizado como ingênuo. Como analisa 

Antunes(1997), acontece que sua adesão à produção flexível teve a engenhosidade urdida pela 

burguesia no bojo da reestruturação produtiva, em razão da profunda recessão e do 

esgotamento do fordismo. Romperam-se as estruturas do compromisso keynesiano para o 

pleno emprego; após três décadas ressurgiu o desemprego em massa cíclico17 e estrutural18 

atingindo frontalmente a “classe que vive do trabalho”. 

 Mais do que isso, as altas taxas de desocupação corroboraram para dividir os 

proletariados em várias clivagens no mercado de trabalho flexível: terceirizados, temporários, 

estagiários, cooperados, part time, free lance,prestadores de serviços, intermitentes, entre 

outras denominações articuladas pelos empresários que pressionavam os sindicatos com a 

ameaça do desemprego e o Estado para desregulamentar a rígida legislação laboral. 

(POCHMANN, 1999; 2007; 2010; ANTUNES, 2018; KLAIN, 2019; SILVA, 2019). 

 É importante notar, a partir das análises acima referidas, que a produção flexível 

concentra-se na atividade fim, na qual há geralmente um núcleo de trabalhadores com alta 

qualificação, bem remunerados, que possui acesso às vantagens ofertadas pela empresa 

através de convênios, com o intuito de preservar o quadro de funcionários estáveis da 

empresa. Em contraposição, existe o contingente de trabalhadores semiqualificados, 

desqualificados que labutam nas empresas, porém os seus vínculos empregatícios se remetem 

a outras firmas especializadas em frações da produção ou prestação de serviços, a exemplo, 

segurança, portaria, asseio e conservação, motoristas, recepcionistas, refeitórios, 

armazenagens etc. Sem esquecer os profissionais liberais que outrora eram funcionários, e na 

                                                             
17Desemprego Cíclico: refere-se à demissão em massa de trabalhadores ocorrida durante os períodos de recessão 
ou de baixas taxas de crescimento econômico. Neste caso, as empresas estão endividadas e com produtos 
estocados, sendo o corte da mão de obra a primeira medida utilizada com o intuito de cortar custos. (BARBOSA 
& MORETTO, 1998, p. 33). 
18Desemprego Estrutural: resultante de mudanças estruturais como, por exemplo, a passagem de uma economia 
de base rural para industrializada, ou então a emergência de alterações tecnológicas drásticas. Em situações 
como estas, nem todos os trabalhadores das antigas atividades produtivas conseguem empregos no novo tipo de 
atividade que emerge. (BARBOSA & MORETTO, 1998, p. 33). 
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conjuntura de acumulação flexível, tornaram-se consultores, podemos mencionar advogados, 

contadores, economistas, médicos, dentistas, entre outros.  

 Ficam evidentes as deficiências e os desafios do movimento sindical para organizar a 

“nova classe trabalhadora”heterogênea, empregada principalmente no setor de serviços 

tradicionalmente mais fragmentado, fragilizado e individualizado. Assim, não é de estranhar 

que com estas características os trabalhadores não reconheçam os sindicatos como 

instrumento de luta de classe, portanto, fica evidente a rejeição da classe operária às entidades 

sindicais e o rompimento com os laços de solidariedade, importantíssimos na luta contra o 

capital. Os sindicatos, anacrônicos com suas estruturas verticalizadas, não conseguem ter a 

dinâmica para responder aos anseios dos trabalhadores contemporâneos completamente 

diferentes na sua essência dos proletariados da era fordista.  

 Abaixo, o Quadro1corresponde às concepções de políticas para o emprego em duas 

situações políticas dispares, a conferir no decorrer do predomínio do compromisso 

keynesiano, após a Segunda Guerra, no qual prevaleceram os acordos para o “pleno emprego” 

com expressiva intervenção do Estado nos países imperialista. Contudo, com o advento do 

neoliberalismo ganhou dimensão as políticas de flexibilização do mercado de trabalho, pois as 

teses do pensamento liberal são reiteradamente difundidas por princípios que repudiam o 

arcabouço de proteção do trabalho.  

 Quadro 1. As concepções social-democratas e neoliberais de políticas votadas para o 

pleno emprego: 

Itens Social-democrata (histórica) Neoliberal (recente) 

Pleno Emprego - Políticas econômicas e sociais 

comprometidas com o pleno 

emprego, por meio do 

crescimento, da ampliação do 

gasto público e da regulação do 

mercado de trabalho; 

- Políticas econômicas 

comprometidas com o equilíbrio 

das contas públicas, restrição do 

crédito e desregulamentação do 

mercado de trabalho; 

Finalidade do 

pleno emprego 

- Garantir aos trabalhadores o 

acesso ao status da universalidade, 

tendo cada pessoa o direito ao 

trabalho, patrocinado pela 

existência de emprego com 

salários adequados ou pela 

-Garantir a prevalência dos 

interesses individuais, tendo na 

concorrência o princípio da 

eliminação de empregos e 

empresas menos capazes, pois a 

capacidade de cada um é que 
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garantia de renda, por meio da 

política social, que contribui para 

transformá-lo em consumidores e 

cidadãos (segurança de renda e 

emprego); 

define o acesso à cidadania e à 

condição de consumidor, 

predominando a insegurança na 

renda e emprego. Quanto mais 

livre o funcionamento do mercado 

e trabalho, mais fácil o alcance do 

pleno emprego; 

Papel do Estado - O Estado deve-se fazer presente 

em todas as oportunidades que 

devam favorecer a construção de 

uma sociedade menos desigual, 

como forma de corrigir as 

distorções do mercado, 

aumentando, quando necessária, a 

participação no excedente 

econômico (sistema tributário 

progressivo); 

- O Estado deve deter menor 

participação possível no excedente 

econômico, com sistema tributário 

proporcional e maior espaço para 

as decisões privadas; 

Estado de Bem-

Estar Social 

- A definição e construção do 

Estado de Bem-Estar Social é 

importante, não apenas devido a 

sua capacidade de geração de 

empregos no setor de serviços 

(saúde, educação, serviços 

privados), mas como forma de 

alcançar padrões mais 

homogêneos de consumo; 

- As áreas sociais devem-se 

limitar ao contexto da seletividade 

e da focalização, paralela ao setor 

privado e direcionado 

exclusivamente para parcelas 

minoritárias da população; 

Políticas Sociais - A ampliação das políticas de 

garantia de mínimos de renda 

(seguro-desemprego vinculado ao 

programa de 

treinamento).Subsídios para o 

treinamento e formação da mão-

de-obra; 

- A diminuição dos benefícios 

públicos e a criação de 

mecanismos de garantia de renda 

com menor valor possível para 

segmentos mais jovens do 

mercado de trabalho, objetivando 

estimular a aceitação de emprego 
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com salários menores, se 

necessários promovendo 

ocupações em pequenos negócios 

(auto emprego); 

Papel dos 

sindicatos 

- O sindicato aumenta o seu poder 

de força quando há relações 

democráticas de trabalho, maior 

presença no local de trabalho, 

contratação coletiva centralizada e 

pleno emprego. O fortalecimento 

do sindicato é condição necessária 

para maior representação dos 

interesses dos trabalhadores; 

- O sindicato possui papel 

reduzido, mais orientado para a 

definição de reivindicação dos 

trabalhadores por empresa, 

permitindo que os salários e a 

jornada de trabalho estejam 

associados à produtividade e às 

oscilações da economia; 

Mercado de 

trabalho 

- A defesa de mecanismos 

institucionais, regulados para a 

constituição de um mercado de 

trabalho estruturado, com menos 

formas heterogêneas possíveis de 

ocupação e renda; 

- O mercado de trabalho dever ser 

a expressão da relação entre a 

oferta e demanda de mão-de-obra, 

permitindo formas heterogêneas 

de ocupação e menores salários de 

acordo com a produtividade da 

empresa; 

As relações de 

trabalho 

- As restrições administrativas e 

econômicas para as demissões e 

esforços para a ampliação dos 

contratos de longa duração; 

- A flexibilização dos contratos de 

trabalho é necessária para adequar 

o custo da mão-de-obra às 

oscilações do mercado, com 

baixas restrições econômicas e 

administrativas nos casos de 

demissão. 

Fonte: Pochmann(1996, p.225). 

 O quadro elaborado pelo economista Pochmann (1996) ilustra de maneira didática e 

precisa as principais diferenças inerentes aos modelos de sociedade que foram construídos 

após a Segunda Guerra Mundial nos países economicamente avançados no período 

denominado entre 1947 e 1973, cujo arcabouço de acumulação produtiva estava centralizado 

no fordismo/taylorista e a política econômica e social ancorada nas teses do keynesianismo. 



37 
 

 
 

Segundo Pochmann (1998; 1999), era crível o protagonismo da classe trabalhadora, por 

intermédio do seu reconhecimento como ator primordial, para garantir a estabilidade do 

sistema capitalista. Já com o advento do novo paradigma de “acumulação flexível” a classe 

obreira teve o seu espaço de negociação restrito, assim obrigando os trabalhadores a se 

adaptarem através das novas tecnologias, inovações na administração da produção e gestão da 

mão de obra, recessão e elevadíssimas taxas de desemprego e precarização impostas pelo 

padrão de acumulação que ampliou o seu espaço a partir de 1970, nos países centrais.  

 Para tornar exequível o padrão toyotista de acumulação, não bastaria se deter 

somente nas metamorfoses da produção para assegurar a hegemonia necessária para sua plena 

implantação, sendo condição imperiosa capturar as políticas do Estado e transformá-las de 

acordo com os reais interesses dos capitalistas. Para Pochmann (1998; 1999; 2001), tarefa 

para suprimir o Estado intervencionista e sua influência na arbitragem da colaboração de 

classes deveria ficar a cargo de políticos conservadores ortodoxos, empenhados e com 

capacidade de realizar enfrentamentos com os proletariados e frações da burguesia 

nacionalista, visto que o Estado de Bem-Estar perdeu protagonismo na ação política, em 

virtude das transformações oriundas da produção. Nesse cenário, exigiu-se para ampliar a 

capacidade de acumulação, profundas mudanças na produção de mercadorias. Para atingir os 

objetivos exigia-se um Estado enxuto para as demandas dos trabalhadores, entretanto,deve 

atender às necessidades imperiosas acumulativas dos capitalistas, por meio da redução dos 

direitos sociais, privatizações, redução ou eliminação de impostos, entre outros requisitos. 

(BARBOZA; MORETTO, 1998). 

 Em perspectiva histórica o Estado neoliberal floresceu no final da década de 1970 e 

início dos anos 1980, com Margareth Thatcher na Inglaterra (1979), o primeiro governo de 

um país desenvolvido compromissado com a agenda neoliberal, nos EUA em (1980) foi eleito 

Ronald Reagan, enquanto na Alemanha em (1982) assumiu o governo Helmut Kohl. A partir 

de 1983, a Dinamarca, um Estado com forte tradição no bem-estar, vislumbrou a ascensão da 

direita, no governo de Shluter, a escalada neoliberal avançou para quase todos os países da 

Europa Ocidental.  

  

O que fizeram na prática os governos neoliberais deste período? O modelo inglês 
foi, ao mesmo tempo, o pioneiro e o mais puro. Os governos Thatcher contraíram a 
emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram drasticamente os impostos 
sobre os rendimentos altos, aboliram os controles sobre os fluxos financeiros, 
criaram níveis de desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova 
legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta foi uma 
medida surpreendentemente tardiaprivatização começando por habitação pública e 
passando em seguida a indústrias básicas como aços, a eletricidade, o petróleo, o gás 
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e a água. Esse pacote de medidas é o mais sistemático e ambicioso de todas as 
experiências neoliberais em países de capitalismo avançado. (ANDERSON, 1995, 
p.11). 

  

 Ainda de acordo com o autor, as políticas de caráter neoliberal formuladas 

principalmente pelos economistas dos países centrais, com destaque para a Escola de Chicago 

(EUA), eram obcecadas pela destruição da estrutura regulacionista do Estado de Bem-Estar.  

 A expansão global do neoliberalismo19 teve decisiva contribuição no término da 

experiência do socialismo real no Leste Europeu a partir da segunda metade dos anos 1980. A 

insatisfação dos países satélites da União Soviética se remeteu às pressões de alguns países 

notadamente europeus que exigiam mais autonomia, em virtude do centralismo exercido com 

mão de ferro pela cúpula do partido comunista russo. (ANDERSON, 1995; HOBSBAWM, 

2001). 

 Não obstante, a chegada de Mikhail Gorbatchov (1931 -) como secretário geral do 

partido comunista surpreendeu o mundo com medidas até então inimagináveis para os mais 

otimistas dos neoliberais.  As reformas iniciadas por Gorbatchov tiveram enorme repercussão 

no mundo ocidental. Quem viveu na década de 1980, sabia de cor e salteado as palavras do 

idioma russo glasnost – associada com “transparência” - ações adotadas para a abertura 

política como a liberdade de expressão, atividades artísticas, permissão de reunião com 

caráter político, entre outras medidas, já perestroika – significa “reconstrução”, é utilizada 

para indicar o conjunto de transformações no campo econômico da União Soviética ao livre 

mercado e a sua interlocução na lógica financeira internacional. 

 

 Entre agosto de 1989 e o fim daquele ano, o poder comunista abdicou ou deixou de 
 existir na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e República 
 Democrática Alemã – sem que se sequer um tiro fosse disparado, a não ser na 
 Romênia. Pouco depois, os dois Estados balcânicos que não eram satélites 
 soviéticos, Iugoslávia e Albânia, também deixaram de ser regimes comunistas. A 
 República Democrática Alemã logo seria anexada à Alemanha Ocidental e a 
 Iugoslávia logo se desfaria em guerra civil. (HOBSBAWN, 2001, p. 471). 
 
 

 Para suprir o colapso dos Estados socialistas, o socorro chegou através da agenda 

neoliberal amplamente praticada nos países de economia avançada, e foi naquela época 

transplantada para o Leste Europeu. Assim, não era qualquer capitalismo o triunfo do 

capitalismo sobre o comunismo - era aquelepropagandeado pelos dois ícones políticos dessa 

                                                             
19“Neoliberalismo – Doutrina político-econômica que procura adaptar os princípios do liberalismo econômico às 
condições do capitalismo moderno. Nela, a vida econômica é rígida por uma “ordem natural” formada a partir 
das livres decisões individuais dos agentes, que se funda nas leis do mercado. Os neoliberais admitem a 
necessidade de um disciplinamento mínimo da economia de mercado”. (OLIVEIRA, 1998, p. 280). 
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doutrina, Thatcher e Reagan. Ambos festejaram a ruína do socialismo e eram “solidários” 

com os derrotados, pois os governos que assumiram após a queda do regime socialista foram 

agraciados com a prestativa assessoria dos economistas do establishment fanáticos pela livre 

iniciativa, e se depararam com políticos propensos para se desfazer de milhares de empresas 

estatais, abrirem a economia dos respectivos países, milhões de trabalhadores disponíveis para 

o mercado de trabalho, e a população com desejo de acessar as mercadorias reluzentes 

fabricadas pelo “encantado mundo capitalista”.  

 
 Estas lideranças políticas preconizavam e realizavam privatizações muito mais 
 amplas e rápidas do que haviam sido feitas no Ocidente. Para sanear as suas 
 economias, aceitavam quedas de produção infinitamente mais drásticas do que 
 haviam sido feitas no Ocidente. E promoveram graus de desigualdade – sobretudo 
 de empobrecimento da maior parte da população – muito mais brutais do que 
 tínhamos visto nos países do Ocidente. (ANDERSON, 1995, p. 16). 
 
 

 No que diz respeito ao mundo do trabalho, mais precisamente nos últimos trinta 

anos, aproximadamente dois bilhões de trabalhadores foram somados à força de trabalho 

mundial, em razão da abertura da China e da derrocada do bloco socialista no Leste Europeu, 

aumentando exponencialmente a oferta de trabalho disponível para o capital (POCHMANN, 

2016).  

 Para Pochamann (2016) e Antunes (2018) o mercado de trabalho também se tornou 

flexível, milhões de proletários constituem o mais numeroso exército industrial de reserva que 

se tem notícia. Estes trabalhadores globais se deslocam geralmente dos países periféricos para 

os semiperiféricos ou centrais (o exemplo das imigrações contemporâneas corrobora com o 

argumento) em busca de postos precários, mal renumerados, insalubres, com jornadas 

extenuantes, humilhados e superexplorados. E lamentavelmente não existem empregos 

precários para todos que procuram, assim, o capitalismo não necessita dessa abundante oferta 

de mão de obra para espoliar e aumentar exponencialmente a retirada da mais-valia, o que 

contribuiu, sobretudo, para surgir uma nova nomenclatura associada com a sociologia inglesa, 

o precariado, que Standing (2013) assegura nos seus estudos como sendo a nova classe. 

 

1.3 A formação do mercado de trabalho no Brasil: Acumulação selvagem e 
espoliação da força de trabalho 

 

 Após a apresentação e discussão da emergência dos modelos fordista e toyotista, 

assim como o impacto de suas dinâmicas nas relações e organização do trabalho, 
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predominante nos países imperialistas que participaram da experiência do Estado de Bem-

Estar notadamente na Europa Ocidental,iniciamos agora as discussões relativas ao cenário 

brasileiro. Não nos causa espanto e já está naturalizado no mercado de trabalho brasileiro 

algumas especificidades, ilustradas por intermédio do expressivo contingente da população 

recebendo salários baixíssimos, o significativo percentual de trabalhadores subempregados 

associados ao setor informal, portanto, sem acesso aos direitos sociais. Os argumentos são 

recorrentes nas pesquisas dos cientistas do campo das relações de trabalho no Brasil. 

(BRAGA, 1995; BARBOZA; MORETTO, 1998; OLIVEIRA, 1998; POCHMANN, 2012; 

ARCARY, 2014; GODEIRO; SOARES, 2016; CAMPOS, 2018; SAMPAIO JR. 2018; 

ANTUNES, 2018).Mais do que isso, o nosso exército industrial de reserva sempre 

contabilizou milhões de trabalhadores que não são absorvidos pelo núcleo moderno do 

capitalismo, sem esquecermos a numerosa expansão dos lumpemproletários20. 

 Convém ressaltar que o objeto da pesquisa é a Lei 13.415/2017 que regulamenta o 

novo ensino médio no País e como se articula com o mercado de trabalho.Assim sendo, para 

abordar as iniquidades do trabalho no Brasil, faz-se condição imprescindível a breve visão 

panorâmica para compreender os motivos que colocam a classe laboriosa submetida à 

superexploração, à informalidade brutal, ao desemprego, ou seja, a precariedade da inserção 

da maioria dos trabalhadores submetidos às regras do capitalismo selvagem que procrastina os 

direitos políticos, civis e sociais.  

 Os professores Fernandes (1976), Lebrun (1987), e Gorender (1986; 1987), nas obras 

que selecionamos para sustentação teórica, abordam a ausência da Revolução Burguesa no 

Brasil, ou seja, no nosso território a burguesia não foi incomodada pelos despossuídos e nas 

raras oportunidades que houve alguma organização dos trabalhadores a elite mobilizava a 

contrarrevolução preventiva.  

 Com referência aos professores Sampaio Jr. e Vieira (2018), eles se dedicam a 

demonstrar de forma didática em perspectiva histórica a nossa reversão neocolonial, em 

síntese um país que saiu da condição de economia exclusivamente agroexportadora no início 

do século XX, para constituir em importante polo industrial entre 1930-1980, mas retomou a 

pauta da barbárie representada na regressão das forças produtivas conduzidas pelas 

commodities do agronegócio e minerais. De acordo com os autores, estamos retrocedendo em 

todos os aspectos, principalmente com o considerável aumento do desemprego, exclusão, 

concentração e renda, entre outros. 

                                                             
20 Mais detalhes sobre os lumpemproletários no livro: “Classe em farrapos: acumulação integral e expansão do 
lumpemproletáriado”. (BRAGA, 2013). 
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 Mas qual a gênese do mercado de trabalho no Brasil?  Para responder essa indagação 

faz-se necessário recorrer de forma panorâmica à história do Brasil para reunir alguns fatos 

determinantes que, grosso modo, contribuem para o entendimento e compreensão sobre a 

formação do mercado de trabalho heterogêneo, com excedente estrutural de força de trabalho, 

mão de obra marginalizada, excluídos dos direitos civis, políticos e sociais, na condição de 

cidadania incompleta. (BARBOZA, 2006; OLIVEIRA, 1998; ROSSI, 2018). 

 Ancorados em Pochmann (2012; 2016), podemos afirmar que o mercado de trabalho, 

em um país periférico como o Brasil, é mais vulnerável em virtude da nossa posição na 

Divisão Internacional do Trabalho (DIT) e todas as vicissitudes de uma nação que não 

realizou as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo (agrária, tributária e social).  

 Se o trabalho é historicamente precário na sociedade brasileira não será a educação 

per sium instrumento civilizatório no país, pois como afirma Sader (2005, p. 17), “Digam-me 

onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação”. 

 No caso específico do Brasil, não fizemos nem a Revolução Burguesa que seria 

fundamental para encetar elemento civilizatório no capitalismo brasileiro e avançar nas 

políticas sociais como a educação. 

 A despeito disso, somos herdeiros de quatro séculos de escravidão, pois o Brasil 

colônia só teve viabilidade econômica no bojo da globalização no âmbito do capitalismo 

comercial, através da tríade trabalho escravo, latifúndio e monocultura. Sem esta equação, o 

negócio mercantil colonial português da América, como afirma Novais (1990) teria como 

destino final a bancarrota. O trabalho compulsório da mão de obra negra oriunda da África foi 

imprescindível para vitalizar a acumulação primitiva – pilhada pelos Europeus, e que por seu 

turno, desde o século XVI deixou um rastro de destruição no território e superexploração dos 

trabalhadores com ênfase no primeiro momento para os negros e nativos da terra e na 

sequência os imigrantes. 

 O Brasil floresceu sob o signo do labor precário, expressão materializada no Antigo 

Sistema Colonial (ASC); segundo historiadores como Prado Jr. (1990) e Fernando 

Novais(1990, quatro milhões de escravos foram enviados nos navios tumbeiros para assegurar 

o envio das riquezas aqui produzidas ou extraídas para a metrópole de além-mar. Traçar um 

perfil das “peças das índias” não é tarefa árdua – já que a nossa literatura21 traz obras 

riquíssimas, com detalhes estarrecedores, sobre os escravos vitimados pelas extenuantes 

jornadas de trabalho no eito, péssimas condições de moradias nos porões da casa grande. 
                                                             
21As obras do historiados Caio Prado Jr., Celso Furtado, Fernando Novais, Nelson Werneck Sodré, Gilberto 
Freire, entre outros. 
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Ainsalubridade e a falta de higiene iniciava-se no translado com altas taxas de mortalidade, 

máximo vinte anos de vida útil, ou seja, quando com muita “sorte” atingiam a faixa etária dos 

quarenta anos já eram seres totalmente decrépitos, deformados, esgotados do ponto de vista 

físico e mental, em razão da superexploração irracional dos seus senhores. (PRADO JR., 

1990; BARBOSA, 2006; VIERIA, 2018; CAMPOS, 2018). 

 Há que se destacar o término oficial do regime escravocrata no final do século XIX, 

orquestrado pela oligarquia agrária liberal conservadora, – sempre articulando 

minuciosamente os seus interesses, sem demonstrar nenhuma preocupação com o tempo 

vindouro. É digna de nota que a pressão pelo encerramento da escravidão no Brasil teve a 

influência da principal potência econômica e militar daquela época, a Inglaterra, não por 

generosidade britânica, mas pela mudança no padrão de acumulação, motivado pela 1ª 

Revolução Industrial que impunha a necessidade de mão de obra “livre”. Mesmo assim, os 

latifundiários procrastinaram o quanto puderam a libertação da escravaria, sempre utilizando 

álibis infames como a Lei do Ventre Livre (1871). Somente quando foram harmonizados os 

interesses prosaicos da elite a escravidão foi declarada extinta, por meio da Lei Áurea em 13 

de maio de 1888.  

 
Procuraremos entender o dia seguinte ao da abolição. Mais de 700 mil pessoas 
foram colocadas de uma só vez em disponibilidade num mercado de trabalho 
fictício. Fictício porque, após 350 anos de escravidão, o que tínhamos no Brasil era 
um desemprego estrutural imenso. A magnitude numérica desse fato foi tão aguda 
que ainda hoje se faz sentir os seus efeitos danosos à população negra. Essa é uma 
das razões para que afirmemos que o Brasil é um país inconcluso. Algumas coisas 
nunca foram terminadas e esbarramos nelas ao longo de nossas vidas, que se seguem 
adiante com os nossos filhos e netos. (SANTOS, 2001, p. 79).  

 

 Não foi por outro motivo que mentes lúcidas como Joaquim Nabuco, no período dos 

eloquentes debates abolicionistas, defendiam a seguinte tese: a democratização da sociedade 

brasileira, a rigor, necessitava suprir a escravidão, porém ir além, promovendo transformações 

no estatuto da propriedade da terra, decretando o fim do latifúndio e o incentivo para formar 

uma camada de pequenos proprietários camponeses (OLIVEIRA, 1998). Em outras palavras 

os ex escravos eram expulsos das fazendas sem nenhuma espécie de indenização ou “políticas 

compensatórias”, a população negra sobrevivia de forma marginalizada desenvolvendo 

trabalhos como: pretas do tabuleiro, quituteiras, carroceiros, vendedores de ervas ou 

ervanários, curandeiros ou benzeduras, parteiras, lavadeiras, prostitutas, dentre outras 

atividades desenvolvidas na via carroçável no final do século XIX e início do XX. 
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 Convém realçar, com o findar da escravidão em 1888, na visão estreita da burguesia, 

que os trabalhadores egressos da senzala não estavam aptos para laborar nas atividades 

assalariadas, assim sendo, foram preteridos do mercado de trabalho livre no seu estágio 

inicial. Obviamente que não vamos falar de informalidade neste período, pois seria 

anacrônico, mas o excedente da força de trabalho estava colocado no fim do regime de 

escravidão com força de trabalho excedente. (KOWARICK, 1994; OLIVEIRA, 1998, 

SANTOS, 2001; BARBOSA, 2006). 

 Para Silva (1976), a engenhosidade urdida pelas oligarquias regionais arquitetadas, 

por meio de compromissos, foi subsidiar as correntes imigratórias europeias – visto que 

algumas Nações do velho continenteem crise, por exemplo, a Itália e o seu respectivo 

processo de unificação criaram a celeuma dos camponeses que perderam as terras onde 

viviam de maneira secular, por ora, as cidades italianas não ofertavam oportunidades de 

trabalho, muitos trabalhadores rurais não se adaptavam ao regime de salários e a disciplina 

requerida no espaço urbano. A conjuntura na Europa era favorável aos interesses da 

aristocracia agrária brasileira, principalmente ao baronato do café e ao próprio governo, já que 

necessitavam de braços para substituir os escravos nas lavouras. 

 Sem delongas, a solução para completar a transição do trabalho compulsório para o 

trabalho livre estava do outro lado do Atlântico, ou melhor, subsidiar a imigração em massa 

dos europeus sem terras para as terras com déficit de forças de trabalho no Brasil, e nas 

entrelinhas, realizar um sonho acalentado pela elite: o “embranquecimento” da jovem Nação. 

Tal condição, segundo a visão da época, erapara garantir o progresso e desse modo, receber as 

correntes de imigração que desde o início tiveram a preferência da patronal para ocupar as 

vagas de trabalho no campo e, também, nas cidades. Enquanto isso, os negros ficaram 

marginalizados da integração nos empregos urbanos.  

 

 Convém indicar algumas cifras que mostram a acentuada presença de estrangeiros 
 em São Paulo, onde se encontra a atividade fabril: em 1893, já somava 55% dos 
 residentes na capital, ocupando 84% dos empregos na indústria manufatureira e 
 artística, 81% no ramo dos transportes e 72% das atividades comerciais. No início 
 do século, 92% dos trabalhadores eram estrangeiros (KOWARICK, 1994, p. 92). 

 

 Dito isso, temos nos primórdios do mercado de trabalho livre no início do século XX 

na cidade de São Paulo – que reunia naquele momento as condições indispensáveis para a 

industrialização, a forte presença dos proletariados europeus em todos os segmentos 

produtivos. Pela lógica descrita por Kowarick (1994) Santos (2001) e Barboza (2006), 

sobraram no desalento principalmente os negros, mas também os brancos e mestiços 
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nacionais, desprezados pela aristocracia rural e pelos capitães da indústria. Contudo, milhares 

de imigrantes ficaram desocupados, já que a demanda era enorme e a oferta de vagas restrita, 

assim não eram contratados pelos capitalistas, também não tiveram acesso às glebas de terras 

prometidas pelo Estado ainda em solo Europeu, logo os trabalhadores imigrantes sem 

alternativas arrazoadas de sobrevivência foram obrigados a disputar com a população negra o 

trabalho nos logradouros, aumentado o excedente de braços disponíveis.  As obras dos três 

autores dialogam com o período de transição do regime de trabalho compulsório para o 

estágio incipiente do mercado de trabalho. A argumentação dos pesquisadores aponta para o 

fato dea força de trabalho disponível ser superior à demanda do capital, motivo pelo qual a 

patronal dispunha de excedente de mão de obra e podia rebaixar o valor da remuneração, 

obstacularizar a organização sindical, descumprir os direitos, além de resolver os embates da 

luta de classes com a presença da segurança pública. 

 Épúblico e notório que o país não realizou a reforma na estrutura fundiária correlata 

à extinção da escravidão e à chegada das correntes imigratórias no findar do século XIX, 

conforme sugestão de liberais conservadores como Joaquim Nabuco, reforçando o poder 

despótico das oligarquias e deixando rejeitado do mundo do trabalho assalariado o 

contingente de escravos libertos.  

 De acordo com Oliveira (1998), para os intelectuais e acadêmicos da Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) que fizeram substancioso esforço 

acadêmico e intelectual para pensar o processo de desenvolvimento dos Países da América 

Latina, o país havia perdido a oportunidade de democratizar o acesso à terra, por intermédio 

da reforma agrária. Mas existia a possibilidade de corrigir as distorções, através da indústria 

que poderia equacionar o crescimento econômico e os ganhos de produtividade, em síntese, 

elementos indispensáveis para a integração social e eliminação da pobreza.  

 Com o advento da Revolução de 1930, e a chegada de Getúlio Vargas (1882-1954) 

ao poder, foi sensível o esforço para a nacionalização do mercado de trabalho, o que mudou 

os rumos políticos, econômicos e sociais do país. Expressando a consolidação de um novo 

tipo de Estado, priorizando a industrialização com investimentos estatais na conformação das 

indústrias de base, importantíssimas para o progresso fabril. Na questão social Vargas 

garantiu a proteção aos trabalhadores urbanos e, no âmbito político, aglutinou diversas forças 

compromissadas com a modernização da sociedade brasileira e a transição da economia 

agrária exportadora para urbana e industrial.  
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 A consolidação das leis trabalhistas que representou, por exemplo, o principal 
 avanço social trabalhista dos empregados urbanos na década de 1940 transcorreu em 
 plena vigência do regime autoritário (Estado Novo, 1937- 45), enquanto o acesso 
 parcial dos direitos sociais e trabalhistas dos empregados do campo se deu durante o 
 regime político de exceção (Ditadura Militar, 1964 – 85).  (POCHMANN, 2009, p. 
 48). 
 

 A partir da década de 1930, a nação passou por profundas metamorfoses, afinal 

vislumbra-se a rápida transição da sociedade rural e agroexportadora para o cenário urbano e 

industrial. O êxodo rural22 aconteceu com uma velocidade até então sem paralelo quando 

comparada com os países desenvolvidos. No período de 1940 a 1980, de acordo com 

Pochmann (1999; 2001) e Barboza; Moretto (1998), aproximadamente 35 milhões de 

brasileiros se deslocaram do campo para a cidade contratados pelas indústrias de 

transformação, construção civil, comércio e serviços, cuja maioria tinha carteira profissional 

assinada, o que lhe afiançava os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). 

 Se em1940, de cada dez trabalhadores que ingressavam no mercado de trabalho 

urbano três possuíam a carteira assinada, nos anos 1980, esta proporção se materializou de 

sete para cada dez trabalhadores assalariados, portanto, houve significativo crescimento do 

assalariamento no mercado de trabalho, em razão do acelerado processo de industrialização e 

urbanização do país (BARBOZA; MORETTO, 1998; OLIVEIRA, 1998; POCHMANN, 

1999). 

 Seria de bom alvitre considerar o vigoroso desenvolvimento industrial do país como 

um “milagre”, em razão dos compromissos políticos chancelados a partir da “Revolução de 

30”, para acelerar a transição da economia rural exportadora que prevaleceu por 430 anos. 

Trocando em miúdo, no intervalo de cinquenta anos, o país que era uma “imensa 

fazenda”experimentou o mais dinâmico processo de industrialização e crescimento das forças 

produtivas23 da periferia do capitalismo, a qual corresponde às transformações entre os anos 

de 1930 e 1980, com destaque para a atuação do Estado intervencionista, planejando as ações 

para consolidar a indústria de base, e posteriormente, nos anos 1950 o tripé formado pelo 

capital estatal, nacional e estrangeiro – determinantes para o Brasil ter um parque produtivo 

com todos os elementos constitutivos da segunda Revolução Industrial. 

 

                                                             
22 Êxodo rural – Processo de esvaziamento das populações rurais em direção aos centros urbanos, motivado, em 
geral, pelo diferencial entre as condições de vida no campo e nas cidades. (OLIVEIRA, 1998, p. 279). 
23 Força produtiva – Expressa a capacidade de produção da economia, geralmente as máquinas, equipamentos e 
ferramentas capazes de potencializar o trabalho humano. (Economia & Trabalho: textos básicos, 1998, p. 279). 
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 O exitoso percurso brasileiro de enfrentamento da crise internacional de 1929 
 garantiu meio século de avanços inegáveis na construção da sociedade urbana 
 industrial. Entre 1929 e 1980, por exemplo, o PIB cresceu 5,7% como média anual, 
 com a expansão da renda por habitante de 3% ao ano, enquanto o PIB dos Estados 
 Unidos aumentou somente 3,2% por ano em média e o PIB per capita 1,9% 
 anualmente. Esse período histórico foi o único em que o Brasil apresentou resultado 
 econômico superior aos dos Estados Unidos. (POCHMANN, 2009, p. 54). 
 
 

 Ainda de acordo com o autor, a conjuntura favoreceu o expressivo aumento dos 

postos de trabalho urbanos – os trabalhadores geralmente migrantes nordestinos e mineiros 

deslocavam-se para as regiões industriais que recebiam maciços investimentos. Rio de Janeiro 

e São Paulo e suas áreas adjacentes passaram por significativas transformações 

socioespaciais, comincentivos para a instalação das unidades fabris. São emblemáticos os 

exemplos das indústrias do complexo automobilístico, em 1980, a montadora alemã 

Volkswagen de São Bernardo do Campo – SP que produzia aproximadamente mil veículos 

por dia e tendo como força de trabalho 44 mil metalúrgicos, além disso, agregavam as 

indústrias da cadeia produtiva que dava suporte às fábricas automotivas como: borracheiros, 

vidreiros, químicos, multiplicando a quantidade de postos de trabalho no segmento 

metalúrgico, mas também no comércio e serviços que experimentou vigorosa expansão. 

 Noutras palavras, o contingente de trabalhadores especializados aumentou muito 

com a presença das multinacionais do ramo automobilístico, do petróleo, da petroquímica, da 

elétrica, da siderurgia, da farmacêutica, entre outras. Outro segmento que demandou por força 

de trabalho foi o aparelho social do Estado, a forte presença da população urbana necessitava 

de infraestrutura tais como: educação, saúde, habitação, transporte etc. 

 
 Os salários do trabalhador comum, nestas circunstâncias, não podiam deixar de ser 
 baixos. Mas milhões de migrantes rurais e de citadinos pobres conseguiram 
 encontrar empregos, de doméstica, na construção civil, nas ocupações não 
 qualificadas da indústria, nos serviços mais “pesados”: o crescimento econômico 
 vertiginoso (11,2% ao ano, entre 1967 e 1973, 7,1% ao ano, entre 1973 e 1980) 
 gerava em abundância novos postos de trabalho. (NOVAIS, F; MELLO, J., 2010, 
 p. 620). 
 
 

 Todavia, o cenário brasileiro em tela representava o eufórico período nacional 

desenvolvimentista, cristalizado na acelerada transição para o paradigma de sociedade 

moderna e urbano industrial – com extraordinário crescimento econômico, abertura de vagas 

de emprego em profusão e ascendente mobilidade social, ou seja, no Brasil verifica-se um 

modelo de capitalismo extremamente dinâmico. Entretanto, esse padrão de desenvolvimento 

ficou estigmatizado como capitalismo selvagem, em razão da classe trabalhadora não 

participar efetivamente das elevadas taxas de acumulação e dos consideráveis ganhos de 
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produtividade. A economia cresceu de forma espantosa, porém, contraditoriamente 

concentrando a renda e arrochando os salários e os direitos sociais eram limitados. 

(BARBOSA; MORETTO, 1998; CARDOSO DE MELLO; NOVAIS, 2010; POCHMANN, 

2009, 2016). 

 Em síntese, nesse período os trabalhadores eram relativamente absorvidos pelo 

mercado de trabalho - o que justificou a diáspora na sociedade com milhões de migrante 

abandonado as tradicionais áreas de repulsão como o Nordeste. Foi notável o período que 

Vargas esteve no governo, pois se por um lado reprimiu com violência os sindicatos mais 

combativos de tendência anarquistas e comunistas, por outro articulou a Consolidação das 

Leis Trabalhistas.  

 Na área educacional foi notável a Reforma Capanema. Mas devemos levar em 

consideração que a maioria da população ainda estava no campo, pequenas cidades, portanto, 

as leis foram concretizadas para os trabalhadores urbanos e nas áreas rurais prevaleciam às 

oligarquias. (POCHMANN, 2009; 2012; 2016; 2018; 2016; MAUÉS, 2017).  

 No princípio dos anos 1960, o Brasil possuía um aparelho produtivo integrado, 

sistematizado pelo progresso da industrialização pesada, consequência do “Plano de metas” 24, 

conforme aponta Oliveira (1998). A expansão da estrutura social era uma exigência da 

sociedade urbana e industrial capitaneada pelos sindicatos e partidos populares os quais 

apontaram para o déficit de políticas públicas voltadas aos trabalhadores que foram à luta 

pelas reformas de amplitude democráticas. Contudo, a vitória dos setores conservadores em 

1964 obstacularizou esse processo de universalização dos direitos. Foi a Ditadura Militar 

(1964-1985), com o argumento da “ameaça comunista” ou da “república sindical”, que 

eliminou todas as possibilidades da classe subalterna batalhar pelas suas reivindicações. O 

golpe de 1º de abril de 1964 foi contra os trabalhadores e favoreceu as alianças dos militares 

com o capital nacional e com os países imperialistas. (CARDOSO DE MELO; NOVAIS 

1998; GODEIRO; SOARES, 2016; RAMOS; FRIGOTO; 2016; MAZZA, 2016).  

 Ficou evidente na história do país, conforme asseguram os pesquisadores que 

citamos acima, que o golpe militar contou com amplo apoio de diversos setores da sociedade 

civil, por exemplo: Igreja Católica, Empresários da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP), latifundiários segmentos da classe média, a “Marcha da família com Deus pela 

                                                             
24 Plano de metas – Plano Nacional de Desenvolvimento implementado no governo Juscelino Kubitschek na 
década de 50. Plano ambicioso nas suas metas de desenvolvimento de novos setores industriais, construção da 
nova capital, desenvolvimento da infraestrutura de transporte, comunicação, energia, entre outros. (OLIVEIRA, 
1998, p. 280-281). 
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liberdade” representou um movimento que congregava políticos conservadores, religiosos, a 

classe média “amedrontada” entre outros fatores, que temiam a “ameaça comunista”.  

 Nesses termos o golpe militar, impôs uma “Revolução passiva” (GODEIRO; 

SOARES, 2016) antagônica aos interesses da classe obreira – que por seu turno, se 

orquestravam com os propósitos de acirramento da luta de classes, no qual os trabalhadores 

lutavam para auferir melhoria no seu padrão de vida, por meio da universalização da 

infraestrutura social. Porém, o regime de exceção promoveu a primeira ondade flexibilização 

dos direitos trabalhistas, criando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para 

aniquilar a estabilidade dos trabalhadores no emprego e aumentar a rotatividade e o 

rebaixamento da remuneração, já que antes da Ditadura, após o prazo de dez anos na mesma 

empresa, o trabalhador conquistava a estabilidade e não poderia ser demitido, salvo nos casos 

previstos em Lei como a justa causa. 

 A ousadia dos militares foi além, decretando a política salarial com arrocho, a Lei de 

greve, perseguições e desaparecimentos das principais lideranças sindicais, intervenções e 

brutal repressão. O resultado foi o esvaziamento das demandas populares arregimentadas 

pelos sindicatos e partidos progressistas. (OLIVEIRA, 1998; BARBOZA; MORETTO, 1998; 

POCHMANN, 2009; 2010; 2012; GODEIRO; SOARES, 2016). 

 A título de comparação entre o dinamismo do capitalismo no Brasil e nos países que 

implantaram o Welfare State, faremos um preâmbulo para reiterar a importância do Estado de 

Bem-Estar nas Nações imperialistas no Pós-Guerra assimilado através das elevadas taxas de 

crescimento econômico e a liberdade de atuação dos sindicatos, acrescidas das políticas 

sociais e tributárias do Estado, em síntese, um ambiente democrático consagrou sociedades 

com elevados padrões de equidade social25, fortes laços de solidariedade com exponencial 

incorporação dos trabalhadores na “sociedade salarial” e no “consumo de massas”. 

 No que concerne ao Brasil, a performance do crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) atingiu patamares superiores à média mundial, impulsionada pela célere 

industrialização e urbanização. Apesar disso, conforme apontam os autores Barbosa; Moretto 

(1998) e Pochmann (2012; 2016) em virtude da ausência das reformas clássicas do 

capitalismo (agrária, tributária e social) vis-à-vis, referenciadas pela Revolução burguesa 

clássica.,– evento político de magnitude transformadora das estruturas sociais que não 

aconteceu no Brasil, pois aqui diferente dos países da Europa Ocidental, EUA e Japão, 

                                                             
25 Equidade Social – Princípio que rege a organização de uma sociedade democrática, economicamente justa e 
socialmente homogênea, no sentido de garantir o acesso ao trabalho e ao consumo, com distribuição 
relativamente equitativa da renda e dos frutos do desenvolvimento. (OLIVEIRA, 1998, p. 279). 



49 
 

 
 

infelizmente prevaleceu à herança anacrônica das oligarquias rurais e os traços da 

modernização conservadora que não rompeu com os grilhões do passado, vide o exemplo da 

elevada concentração fundiária, péssima distribuição de renda, o despotismo da patronal, 

precários serviços públicos, excedente estrutural da força de trabalho, desigualdades sociais 

medievais, replicadas no capitalismo selvagem brasileiro. (OLIVEIRA, 1998; BARBOZA; 

MORETO, 1998; POCHMANN, 2012, 2016; SAMPAIO JR. 2018, VIEIRA, 2018). 

 Este era o melancólico retrato da sociedade brasileira no início da década de 1980. O 

esgotamento do ciclo de substituição das importações interrompeu o esplendoroso 

crescimento econômico, assim sendo, iniciamos o último quartel do século XX, com recessão, 

austeridade fiscal26, queda acentuada na produção industrial, desemprego em massa. Para 

completar a conjuntura dantesca, entre 1980-1983 os EUA aumentaram a taxa de juros de 2% 

para algo em torno de 20%, medida que causou profundos impactos na economia mundial. O 

Brasil durante a Ditadura militar, civil e empresarial (1964-1985) havia contraído 

empréstimos vinculados à moeda norte-americana para impulsionar as grandes obrase sua 

disparada representou a crise da dívida externa no início dos anos 80. (CARDOSO DE 

MELLO; NOVAIS, 2010; GODEIRO; SOARES, 2016). 

 Neste ínterim, os países imperialistas já amadureciam a Terceira Revolução Técnico-

Científica Industrial e promoviaa “reestruturação produtiva” com base da microeletrônica, 

instrumento fundamental para sustentar o desenvolvimento das inovações no campo da 

informática, biotecnologia, engenharia genética, robótica, entre outras. Obviamente que o 

Brasil havia concluído o ciclo da industrialização nacional no final dos anos 70, ou seja, com 

cem anos de atraso quando comparado com os países pioneiros da Segunda Revolução 

Industrial (1870-1914). Para Cardoso de Mello; Novais (2010) ePochmann, (2016), esse feito 

somente foi realizado através da cópia e transferência de pacotes tecnológicos – em momento 

histórico de estabilidade internacional dos padrões de inovação. Dito isso, o país não reunia 

na década de 1980, o acúmulo de recursos em ciência, tecnologia e capitais para concorrer 

com os países economicamente desenvolvidos e promotores da Revolução técnico-científico 

informacional. 

 Devido ao limitado desempenho das atividades produtivas (cerca de 2% ao ano), os 

anos 1980ficaram rotulados como a “década perdida”.A crise da dívida externa repercutiu no 

aumento das exportações e a restrição do mercado interno, políticas adotadas com o objetivo 

                                                             
26 Austeridade fiscal – Política de controle do gasto público, frequentemente utilizada para sanear o déficit 
público. (OLIVEIRA, 1998, p. 277). 



50 
 

 
 

de pagar os serviços da dívida, teve como consequências práticas a estagnação e a elevação 

inflacionária (MATTOSO, 1999).  

 Todavia, para Sader (1998), na óptica da classe trabalhadora, os avanços eram 

incontestáveis, pois as massivas presenças do proletariado nas assembleias dos sindicatos 

fomentavam greves no coração do setor produtivo brasileiro, ABCD paulista; os movimentos 

pluripartidários ganharam as ruas e praças: Campanha pela anistia, Movimentos contra o 

custo de vida, Campanha pela constituinte, Campanha pela direta já, entre outras 

manifestações que empunhavam as bandeiras populares da classe subalterna e setores médios 

da sociedade. Nas manifestações, era explícita a insatisfação com os vinte e um anos de 

Ditadura militar – que deu seus últimos suspiros agonizantes em 1985. (SADER, 1988; 

COSTA, 1995; MATTOSO, 1999). 

 Em resumo, restaurar a democracia e a esperança de dias melhores foi obra dos 

trabalhadores oprimidos, organizados nos sindicatos, partidos, igrejas, associações, escolas, 

universidade etc. 

 Infelizmente, quando visualizamos o Brasil é possível afirmar que aqui nunca se 

consolidou plenamente a sociedade salarial (CASTEL, 1998), característica do mercado de 

trabalho dos países centrais no Segundo Pós-Guerra. O melhor resultado da classe 

trabalhadora brasileira se remete ao longínquo ano de 1980, ocasião que foi constatado 57% 

de formalização da População Economicamente Ativa (PEA) com carteira de trabalho 

assinada (POCHMANN,2001; 2010; 2016; 2017). 

 

 1.4 Neoliberalismo no Brasil e a intensificação da barbaridade no mercado de 
trabalho 
 

“Um homem se humilha/ se castram seu sonho/ Seu sonho é sua vida/ E vida é 
trabalho/ E sem o seu trabalho/ O homem não tem honra/ E sem a sua honra/ Se 
morre, se mata” (Gonzaguinha, 1983). 

 

 O cantor e compositor Gonzaguinha (1945-1991) que nos deixou de forma precoce e 

faz muita falta, já que era portador de arguta sensibilidade, penetrava na matéria ena alma do 

homem humilhado e perturbado sem o seu trabalho, como inquestionável fonte de renda e 

sociabilidade. 

 Seja qual for a interpretação sobre os impactos do neoliberalismo na sociedade 

brasileira e a repercussão no mercado de trabalho, uma análise percuciente deve levar em 
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consideração o resultado das eleições de 1989,a primeira eleição presidencial direta depois de 

trinta anos, mais do que isso, a referida eleição estabeleceu  o percurso de reorganização da 

sociedade brasileira para a década de 90, e o início do século XXI. O caloroso debate 

polarizado no segundo turno entre Collor e Lula significou a escolha entre duas trajetórias de 

desenvolvimento para o Brasil no limiar do novo século, lamentavelmente foi exitosa nas 

urnas a proposta conservadora.  

 É importante salientar que a história costuma ser incompassível com os derrotados, e 

a classe trabalhadora foi duplamente vencida pela burguesia em âmbito nacional e mundial. 

Vejamos, no plano interno o governo de Fernando Collor foi eleito para implantar o ideário 

neoliberal, as propostas eram conservadoras e retrógradas no que diz respeito ao papel do 

Estado aos gastos sociais, logo nocivas para os trabalhadores, pois impôs recessão, confisco 

da poupança, privatizações, abertura comercial, falência de empresas, desemprego, entre 

outras medidas pró-mercado. Com referência ao aspecto mundial, coincidentemente o ano de 

1989, (simbolizada pela queda do muro de Berlim) cristalizou o colapso final do socialismo 

real, portanto, a esquerda imergiu em uma profunda crise, tornando complexo o esforço para 

confrontar o avanço da pauta neoliberal. (SAMPAIO JR., 1999; PILAGALLO, 2006). 

 Pois bem, frente a esse quadro, a agenda de política neoliberal é introduzida de modo 

acachapante no país, e com apoio expressivo da população. Qual seriam os motivos para a 

classe subalterna apoiar o neoliberalismo? A partir das reflexões de Sampaio Jr. (1999) como 

primeiro argumento, a sociedade brasileira é desprovida de laços de solidariedade, e em razão 

da pesada herança histórica colonial postergada e agravada com o passar do tempo. O 

segundo, argumento atribuímosàs últimas obras de Furtado (1992) e Oliveira (1998), o Brasil 

é um país fraturado pelas profundas desigualdades socioeconômicas, nós temos um 

apartheidcaracterizado pela minoria da população com elevado padrão de vida (comparado à 

burguesia dos países centrais) e a maioria do povo constituída de subcidadãos que transitam 

entre a baixa remuneração, a caridade pública e a indigência. Já o terceiro ponto de vista, 

apoiado por Pochmann (2008; 2010) e Mattoso (1999), se remete à retórica dos neoliberais, 

através da mídia com discursos bem orquestrados geralmente estrelados por personalidades do 

mundo artístico pregando a individualidade e liberdades de escolhas “caiu como uma luva”, 

pois foi ao encontro com os anseios da maioria dos trabalhadores majoritariamente 

desorganizados na sociedade composta pela plêiade de serviçais, informais, conta própria, 

proprietários de pequenos negócios, trabalhadores mal remunerados, etc. Em virtude da 
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própria atividade que exercem são individualistas por excelência, portanto, agindo em 

consonância com os dogmas liberais contemporâneos.  

 Segundo Mattoso (1999) e Biondi (2001), a conjuntura estava perfeita, em razão da 

hegemonia da agenda neoliberal, para encetar o desmonte do Estado Nacional 

Desenvolvimentista e a limítrofe estrutura de proteção social prevista na Constituição Federal 

de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã.  

 Como sabemos, o primeiro presidente neoliberal teve vida curta, pois a deflagração 

do processo de impeachment resultou no afastamento de Collor da presidência – porém, o 

compromisso com a ordem neoliberal não foi interrompida, muito pelo contrário, aprofundada 

e aperfeiçoada pelos governos que substituíram Collor na década de 1990, na presidência de 

Itamar Franco, entre 1992-1993, e o seu sucessor, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) que exerceu o cargo de presidente por dois mandatos de 1995-2002, foi nesse governo 

a maior onda de privatizações e ataques à classe trabalhadora com amplo apoio dos países 

imperialistas e frações da burguesia interna principalmente os senhores do capitalismo 

financeiro. (MATTOSO, 1999; BIONDI, 2001). 

 Ademais, foi no início dos anos 90 que a classe política no poder absorveu 

passivamente as recomendações do Consenso de Washington27 que manifestava os interesses 

dos países imperialistas com destaque para os EUA, em realizar “reformas” em consonância 

com a ideologia neoliberal. (FURTADO, 1992; POCHMANN, 1998; SAMPAIO JR. 1999). 

 Segundo Sampaio Jr. (1999) os governantes brasileiros subservientes aos interesses 

das potências do capitalismo, e na ânsia de modernizar o país, iniciaram sem estabelecer 

canais de diálogo com a sociedade, amplas transformações, chanceladas com a tríade: 

abertura comercial e financeira, privatizações e desregulamentações. Por sua vez, para 

Pochmann (1999) grandes parcelas das empresas nacionais não tinham as condições 

adequadas para enfrentar em pé de igualdade a concorrência das transnacionais – a 

consequência ficou ilustrada da seguinte forma, as que não foram à bancarrota eram 

incorporadas pelas empresas de capital estrangeiro. No que tange às privatizações, estatais 

importantes para o desenvolvimento do país eram transferidas para a iniciativa privada – isso 

                                                             
27 Consenso de Washington. Conjunto de trabalho e resultados de reuniões de economistas do FMI, do Bird e do 
Tesouro dos Estados Unidos realizados em Washington D.C no início dos anos 90. Dessas reuniõessurgiram 
recomendações dos países desenvolvidos para que os demais, especialmente aqueles em desenvolvimento, 
adotassem políticas de abertura de seus mercados e o “Estado Mínimo”, isto é, um Estado com o mínimo de 
atribuições (privatizando as atividades produtivas) e, portanto, com um mínimo de despesas como forma de 
solucionar os problemas relacionados com a crise fiscal; inflação intensa; déficit em conta corrente no balanço 
de pagamentos, crescimento econômico insuficiente e distorções na distribuição de renda funcional e regional 
[...} (SANDRONI, 1999, p. 123). 
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posto, representou a eliminação de cadeias produtivas e a destruição de milhões de postos de 

trabalho com ênfase para os empregos típicos da classe média assalariada, tais como 

administradores, contadores, economistas, engenheiros, arquitetos, advogados, 

etc.(QUADROS, 1996; MATTOSO, 1999; SAMPAIO JR.,1999; 2004; POCHMANN, 1999; 

2010; 2012; 2016; 2018; GODEIRO; SOARES, 2018). 

 
 A década de 90 é um divisor de água na trajetória dos principais indicadores da 
 situação do trabalho no Brasil. Após cinquenta anos de progressivo aumento no 
 mercado de trabalho assalariado e formalização das relações de trabalho, houve 
 drástica regressão no mercado de trabalho, com o aumento de todas as formas de 
 desemprego, o crescimento dos vínculos de trabalho vulneráveis, queda dos 
 rendimentos reais e concentração de renda. (DIEESE, 2001, p. 11). 
 

  

 Mattoso (1999), ao se referir aos recordes de desemprego nas regiões metropolitanas 

nesse período, aponta para os nebulosos e inconfessáveis interesses do mercado, assessorado 

pelos organismos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) que adotaram 

cegamente, como políticas macroeconômicas, abertura econômica e financeira 

indiscriminada, sobrevalorização do real e taxa de juros elevadíssimos. Surpresa! E 

obviamente desagradável o resultado foi marcado por um pífio incremento no Produto Interno 

Bruto (PIB), profunda regressão produtiva identificada pela desindustrialização, desequilíbrio 

nas contas públicas. 

 E nesse diapasão o governo renunciou a articulação de um projeto nacional, através 

da interlocução com os atores sociais lídimos representantes da sociedade civil organizada. 

Mas a postura do governo era propugnar a flexibilização do arcabouço jurídico e social que 

regulava o mercado de trabalho, ou seja, rebaixar o custo da força de trabalho para favorecer 

os capitalistas. Os argumentos das autoridades para combater o desemprego afloravam o 

cinismo e o descaso com a classe laboriosa ao propor contratos temporários, contratos por 

tempo parcial, cooperativas de trabalho, desemprego temporário, renda flexível etc. Era lugar 

comum o governo e os empresários vociferarem que os trabalhadores não tinham qualificação 

profissional e nível de escolaridade desejável, logo existiam oportunidades para os 

trabalhadores “qualificados”. A patronal atacava a legislação trabalhista acusando-a de “muito 

rígida” – para voltar a gerar postos de trabalho seria necessário flexibilizar a Lei, os 

sindicatos, principalmente os mais combativos eram apontados como corporativos e 

intransigentes. Para completar o leque de argumentos superficiais asseveravam que a 

responsabilidade pelo caótico quadro de desemprego era uma atribuição do trabalhador, pois 
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seria necessário “investir” na sua formação ou capacitação para se tornar atraente para o 

mercado – nos anos 90, o vernáculo da moda era empregabilidade.  (MATTOSO, 1999). 

 O indisfarçável mal estar proporcionado na década de 1990, por intermédio de 

sucessivos ajustes econômicos de corte recessivo, aponta SICSÚ (2013), gerou inexorável 

descontentamento em segmentos consideráveis da classe trabalhadora, camponeses, frações 

da pequena burguesia, e até capitalistas do setor produtivo. Não foi por outro motivo, diante 

das decepções dos milhões de iludidos, ludibriados, enganados pelas promessas dos oráculos 

e prepostos do livre mercado – decidiram direcionar seus votos para a eleição do ex-líder 

operário Luiz Inácio Lula da Silva que permaneceu a frente do governo entre 2003-2010. 

Apesar da desconfiança da elite conservadora e o preconceito hipócrita de parcela da 

sociedade – o habilidoso e articulado presidente conseguiu granjear o apoio dos políticos 

conservadores, empresários, sindicalistas etc. para o seu projeto de poder. A ciência social 

define esse tipo de barganha política como sendo conciliação de classes. 

 
 O Lula que chegou à presidência não era mais o catalisador das grandes 
 mobilizações de massa dos anos 1978/1984. Não era mais um incendiário de 
 mudanças, mas um bombeiro. Lula não foi eleito, com a tolerância burguesa que 
 pode usufruir, porque o Brasil estava em uma situação revolucionária, mas porque a 
 sua presença no governo era um fator que deveria preveni-la, considerando-se o 
 contexto latino-americano do início da década com Chávez derrotando a tentativa de 
 golpe na Venezuela no primeiro semestre de 2002. O PT não chegou ao poder como 
 consequência do acenooperário e popular que desafiou Figueiredo, mas em 2003, 
 portanto, dezoito anos depois do fim da ditadura. (ARCARY, 2014, p. 11). 
 

 A partir das contribuições de Arcary (2014), Godeiro e Soares (2016) e de Sampaio 

Jr. (2018) posso argumentar que o ponto nevrálgico, diz respeito, a questões óbvias: Lula e o 

PT não correspondem ao projeto revolucionário de ruptura no sentido stricto senso do termo – 

aliás, o governo do PT não pode ser rotulado nem sequer de reformista. Afinal qual foi à 

reforma impactante ocorrida durante o governo Lula? Assim sendo, a eleição do PT não foi 

contra os capitalistas, mas com o apoio declarado da burguesia que influenciou e disputou o 

governo com a classe trabalhadora.   O mandato de Lula materializou a presença da “esquerda 

neoliberal”, imbuída de promover políticas limítrofes às regras impostas pela democracia 

burguesa na sua versão contemporânea, ou melhor, praticando o neoliberalismo.  

 Todavia o presidente Luiz Inácio se deparou com uma conjuntura econômica 

internacional favorável com referência aos preços das commodities – os principais produtos 

da pauta de exportação do país, como os gêneros da agropecuária (soja, carne bovina e de 

frango, laranja, açúcar, milho, café, etc.) e as commodities minerais (ferro, petróleo bruto, 

bauxita, etc.). A valorização desses itens foi impulsionada pela excepcional performanceda 
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economia chinesa – e esses fatos contribuíram para a entrada de divisas no Brasil, conforme 

os estudos de Pochmann (2010), Arcary (2014) e Sampaio Jr. (2018).  

  Para Sicsú (2013) são méritos atribuídos ao governo popular, o conjunto de políticas 

realizadas pelo planejamento, destinando porcentagem ínfima dos recursos públicos para os 

investimentos sociais em programas como a bolsa-família, valorização do salário-mínimo, 

minha casa minha vida, em infraestrutura etc. Além das políticas econômicas anticíclicas, 

heterodoxas e importantíssimas para resistir a grande crise mundial de 2008, esse conjunto de 

ações, elencadas de maneira sumária, exerceu forte poder de reação da sociedade brasileira, 

sendo assim, foi visível o crescimento da economia e o aumento dos empregos com carteira 

assinada.  

 
 Por fim, a década de 2000 apresentou uma alteração importante no padrão de 
 trabalho da mão de obra brasileira, marcada por forte dinamismo nas ocupações 
 geradas e no perfil remuneratório. Do total líquido de 21 milhões de postos de 
 trabalho criados na primeira década do século XXI, 94,8% foram com rendimentos 
 de até 1,5 salário mensal. Nas ocupações sem remuneração, houve a redução líquida 
 de 1,1 milhões de postos de trabalho, enquanto na faixa de cinco salários mínimos
 mensais a queda total atingiu 4,3 milhões de ocupações. Em síntese ocorreu o 
 avanço das ocupações na base da pirâmide social.  (POCHMANN, 2012, p. 27). 
 

 Esses dados, no que concerne ao saldo de geração líquida de empregos analisados 

por Pochmann (2012 e 2016), revelaramo maior dinamismo no mercado de trabalho na 

primeira década do século XXI, mesmo quando comparado com a década de 1970, período do 

milagre econômico, ocasião na qual o saldo de empregos formais foi de 17,2 milhões de 

postos de trabalho. Enquanto na década de 1990, época do neoliberalismo ortodoxo, não era 

prioridade o emprego, portando, foi gerado 11 milhões de empregos. Cabe destacar que os 22 

milhões de empregos ofertados tinham características tais como: regime de atividades 

flexíveis, com baixa remuneração e alta rotatividade – sendo a maioria desses postos de 

trabalho alocados no heterogêneo setor de serviços, com ênfase para as profissões segurança 

patrimonial, vigilantes, porteiros, recepcionistas, operadores de telemarketing, vendedores, 

balconistas, repositores, promotores de mercadorias, motoristas, cobradores, auxiliar de 

serviços gerais, cozinheiras, passadeiras, garçom, operadores de caixa, entre outras profissões 

na sua maioria endógenas aos segmentos de comércio e serviços.  

 Inegavelmente, no transcorrer do governo Lula, houve melhoria tênue no padrão de 

vida da classe trabalhadora – pois a inclusão da base da pirâmide social no mercado de 

trabalho formal, a valorização do salário mínimo que repercutiu na renda dos trabalhadores da 

ativa e dos aposentados epensionistas, os programas sociais que tiraram da linha do 
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pauperismo milhões de brasileiros e o acesso às facilidades creditícias, eram condições 

determinantes hic et nunc para o aquecimento do mercado interno, em virtude da demanda 

reprimida por bens de consumo duráveis (eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, 

motos etc.), além do desejo de adquirir serviços mais sofisticados que eram uma 

exclusividade da classe média (cursos superiores, viagens, passeios, restaurantes, compras no 

exterior etc.). Foi sem dúvida a mola propulsora para o aquecimento do mercado brasileiro 

que há muito estava semiestagnado, aumentando a demanda das forças produtivas. 

(POCHMANN, 2010; 2012; 2016; SICSÚ; 2013). 

 Perante a efervescência da sociedade, motivada pelos ínfimos incrementos no 

rendimento da classe subalterna, de afogadilho alguns acadêmicos “intelectuais orgânicos da 

burguesia”, consultores de mercado, agências de marketing, jornalistas e comentaristas dos 

meios de comunicação de massa, todos a serviço do mercado principalmente financeiro, 

apontaram a pequena capacidade de consumo dos pobres como um fenômeno de 

transformação na sociedade brasileira. Pasmem! Com a afirmação do delírio, pois segundo 

esses brilhantes senhores serventuários do neoliberalismo estariam diante de uma “nova classe 

média”.28 Será possível que a “nova classe média” é formada de trabalhadores que recebem 

1,5 salários-mínimos e agregados sociais?Indaga Pochmann (2012). 

 Noutras palavras, faz-se mister discorrer sobre os serviços prestados para as famílias, 

uma tradição arraigada no mercado de trabalho. Obviamente que na história do Brasil desde o 

período colonial temos a forte presença dos agregados, ou seja, o contingente empobrecido 

desprovidos de condições materiais que tangenciavam as aristocracias rurais na expectativa de 

conseguir algum trabalho e pequenos favores dos senhores de engenho, barões do café, entre 

outros ‘nobres’. O mundo do trabalho brasileiro não superou o excedente estrutural da força 

de trabalho, muito pelo contrário, mesmo no ciclo de desenvolvimento industrial, no qual 

ocorreu expressiva formalização do mercado de trabalho. Foi notável a participação da 

abundante plêiade de serviçais, visto que o estoque de trabalhadores não absorvidos pelo setor 

dinâmico do capitalismo constitui o exército de reserva. Além disso, a legislação de proteção 

social para os desempregados sempre foi restrita e direcionada exclusivamente para os 

trabalhadores com carteira assinada. (HOLANDA, 1973; CARDOSO DE MELO; NOVAIS, 

2010; POCHMANN, 2009, 2010, 2012). 

                                                             
28Reflexões sobre a classe média podem ser detalhadas nos livros: Nova classe média? O trabalho na base da 
pirâmide social brasileira de Márcio Pochmann (2012); A reestruturação das empresas e o emprego da classe 
média. In: Crise e trabalho no Brasil de autoria de Waldir José de Quadros (1996); Capitalismo tardio e 
sociabilidade moderna. In: História da vida privada no Brasil. escrito por João Manuel Cardoso de Mello e 
Fernando Novais. (1998). 
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 O descalabro materializado pela escandalosa concentração de renda da classe média 

alta e dos ricaços permite que esses estratos sociais tenham a sua disposição um numeroso 

exército de agregados sociais para exercer diversas atividades domésticas; é importante 

realçar que os serviçais geralmente não são formalizados, ou seja, não possui o passaporte 

para a cidadania regulada, a carteira profissional de trabalho assinada – que assegura o acesso 

aos direitos sociais. Basta lembrar as questiúnculas da classe média lamurienta sobre a Lei 

que obrigava o registro das domésticas em pleno século XXI. A título de comparação na 

Europa a classe média não dispõe de criados para o seu deleite, a manutenção dessa 

modalidade de serviço tem elevado custo.  

 
 Dessa forma várias ocupações vinculadas à condição de agregado social passaram a 
 depender da própria concentração de renda, seja para o exercício de serviços mais 
 simples (jardinagem, passeadores de cães, manicures, segurança, limpeza, entre 
 outros), seja para serviços mais sofisticados (condicionamento físico e alimentar, 
 assistência pessoal, acompanhamentos individuais, embelezamento, entre outros). 
 Quanto maior a renda no país, maiores tornam-se as oportunidades de expansão das 
 ocupações vinculadas à condição de agregado social. (POCHMANN, 2009, p. 143). 
 

 Se não fosse trágico seria cômico, justamente nos efêmeros períodos de crescimento 

econômico – como no decorrer de 2003-2010, é possível notar o aumento exorbitante de 

postos de trabalho no segmento de serviços que exigem pouca qualificação e baixos salários. 

Nesse cenário, assistimos a emergência dos novos agregados sociais do século XXI, 

formados, conforme Pochmann (2009), por trabalhadores especializados, sobretudo, pilotos 

de aviões de pequeno porte e helicópteros, lanchas, serviços de administração de patrimônio 

(imóveis, aplicações no mercado financeiro), atendimento personalizado (persona ltrainer e 

style, damas de companhia, cuidadores, seguranças, consultores, etc.) representam em torno 

de 5% das atividades direcionadas às famílias com remuneração equivalente a cinco salários 

mínimos.  

 Infelizmente o país perdeu a capacidade de gerar empregos em profusão, postos de 

trabalho suficientes para absorver a parcela significativa da População Economicamente Ativa 

(PEA) que demanda por empregos. Esporadicamente, e nas raras oportunidades vislumbradas 

de dinamismo econômico, os postos de trabalho são precários tendo intensificado esse perfil 

de emprego no bojo do padrão de “acumulação flexível”em um país da periferia do 

capitalismo.  Identificamos na contemporaneidade a Uberizaçãodo mercado de trabalho 

nacional – como a ideologia neoliberal conta com força arrebatadora no conjunto dos 

trabalhadores hiperprecariazados, que passaram a partir dos anos 1990 pela “lavagem 

cerebral” dos arautos neoliberais que tiverem êxito em introduzir os conceitos do mundo 
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corporativo como uma cosmovisão de mundo e muitos trabalhadores aderiram a esta lógica 

materializada. É comum, percentual significativo dos proletários assumir conceitos 

disseminados pelo vernáculo burguês, tornando clichê a palavra empreendedorismo 

(POCHAMANN, 2012) Assim, o pipoqueiro, o vendedor de pamonha, o sorveteiro, o catador 

de material reciclável, não são capitalistas, nem classe média tradicional, muito pelo contrário 

são trabalhadores do setor informal – no passado recente seriam camelôs, marreteiros, 

ambulantes, biscateiros, entre outras denominações consagradas na sociologia do trabalho. 

(ANTUNES; ALVES, 2004; POCHMANN, 2012; ANTUNES, 2018). 

 A elite conservadora, de acordo com Klein (2019) e Silva (2019), para atingir seus 

objetivos necessita recompor a taxa de lucros em queda livre desde a crise internacional do 

capitalismo em 2008, aflorada com o colapso imobiliário norte-americano que ganhou 

dimensão mundial. Dito isso, os empresários passaram a arrochar os salários e suprimir os 

direitos trabalhistas, vide o exemplo da retaliação CLT.Não obstante, a classe trabalhadora 

anestesiada não esboçou reação – diante das alterações que ocorreram por intermédio da 

draconiana Lei 13.429, publicada em 31 de março de 2017, que liberalizou a terceirização, 

facilitando a contratação dos trabalhadores para as “atividades fins”, assim sendo, amplia de 

forma desmesurada a desregulamentação dos direitos, esta se deu ancorada na Lei 13.467, de 

13 de julho de 2017, que visa recrudescer a exploração dos proletários e restringir as formas 

de organização dos trabalhadores e enfraquecer as entidades sindicais. (LOMBARDI; LIMA, 

2016; KLEIN, 2019; SILVA, 2019). 

 É surpreendente, porém não é ficção, em pleno século XXI, os capitalistas e o 

governo de plantão, estão promovendo na sociedade brasileira e especificamente no mercado 

de trabalho uma digressão que se reporta as primeiras décadas do século XX, donde a classe 

trabalhadora desprovida de direitos, sociais, políticos e econômicos, no qual imperava o reino 

da precariedade das relações de trabalho, entretanto, os despossuídos com todas as 

adversidades sonhavam e lutavam de modo hercúleo durante o século XX para tornar 

tangíveis as suas demandas imediatas e históricas. Os nossos antepassados conseguiram nos 

deixar um legado cristalizado através das conquistas no âmbito dos direitos sociais, civis e 

políticos e no enfrentamento de governos autoritários. No entanto, essas conquistas estão 

sendo rapidamente dilapidadas pelo capital. (GODEIRO; SOARAES, 2016; SAMPAIO JR, 

2018; CAMPOS, 2018; VIEIRA, 2018; POCHMANN, 2017; SILVA, 2018). 

 O mercado de trabalho é subordinado às decisões políticas e à dinâmica 

macroeconômica – ter mais ou menos postos de trabalho, com ou sem a qualificação, postos 
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de trabalho com remuneração digna e protegidos pela Lei. São produtos de decisão política e 

da consciência de luta da classe trabalhadora. Vamos frisar que não existe varinha de condão 

para fazer surgir como passe de mágica os empregos que necessitamos e desejamos 

principalmente para a nossa juventude e os trabalhadores com idade superior a quarenta anos. 

Sem crescimento econômico investimento público e privado não é possível gerar empregos, a 

literatura clássica econômica fundamentada no pensamento keynesiano já comprovou no 

passado. Aumentar o nível de escolaridade das pessoas e aplicar políticas neoliberais com o 

desmonte do Estado e a supressão dos direitos não fomenta a abertura de novos postos de 

trabalho. (LOMBARDI; LIMA, 2016; RAMOS; FRIGOTTO, 2016; POCHMANN, 2016). 

 Todavia é um espanto, a classe trabalhadora, nas suas dimensões nacional e mundial, 

está vivenciando profunda crise existencial com enormes dificuldades para se posicionar de 

forma altaneira e promover com sapiência a luta de classe e construir as nossas saídas 

revolucionárias do sistema capitalista, que por sinal, já não tem absolutamente nada para 

oferecer para os trabalhadores. Que momento histórico terrível, no qual os proletários não são 

contemporâneos da sua realidade e sobrevivem no mundo da perversidade sem até o momento 

esboçar o caminho do trabalho autônomo para outro padrão civilizatório que hoje é utopia, 

mas tem nome, chama-se socialismo. (LESSA, 2014; TONET, 2016). 

              No que concerne ao objeto da nossa dissertação que aborda a Lei 13.415/2017 

versando sobre o “novo” Ensino Médio e as suas articulações com o Mundo do Trabalho é 

importante salientar conforme a teoria marxista que o “trabalho é a categoria fundante do ser 

social” (ROSSI, 2012), portanto, é a partir do trabalho categoria ontológica do ser social 

(LUKÁCS, 2012), que pretendemos refletir sobre as transformações regressivas 

contemporâneas nas formas de proteção do trabalho na era do regime da acumulação flexível 

(HARVEY, 1992), e a educação é um complexo social (ROSSI,2012), subordinada aos 

métodos de produção da mercadoria coração do sistema capitalista, portanto, a educação não 

deve ser menosprezada nem supervalorizada. 

  Com o advento do golpe de Estado em 2016 no Brasil (SOUZA, 2016; FRIGOTTO, 

2017), é possível identificar à luz dos autores elencados no presente capítulo os retrocessos 

vincados com os tênues avanços sociais que eram paulatinamente conquistados ancorados na 

Carta Constitucional de 1988. Assim sendo, é a partir do golpe ilustrado no modus operandi 

da burguesia autóctone, do imperialismo e do governo, agindo em consonância contra a classe 

trabalhadora fragmentada e desprovida de consciência de classe para defender os seus 

interesses, aliás, esta sempre foi uma estratégia dos capitalistas dividir e impor a ideologia 
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para fragilizar os trabalhadores. (LESSA, 2014; LOMBARDI; LIMA, 2016; RAMOS; 

FRIGOTO, 2016).A educação da força de trabalho também é alienante, limítrofe e restrita às 

demandas do mundo do trabalho, cujo discurso do pensamento liberal e reformista é a 

formação para o mercado de trabalho, cidadania e democracia operando a lógica burguesa de 

hegemonia (TONET, 2012; FREITAS, 2017; KUENZER; 2017; ROSSI, 2018; FRIGOTTO, 

2019). É justamente na conjuntura mundial e nacional de crise estrutural do capitalismo 

(MÉZÁROS, 2005) que vislumbramos a imposição da reforma do Ensino Médio para atender 

as demandas do capitalismo flexível, pois é condição imperiosa uma educação balizada na 

pedagogia da acumulação flexível para formar sujeitos com subjetividades flexíveis 

(KUENZER, 2017; 2019), o perfil requerido pelo capital nos dias contemporâneos. 
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2 CAPÍTULO II – ADEUS AO NACIONAL DESENVOLVIMENTISMO E A 

REGRESSÃO SOCIOECONÔMICA 

 

 

“Dormia 
A nossa pátria mãe tão distraída  
Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações” 
(Chico Buarque, 1984). 

 

 Com o advento da Terceira Revolução Técnico-Científica Informacional muita tinta 

e papel foram utilizados pelos teóricos vincados à ideologia da Pós-Modernidade, que não 

titubearam em afirmar a derrocada do Estado-nação. Entretanto, é possível enfatizar que os 

países que introjetaram as políticas modernizantes da era neoliberal, e abriram os seus 

respectivos mercados, logo conseguiram a proeza de promover o acelerado processo de 

privatizações, desarticulando as cadeias produtivas que, por sua vez, eram os sustentáculos do 

ciclo de industrialização no mercado de trabalho e aprofundou-se a precarização, 

informalidade e o desemprego de longa duração, no que tange às políticas sociais como a 

educação, a saúde, a habitação, entre outras, foram impactadas de forma regressiva, mais do 

que isso, a irreparável perda da soberania expressa na subordinação aos interesses das 

potências hegemônicas. (SOBRINHO, 1994; CABRAL, 2004; FURTADO, 1995; 1998).  

 Subjacente a este cenário, temos o intuito de apresentar neste capítulo a 

materialização do esfacelamento da nação brasileira, ao aderir passivamente ao Consenso de 

Washington, portanto, desde o início dos anos 1990, todos os governos aplicaram a agenda 

neoliberal. É justamente no bojo desse contexto da sociedade brasileira na segunda década do 

século XXI que se propugnou a reforma do Ensino Médio, objeto de pesquisa, Lei n.º 

13.415/17. Tendo como referência os estudos de Ramos e Frigotto (2016), Frigotto (2017; 

2019); e Sampaio Jr. (2018) consideramos que o Estado e o capital têm como propósito  

oferta de uma escola mínima direcionada à educação do fazer associada à classe trabalhadora, 

uma educação para o rápido ingresso no mercado de trabalho que não consegue gerar 

empregos qualificados, e muito menos postos de trabalho suficientes para absorver a 

juventude laboriosa. 

 

 

 2.1 O Brasil em construção, um projeto de nação 

 



62 
 

 
 

 Dito isso, ouso afirmar, fundamentado em Cabral (2004) que quem não vislumbrou, 

pesquisou ou refletiu à luz do projeto de Estado nacional desenvolvimentista entre as décadas 

de 1930 e 1970 não consegue compreender o Brasil. 

 Como já foi discutido acima, até a Revolução de 30 o Brasil era uma grande 

fazenda29, exímio produtor de gêneros agrícolas para abastecer as nações industrializadas. Os 

ciclos econômicos não contribuíram para a integração do País, muito pelo contrário, pois 

fortalecia as relações comerciais dos enclaves produtores de matérias-primas, estreitando os 

laços com as elites dos países que demandavam os produtos oriundos das regiões 

exportadoras. Portanto, estamos explicitando uma sociedade fragmentada, na qual as 

oligarquias exerciam o seu plutocrático poder.  

 Isso nos remete aos interesses aristocráticos que chancelaram o autárquico acordo da 

“política do café com leite” entre as elites agrárias de São Paulo, o maior produtor de café, e 

Minas Gerais, a principal bacia leiteira. Esta aliança assegurou o compartilhamento da 

presidência, entre os políticos paulistas e mineiros durante a República Velha (1889-1930). 

Assim sendo, por motivos óbvios não podemos afiançar que existia no período em alusão uma 

federação no País no sentido amplo do termo. (PRADO JR, 1990; 2004; OLIVEIRA, 1998; 

RIBEIRO, 2006). 

 É digno de nota e em virtude da sua localização geográfica privilegiada entre o 

interior e a serra do mar, o rápido crescimento da cidade de São Paulo que ficou 

mundialmente conhecida como a metrópole do café, além disso, é importante salientar que a 

infraestrutura gestada para o complexo cafeeiro paulista30 contribuiu de forma decisiva para o 

estágio incipiente da industrialização31. 

 
O café já era o principal produto brasileiro de exportação na década de 1840; mas na 
segunda metade do século XIX, sobretudo a partir das décadas de 1860 e 1870, a 
produção cafeeira passou por transformações profundas. A história dessas 
transformações é a história da formação de novas relações de produção não somente 
na economia cafeeira, mas no conjunto da sociedade brasileira. No seu conjunto, o 
período da história econômica brasileira aqui estudada caracteriza-se pelo 

                                                             
29“O Brasil era um fazendão horroroso” quem se exprime nesses termos e o professor João Manuel Cardoso de 
Mello, fazendo referência à economia agroexportadora e o próprio atraso do País quando comparado com as 
Nações desenvolvidas. 
30 Sobre o assunto abordado maiores detalhes na obra: “Raízes da Concentração Industrial em São Paulo” de 
autoria do professor da Unicamp Wilson Cano (1977). 
31Portanto, podemos mencionar o capital excedente dos cafeicultores, o trabalho livre assalariado notadamente 
dos imigrantes, ao transporte pelos ramais que conectavam o interior até o litoral, a presença dos bancos 
geralmente de propriedade do baronato do café, o franco desenvolvimento do comércio, a infraestrutura foi 
ampliada, por meio do provimento de energia elétrica, arruamento dos logradouros, esse dinamismo vinculado 
com a economia cafeeira e o despertar da manufatura, contribuiu para a constituição do mercado consumidor a 
fim de absorver as mercadorias produzidas nas fábricas. (SILVA, 1976; POCHMANN, 2001).  
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desenvolvimento e a crise da economia cafeeira; mas esse também é o período da 
substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, do desenvolvimento do 
mercado da rápida expansão das estradas de ferro, da aparição das primeiras 
indústrias. Esse período precede e cria condições necessárias à industrialização do 
Brasil (SILVA, 1976, p. 18). 

 

 Fica explícito que o processo de industrialização no Brasil teve sua origem na 

acumulação capitalista ocorrida na cafeicultura e de maneira mais contundente no Estado de 

São Paulo, principalmente na sua capital e áreas adjacentes, ao reunir as condições 

indispensáveis para catapultar o avanço industrial.  Para Barbosa (1998) este modelo de 

indústria, do início do século XX, tinha algumas especificidades marcantes, como indústria de 

bens de consumo não duráveis (alimentos, bebidas, calçados, vestuário etc.) para suprir a 

demanda interna, não era necessário alocar muito capital para colocar em plena atividade as 

fábricas, o maquinário era importado dos países centrais, geralmente obsoletos em razão da 

atualização tecnológica. No que tange à força de trabalho, como referido anteriormente, 

convém ressaltar a presença das maciças correntes imigratórias, que por sua vez atraiu 

proletários europeus, em quantidade superior a capacidade dos capitalistas incorporarem no 

setor produtivo, portanto, desde o princípio o mercado de trabalho contou com expressivo 

contingente de mão-de-obra subutilizada. O que facilitava para os capitães da indústria o nível 

de salário rebaixado e a ausência de direitos sociais e trabalhistas.  

 
No ano de 1889, por exemplo, o Brasil contabilizava a presença de 630 
estabelecimentos industriais que empregavam menos de 25 mil operários. Deste 
universo, 2/3 haviam surgidos na década de 1880. Trinta anos depois, em 1920, o país 
contava com quase 13,6 mil indústrias, com 294 mil operários. Entre os anos de 1889 
e 1920, o número de indústrias foi multiplicado por 21,3 vezes, enquanto a quantidade 
de operários aumentou acumuladamente 442,1%. (POCHMANN, 2016, p. 75-6). 

 

 A despeito dos dados sistematizados pelo economista Pochmann, ficou evidente a 

evolução do setor industrial, por intermédio da expansão quantitativa das unidades fabris, bem 

como pelo significativo aumento da força de trabalho empregada. Sem delongas, nesse 

estágio inicial a indústria que se desenvolveu encontrou solo fértil para o seu progresso com 

ênfase para a conjuntura geopolítica manifestada com a I Guerra Mundial (1914 – 1918) e o 

Crackna bolsa de valores de Nova York em 1929. Estimularam o ciclo industrial identificado 

pela literatura especializada como a industrialização de substituição das importações. Em 

virtude da Guerra havia obstáculos instransponíveis para garantir a importação das 

mercadorias dos países beligerantes, na ocasião os maiores fornecedores de bens 

manufaturados para o Brasil.  
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 A transição de uma economia essencialmente agroexportadora para uma sociedade 

urbano-industrial teve como ponto culminante a Revolução de Trinta que teve o feito de 

deslocar a aristocracia cafeeira do poder e expressou um acordo entre a burguesia para 

concatenar novos meios de assegurar a acumulação, em razão da bancarrota da cafeicultura 

em 1929, provocada pela mais intensa crise do capitalismo até então. Ademais a elite 

necessitava de alternativa econômica para exercer a sua hegemonia, nesse contexto 

ampliaram-se as perspectivas para a industrialização e urbanização do país. (GODEIRO; 

SOARES, 2016). 

 É oportuno registrar que a ascensão à presidência da República do gaúcho Getúlio 

Vargas entre 1930 e 1945 significou o começo da exitosa experiência do Projeto Nacional 

Desenvolvimentista, com absoluto destaque para o papel do Estado intervencionista, 

responsável pelo formidável salto qualitativo e quantitativo do complexo industrial brasileiro, 

elaborado a partir da conciliação de interesses estratégicos para a nação. Todavia não 

podemos pecar pela ingenuidade, pois o nacional desenvolvimentismo nunca propugnou o 

rompimento unilateral com o imperialismo, ou mesmo impedir o investimento estrangeiro. 

Entretanto, o desenvolvimentismo circunscrito a Era Vargas pretendia galvanizar espaços para 

o país não permanecer submisso exclusivamente aos interesses das potências hegemônicas, 

grosso modo, tinham naquela época o intuito de encontrar um caminho que viabilizasse o 

desenvolvimento do Estado-nação brasileiro.  

 
A debilidade extrema da burguesia, o peso do Estado, a dependência do capital 
estrangeiro e o medo de uma Revolução da classe trabalhadora, numa conjuntura 
incendiária do período entre guerras, permitiram o surgimento de governos 
nacionalistas burgueses na maioria dos países coloniais e semicoloniais. Getúlio 
Vargas no Brasil (1930-1945), Cárdenas no México (1934-1940), Perón na 
Argentina (1946-1955), entre outros. No período entre 1920 e 1945, a Inglaterra 
perdeu o controle do mundo, enquanto os Estados Unidos ainda não tinham 
assumido o comando. Nessa brecha, surgiram regimes políticos ditatoriais com 
orientação nacionalista e industrializante. Revelava uma combinação histórica única 
nesses países: uma burguesia muito frágil e dependente do mercado mundial de 
alimentos e matérias – primas, querendo voar por conta própria, uma dependência 
extrema dos capitais e empréstimos dos países imperialistas e uma classe 
trabalhadora cada vez mais forte. (GODEIRO; SOARES, 2016, p. 50-1). 

 

 O problema posto nesta lógica interpretativa ilustra ipsis literisa fragilidade da 

burguesia nacional, oriunda do mundo rural e não reunia as condições para propiciar um salto 

no padrão industrial, pois para empreender a industrialização de base, eram necessários 

elevadíssimos investimentos, domínio de técnicas elaboradas nos países imperialistas, e a 

espera pelo retorno do capital. As corporações estrangeiras também não se interessaram em 

direcionar recursos para a indústria de base de um País periférico com as características 
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econômicas do Brasil, da primeira metade do século XX. Assim, perante a conjuntura 

descrita, o desenvolvimento da indústria de base foi uma decisão política de investimento 

público, ou seja, com recursos do Estado. 

 Cabe reiterar que a ausência de uma nação hegemônica no capitalismo, no interregno 

da Primeira Guerra (1914-1918) para a Segunda Guerra (1939-1945), abriu-se uma janela de 

oportunidade para o Brasil consubstanciar a hercúlea transição de uma economia 

agroexportadora para urbana e industrial a partir de 1930. Apesar de ser uma ditadura, o 

período Vargas implementa a industrialização com a imprescindível presença do Estado 

intervencionista. Portanto, de acordo com Ribeiro (2006), Pochamann (2016) e Godeiro; 

Soares (2016), o governo necessitouconstruir consensos de interesses políticos para enfrentar 

os adversários da industrialização no Brasil, no campo interno à aristocracia liberal cafeeira, 

que monopolizou os fundos públicos para atender seus anseios oligárquicos e não pactuavam 

com as ideais arrojadas do varguismo. Enquanto isso, os países centrais vivenciavam com 

intensidade os progressos técnicos da II Revolução Industrial e não desejavam a participação 

de outros países no seleto grupo de nações industrializadas, visto que o lugar do Brasil no 

bojo da Divisão Internacional do Trabalho (DIT) era como fornecedor de matéria-prima. 

 
Getúlio Vargas se rendeu à supremacia norte-americana em 1941, assinou um 
acordo com Roosevelt, o Acordo de Washington, segundo o qual os EUA 
garantiriam fornecimento de armamentos e o Brasil garantiria adaptar sua indústria 
as necessidades de guerra dos EUA, fornecendo, por exemplo, minério de ferro e 
aço para os aliados. Nascia assim, a Companhia Vale do Rio Doce em 1942, a 
Companhia Nacional de Álcalis e a Fábrica Nacional de Motores em 1943 e a 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 1945. Getúlio permitiu a utilização de 
bases militares no Brasil (Natal, Recife e Belém) em troca de os Estados Unidos 
financiarem a industrialização, através do Exim Bank. (...). (GODEIRO; SOARES, 
2016, p.53). 
 
 

 Com o salto acelerado no processo de industrialização de base, ocorrido por conta 

das transformações produtivas do governo Vargas, era condição imperiosa a constituição de 

uma classe operária mais qualificada para suprir as demandas das fábricas e a expansão do 

comércio, atividades públicas. Assim sendo é digno de nota o papel que o equivalente ao atual 

Ensino Médio deveria desempenhar no bojo do período em alusão. 

 As primeiras manifestações regulamentadas, versando sobre esse nível de ensino são 

bastante contundentes, e se remetem à Constituição do Estado Novo no seu Artigo 123, de 

1937, que por sua vez é atribuída à denominada Reforma Capanema (1942-1946), momento 

em que foi gestado o Sistema S, composto pelo SENAI/SESI e SENAC/SESC, como espaços 

privilegiados para o treinamento direcionado para formação da força de trabalho no setor 
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fabril e também nos serviços urbanos. Tornou-se nítida a conotação dualista para a elite e sua 

formação propedêutica, com o objetivo de continuidade dos estudos até os níveis mais 

sofisticados de ensino, pois a classe dirigente e administradores do capital tinham uma 

educação mais abrangente. Enquanto para a classe obreira era destinada a formação tecnicista, 

ou seja, limítrofe ao adestramento para a labuta e aceitação passiva do projeto societário do 

capitalismo. (MAUÉS et al., 2017). 

 Perante o cenário geopolítico que fomentou a Segunda Guerra Mundial e o papel 

atribuído ao Brasil no confronto bélico como um país de forças auxiliares, submetido às 

ordens do exército norte-americano, podemos asseverar com os autores Godeiro e Soares 

(2016), que o presidente Getúlio Vargas (1882-1954) foi um político sagaz e habilidoso. 

Emrazão da sua visão estratégica, o país estava alinhado com as potências vitoriosas e isto 

oportunizou o Brasil para a modernização conservadora, através da transferência do padrão 

tecnológico no qual estava ancorada a II Revolução Industrial, a exemplo, a siderurgia 

nacional primordial para transformar ferro em aço, o mesmo processo constituía a base 

material para implantação das indústrias de bens de consumo duráveis, construção civil. Sob a 

égide da modernização conservadora ocorrem substantivos progresso de expansão das forças 

produtivas, porém sem haver alterações nas áreas sociais que permaneceram intocadas, ou 

seja, as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo agrária, tributária e social, foram 

postergadas ad infinitum. (GODEIRO; SOARES, 2016; POCHMANN, 2016). 

 
No plano político, a Revolução de 30 proscreveu do poder os coronéis fazendeiros 
com seus currais eleitorais e destituiu os cartolas do pacto do café-com-leite – quase 
todos formados pela Faculdade de Direito de São Paulo – que faziam da República 
coisa deles. Institucionalizou e profissionalizou o Exército, afastando-o das rebeliões 
e encerrando-o nos quartéis. No plano social, legalizou a luta de classes, vista até 
então como caso de polícia. Organizou os trabalhadores urbanos em sindicatos 
estáveis, pró-governamentais, mas antipatronais. No plano cultural renovou a 
educação e dinamizou a cultura brasileira. Getúlio governou o Brasil durante quinze 
anos sob a legitimação revolucionária, foi deposto e retornou, pelo voto popular, 
para cinco anos mais de governo. Enfrentou os poderosos testas-de-ferro das 
empresas estrangeiras, que se opunham à criação da Petrobras e da Eletrobrás, e os 
venceu pelo suicídio, deixando uma carta-testamento que é o mais alto e o mais 
nobre documento político da história do Brasil. (RIBEIRO, 2006 p. 201-2). 
 
 

 Os instrumentos teóricos para a reflexão à luz do desenvolvimentismo tiveram 

inestimável contribuição dos intelectuais inseridos no contexto do findar dos anos 1940, na 

Comissão Econômica para América Latina (CEPAL). No pós-guerra ganhou notoriedade o 

enorme esforço, por meio da crítica, que versava sobre as especificidades estruturais que 

obstacularizavam a superação da nossa condição de subdesenvolvimento. Os pesquisadores da 
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Cepal, conforme postula Theodoro (2004), também identificaram no desenvolvimento 

capitalista na periferia o seu controle por uma burguesia débil e submissa aos interesses 

imperialista, ou seja, sem vontade própria exercendo uma aliança comprometedora com a elite 

dos países hegemônicos. Isto exposto expressava empecilhos para o desenvolvimento 

autônomo e soberano dos países periféricos como o Brasil.  

 Convém discorrer que a contribuição da Cepal foi elucidada pela sistematização do 

quadro de subdesenvolvimento, caracterizado pela introdução do país no arranjo internacional 

de nações de forma subordinada e dependente. Em virtude da difundida assimetria entre o 

centro e a periferia eram construídos obstáculos associados com os mecanismos de 

desigualdade no comércio internacional, isto posto, era obstáculo para a disseminação do 

progresso tecnológico e impunha para os países periféricos a situação socioeconômica de 

subdesenvolvimento do sistema capitalista que é desigual e combinado. (THEODORO, 

2004). Em resumo, os pesquisadores cepalinos criaram o arcabouço teórico para explicar, a 

partir da realidade econômica e da própria herança histórica dos países periféricos,o 

subdesenvolvimento e quiçá criar os instrumentos para superá-la.  

 Não sem motivos, havia consenso entre a maioria dos intelectuais que se debruçou 

para pensar o projeto nacional de desenvolvimento e a importância de acelerar o tempo 

histórico, com a célere industrialização. Os cepalinos arguiam que a via industrializante 

poderia corroborar para consolidar as bases materiais, para viabilizar o crescimento 

econômico com a redução das desigualdades sociais nos países da América Latina, por 

exemplo, eliminando a pobreza absoluta, distribuindo renda, criando postos de trabalhos, 

fazendo as reformas estruturantes etc. 

 
O exitoso percurso brasileiro de enfrentamento da crise internacional de 1929 
garantiu meio século de avanços inegáveis na construção da sociedade urbano-
industrial. Entre 1929 – 1980, por exemplo, o PIB cresceu 5,7% com média anual, 
com a expansão da renda por habitante de 3% ao ano, enquanto o PIB dos Estados 
Unidos aumentou somente 3,2% por ano em média e o PIB per capita 1,9 
anualmente. Esse período histórico foi o único em que o Brasil apresentou resultado 
econômico superior ao dos Estados Unidos. (POCHMANN, 2008, p. 54). 

 

 O verdadeiro centro gravitacional da robusta performance econômica do Brasil teve 

a sua centralidade no arrojado projeto de industrialização ancorado no Estado 

intervencionista. Ou seja, em cinquenta anos (1930-1980), o país transformou-se no principal 

polo manufatureiro da periferia do sistema capitalista, combinado com acelerado processo de 

urbanização, em apenas trinta anos (1950-1980), quarenta milhões de brasileiros migraram 

com absoluto destaque para o “sul maravilha” (São Paulo e Rio de Janeiro), retratado nas 
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teledramaturgias e nos noticiários como o “novo eldorado”. Todavia, o mundo real era muito 

distinto da tela da TV, pois a maioria dos trabalhadores conseguia empregos com baixa 

remuneração e superexploração, residiam na distante e desprovida periferia que para se 

deslocar da precária moradia até o trabalho, passavam horas sacolejando dentro dos péssimos 

transportes coletivos. Vamos abrir um parêntese, nesse período de crescimento era franqueado 

à classe trabalhadora sonhar, pois valia a pena o sacrifício, era lugar comum à mobilidade 

social, a escolarização e a formação profissionalizante que garantiam empregos com melhor 

remuneração, o mercado de trabalho era dinâmico, o País estava se transformando em uma 

grande nação etc. (OLIVEIRA, 1998; BARBOSA; MORETO, 1998; POCHMANN, 2001; 

2008; CARDOSO DE MELLO; NOVAIS, 2010). 

 A despeito de o capitalismo criar ilusões sobre a ideia de oportunidade igual para 

todos, no entanto, segundo autor Cardoso de Mello e Novais (2010), com a mercantilização da 

sociedade é a lei da oferta e da procuraquem determina quanto cada indivíduo vale nessa 

metamorfose de “coisificação”,na qual os homens e as mercadorias são calculados. Dizendo 

de outra forma, devemos asseverar que a situação de partida é caracterizada pela desigualdade 

arraigada no capitalismo, que por sua vez, produz as mais variadas relações assimétricas. 

 Com o advento da vitória de Juscelino Kubitschek (1902-1976), na presidência da 

República, o político mineiro implantou o seu Plano de Metas32(1956-1960), logo ficou 

evidente o substantivo aumento do nível de internacionalização da economia brasileira, por 

meio dos incentivos para a implantação das corporações multinacionais, principalmente 

europeias e norte-americanas.  

 Para os autores Cardoso de Mello e Novais (2010) e Godeiro e Soares (2016) 

formavam o tripé da estrutura produtiva as empresas estrangeiras, as empresas privadas 

nacionais e as estatais, porém, as multinacionais, em razão das suas respectivas vanguardas 

tecnológicas, ocupavam os setores mais lucrativos e estratégicos da economia, amparados nas 

benesses do Estado garantidor de matéria-prima, infraestrutura, qualificação de mão de obra, 

doação de áreas, renúncia de impostos, liberdade para remessa de lucros. No entanto, as 

corporações multinacionais em razão dos seus respectivos poderes econômico e tecnológico 

aumentaram a capacidade de influência noterritório nacional. Neste momento histórico, 

caracterizado como o desenvolvimento dos 50 anos em 05 do governo JK, os autores 

                                                             
32 Plano Nacional de Desenvolvimento implementado no governo Juscelino Kubitschek na década de 50. Plano 
ambicioso nas suas metas de desenvolvimento de novos setores industriais, construção da nova capital, 
desenvolvimento da infraestrutura de transportes, comunicação, energia, entre outros. (OLIVEIRA, 1998, p. 280- 
1). 
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consideram que inegavelmente o Brasil logrou avanços econômicos,contudo de forma 

contraditória, as questões sociais não tiveram a mesma atenção e os problemas associados 

com a nossa herança histórica foram mantidos insolúveis. Afinal, para muitos políticos e 

burocratas o crescimento econômico per si tinha atribuição de equacionar as mazelas sociais. 

  Para Cardoso de Mello e Novais (2010) é possívelafirmar que no período entre 

1945-1963 vigeu no País uma conjuntura liberal democrática, o que propiciou a efetiva 

participação dos setores organizados da sociedade (universidades, sindicatos, partidos, 

associações), cada um ao seu modo contribuiu no acalorado debate sobre os benfazejos 

caminhos para consubstanciar o crescimento econômico, referenciado pela industrialização e 

sem perder a dimensão da superação do nosso deprimente quadro social. Os setores 

progressistas cobravam, de forma cada vez mais radical, uma sociedade mais justa.  

 A respeito disso, é salutar discorrer sobre ser absolutamente comum nos regimes 

ditos democráticos a participação dos jovens estudantes, operários, acadêmicos, intelectuais, 

empresários, políticos, nos destinos da nação e, no referido período, Oliveira (1998) e 

Cardoso de Mello e Novais (2010) assinalam o aumento da temperatura dos debates 

inspirados pelas convicções trabalhistas, pelo socialismo, pelo comunismo, pelo pensamento 

liberal conservador. Todavia, acima de todas as profícuas divergências, havia naquele 

momento o interesse que pairava como elo articulador das várias correntes de pensamento: a 

construção da nação e da civilização brasileira, pois urgia a supressão do nosso crônico atraso.

 Configurado esse quadro, a partir da década de 1950 e primeira metade dos anos 60, 

reverberou com intensidade as históricas e procrastinadas demandas da classe trabalhadora, 

que em virtude da industrialização já eram muito representativas nos principiais centros 

econômicos do país. E desde então, a classe trabalhadora politizava nos espaços públicos com 

o propósito de exigir o posicionamento das autoridades constituídas, vis-à-vis, em tela, as 

Reformas de Base33propugnadas pelo governo do presidente João Goulart (1918-1976), em 

função das pressões oriundas das vozes roucas das ruas que se organizavam com vigor para 

pautar as reformas inadiáveis. (VENTAPANE; FLEIXO, 2006). 

                                                             
33  Nesse quadro difícil de pressões e contrapressões, João Goulart encontra uma saída política reformista e de 
cunho nacionalista no seu programa de Reformas de Base. Era um programa de reformas institucionais, a ser 
submetido ao Congresso Nacional: reforma agrária (democratização do acesso à terra); reforma tributária 
(menor desigualdade na divisão social dos encargos fiscais); reforma administrativa (desburocratização dos 
serviços públicos e combate ao empreguismo); reforma urbana (combate à pobreza nas cidades, especialmente 
em ralação a moradia); reforma bancária (acesso mais amplo ao crédito para todos os produtores, especialmente 
os pequenos); reforma educacional (valorização do ensino público em todos os níveis).  (TEIXEIRA, 1993, p. 
112). 
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 Os capitalistas e a classe média de forma majoritária se orquestraram suplicando a 

intervenção das forças militares para combater o fantasma do comunismo, a república dos 

sindicatos, as ligas camponesas34,os estudantes e suas entidades organizativas, os sindicatos 

combativos e, por fim, a intervenção na estrutura política para defenestrar do poder o governo, 

que a elite julgava “fraco”, de Jango, pelo simples fato de pretender assumir compromissos 

superficiais nas Reformas de Base com os trabalhadores.  

  As forças armadas obtiveram o apoio interno de importantes segmentos da 

sociedade civil organizada como: empresários, latifundiários, banqueiros, igreja católica, 

setores da classe média, segmentos acadêmicos, parcela considerável dos meios de 

comunicação, enquanto que no plano internacional, o governo norte-americano não enxergava 

com bons olhos os movimentos populares no Terceiro Mundo, já que existia o inimigo 

ideológico declarado do capitalismo, no caso o socialismo, sem esquecermo-nos do exemplo 

na América da Revolução Cubana em 1959, que despertou o interesse das alas progressistas 

nos países da América Latina. (BENJAMIM, 2006; VENTAPANE; FLEIXO, 2006; 

GODEIRO; SOARES, 2016). 

 
O que estava em jogo, isto sim, eram dois estilos de desenvolvimento econômico, 
dois modelos de sociedade urbana de massa: de um lado, um capitalismo selvagem e 
plutocrático; de outro um capitalismo domesticado pelos valores modernos da 
igualdade social e da participação democrática dos cidadãos conscientes dos seus 
direitos, educados verdadeiramente e autônomos politicamente ativos. (CARDOSO 
DE MELLO; NOVAIS, 2010, p. 618). 

 

 Para autores como Costa (1995), Gorender (1986) e Cabral (2004), a elite do País 

nunca teve o propósito de realizar concessões para a classe subalterna, que lutavam 

corajosamente pela ampliação dos direitos civis, sociais e políticos, portanto, os trabalhadores 

de modo geral percebiam que a economia do Brasil crescia continuamente, mas os proletários 

não estavam participando de forma equânime dos extraordinários ganhos de produtividade. A 

resposta da burguesia retrógada paraas reivindicações das massas populares foi para Godeiro; 

Soares (2016), Gorender (1986) e Costa (1995), a truculência das forças de repressão que 

ficaram com o coturno sujo de sangue para garantir o domínio pelo terror dos operários, 

estudantes, sindicalistas, professores, entre outros. Deixando os capitalistas à vontade para 

aumentar a extração de mais-valia. 

                                                             
34 As Ligas Camponesas: “Reforma agrária na lei ou na marra” dizia Francisco Julião em 1962. “A burguesia 
nacional é vacilante e tende a compromissos com o imperialismo. A reforma agrária pela qual lutamos tem como 
objetivo final a liquidação do monopólio da terra exercido pelo latifúndio”, acrescenta o líder principal das Ligas 
Camponesas do Nordeste brasileiro. (TEIXEIRA, 1993, p. 113). 
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 2.2 No país do “capitalismo selvagem” não há revolução 

 O Golpe militar de 1964 materializou e amalgamou os interesses da burguesia 

autóctone, que jamais aceitou fazer qualquer acordo com a ralé, pois seriam fundamentais 

alianças estratégicas, mesmo que pontuais, para solidificar o Projeto de Estado-nação 

autônomo e soberano, que lograsse o progresso produtivo, com distribuição de renda e o 

fortalecimento das instituições democráticas. Por outro lado, as corporações transnacionais 

enraizadas no Brasil não admitiam reduzir as exorbitantes margens de lucros e privilégios, 

desde sempre cristalizados pela superexploração da força de trabalho, livre acesso às 

matérias-primas com valores depreciados, remessa de capital para as matrizes com isenção da 

cobrança de impostos, entre outros benefícios assegurados pelo Estado submisso e passivo 

para os oligopólios capitalistas. Em contrapartida, o mesmo Estado exercia a opressão contra 

a classe trabalhadora, portadora de demandas históricas e com advento do Regime de exceção 

foram proteladas. (GODEIRO; SOARES, 2016; SAMPAIO JR., 2018). 

 Concomitante com esse movimento abrupto que interrompeu a democracia no país, 

Theodoro (2004) aponta que os generais que assumiram os destinos do Estado entre 1964 e 

1985 não romperam com o Projeto desenvolvimentista35 das décadas anteriores. Mais do que 

isso, ocorreu a inversão de investimentos em várias situações em parceria com o capital 

estrangeiro em áreas estratégicas para o desenvolvimento. Após o Golpe e com a oposição 

silenciada pelas “baionetas dos milicos”, os burocratas nomeados pelos militares promoveram 

reforma na estrutura econômica inspiradas nos princípios monetaristas, com o intuito de 

preparar a máquina do Estado para galvanizar o ciclo chamado milagre econômico. 

 Na seara política prevaleceu o pensamento do estrategista militar general Golbery do 

Couto e Silva (1911-1987), principal responsável pela “Doutrina de Segurança Nacional”, que 

fundamentava a política implantada pelo Regime ditatorial, mais do que isso, o setor de 

marketing das forças armadas foi agressivo e ao mesmo tempo contemplava a esperança dos 

incautos, por intermédio de slogans chauvinistas massificados na imprensa, vide o exemplo: 

“Brasil grande”, “Brasil potência”, “Este é um país que vai pra frente”, “Brasil ame-o ou 

deixe-o” e “Quem não vive para servir o Brasil, não serve para viver no Brasil”. O otimismo 

ufanista era contagiante, e as propagandas eram embaladas pelo “progresso” matizado nos 

mega projetos de integração nacional associados com infraestrutura, pois em todo o território 

                                                             
35 Ideologia que, no Brasil, caracterizava particularmente o governo JK e que identifica o fenômeno do 
desenvolvimentismo a um processo de industrialização, de aumento da renda por habitante e da taxa de 
crescimento. Os capitais para impulsionar o processo são obtidos junto às empresas locais, ao Estado e às 
empresas estrangeiras. (Economia & Trabalho: textos básicos, 1998, p. 278). 
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nacional havia obras relacionadas com autossuficiência energética, modais de transportes, 

controle de tecnologia em setores previamente definidos, linhas de crédito para o capital 

produtivo com juros subsidiados, atrativos para as multinacionais se instalarem no País. 

Assim o Brasil caminhava para consolidar o acalentado projeto de “Nação-potência” na ótica 

dos militares e seus asseclas. (TEIXEIRA, 1993; THEODORO, 2004; CARDOSO DE 

MELLO; NOVAIS, 2010). 

 É interessante notar que no decorrer do governo militar, com absoluto destaque para 

o período correspondente ao milagre econômico de 1968-1973, a economia brasileira cresceu 

substanciosamente como em nenhum outro momento de nossa história, visto que, o aumento 

do Produto Interno Bruto (PIB) atingiu patamaresde 11,2% ao ano entre 1967 e 1973 e 7,1% 

em média anual entre 1973 e 1980. (BARBOZA; MORETTO, 1998). Portanto, o dinamismo 

econômico criava, em profusão, novos postos de trabalho, principalmente para os migrantes 

rurais e citadinos pobres, que conseguiam colocação no mercado de trabalho como serviçais, 

na construção civil, nas ocupações que exigiam pouca qualificação no setor industrial, no 

comércio etc. (BARBOSA; MORETTO, 1998; OLIVEIRA, 1998; CARDOSO DE MELLO; 

NOVAIS, 2010). 

 Premidos pela urgência da sobrevivência julgamos importante notabilizar, a partir 

dos estudos de Pochmann (2010), as especificidades entre a constituição e a expansão do 

proletariado no Brasil e nos países de industrialização original e retardatária com menção 

especial para a Europa, a migração do campo para a cidade foi materializada pelo incômodo 

estranhamento, em razão da deterioração do padrão de vida e trabalho do outrora campesino 

do continente Europeu.  Ainda segundo o autor (2010; 2016; 2017), no Brasil o vertiginoso 

êxodo rural ocorreu de modo geral com baixa incidência de conflitos, pois o ingresso na vida 

urbana cristalizava uma mobilidade social, mesmo para os trabalhadores que eram 

precariamente alojados na periferia dos grandes centros urbanos.  

 Forja-se assim, uma sociedade que antagonicamente conseguiu o mais expressivo 

índice de crescimento econômico do século XX. Porém, com dramática concentração de 

renda e poder nos estratos abastados da sociedade que acabou constituindo uma “casta” 

nababesca, via de regra, formada essencialmente por homens brancos, convivendo há poucos 

quilômetros da escuma caracterizada pela presença de negros, cafuzos, mamelucos. Tais 

personagens participaram de forma marginalizada do estupendo aumento dos ganhos de 

produtividade, pois eram os trabalhadores integrados parcialmente, recebendo salários 
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rebaixados e desprovidos de direitos elementares, em síntese a acumulação capitalista no 

Brasil não se traduziu na melhoria homogênea das condições de vida do proletariado.  

 Desse modo, percebe-se que o mercado de trabalho é o exemplo mais impactante da 

economia, mesmo com a forte expansão das ofertas de oportunidades de assalariamento com 

mobilidade social. As pesquisas deBarboza; Moretto (1998), Cardoso de Mello (2010) e 

Pochamann (2001; 2009; 210), contudo, asseveram que os avanços das pautas sociais e 

econômicas eram impedidos pelo despotismo dos capitalistas e a ausência dos espaços 

democráticos para a negociação entre a patronal e os trabalhadores, em virtude do regime de 

exceção. 

 Não deixa de ser espantoso analisar os fatos discorridos nos parágrafos anteriores, 

por intermédio de uma indagação capciosa e ao mesmo tempo inquietante: por que a classe 

trabalhadora superexplorada e pauperizada não conseguiu orquestrar a Revolução democrática 

popular com o propósito de granjear direitos que diminuíssem a extração absurda de mais-

valia e o atendimento das demandas sociais?  

 Segundo Cardoso de Mello e Novais (2010) os trabalhadores não se rebelaram 

porque a economia era dinâmica, nesses termos entre 1950 e 1980, um contingente de 35 

milhões de brasileiros migrou do campo para a cidade e eram incorporados ao mercado de 

trabalho com todos os percalços. É importante ressaltar que a fronteira agrícola absorveu 

parcialmente os trabalhadores que permaneceram no campo, razão pela qual aumentou o 

número de posseiros e os conflitos pela posse da terra.  

 
Quase todos os trabalhadores subalternos experimentaram ascensão social: por que 
se livraram da miséria rural, por que saíram da construção civil e foram para a 
indústria, por que se viram livres do trabalho “sujo”, “monótono” do operário: mas 
também, por que, bem ou mal, incorporaram os padrões de consumo e o estilo de 
vida moderno. (CARDOSO DE MELLO; NOVAIS, 2010, p. 625). 

 

 A despeito disso, podemos olhar, com Pochmann (2010; 2012; 2016), de forma 

pretérita, para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no século XX e não será 

obra do acaso a ciclotimia provocada pela sensação concatenada e pelo acelerado processo de 

industrialização e urbanização. Em linhas gerais, fenômeno deveras sem paralelo na história 

contemporânea, pois com todo aquele dinamismo a impressão que tínhamos era que 

caminhávamos para transpor os obstáculos e assegurar a entrada triunfal no “paraíso” dos 

países de economia avançada. Ademais, era factível ao arguto observador da cena brasileira 

que o incontestável crescimento econômico não era sinônimo de justiças social, edificação de 

uma sociedade mais equitativa com distribuição de renda e fortalecimento da cidadania no 
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sentido sticto sensu do termo. Segue a tabela que valida às informações contidas no parágrafo 

acima. 

 

  

 Seja como for, intelectuais como Maria da Conceição Tavares (1930 -), Celso 

Furtado (1920 – 2004), Caio Prado Júnior (1907 – 1990), Carlos Lessa (1936 -), João Manuel 

Cardoso de Mello (1942 -), Luiz Gonzaga Belluzzo (1942 -), entre outros, faziam críticas ao 

modelo de desenvolvimento excludente que cobraria seu preço a médio e longo prazo, 

comprometendo o futuro da Nação. Todavia, as críticas não eram aceitas com normalidade 

pelas autoridades do regime militar e muitos intelectuais e acadêmicos tiveram que sair do 

país ou foram “delicadamente” convidados a passar uma temporada no exílio. Afinal, o 

frenesi do milagre econômico tomou a consciência dos militares, burocratas e, também, da 

população, ou seja, uma verdade hegemônica que entorpeceu a sociedade com as elevadas 

taxas de crescimento da economia. Dito isto, os intelectuais desprezados eram portadores de 

razão, pois nesse período de milagres, as multinacionais aumentaram as suas respectivas 

capacidades produtivas e também de influência no mercado interno, com uma enorme 

disponibilidade de crédito com juros relativamente baixos em moedas internacionais, o que 

contribuiu para financiar o sonho megalomaníaco dos militares de transformar o 

Brasilpotência, passava pelo endividamento em dólares e na total dependência dos pacotes 
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tecnológicos monopolizados pelas transnacionais sediadas nos países centrais. (OLIVEIRA, 

1998; CARDODO DE MELLO; NOVAIS, 2010; GODEIRO; SOARES, 2016; VIEIRA, 

2018). 

 
Na substância, ou na essência, o desenvolvimento é um processo de acumulação de 
capital. A lição excelente está em Benjamin Higgins, em EconomicDevelopment: 
“Assim (diz ele) a acumulação de capital é verdadeiramente o âmago do 
desenvolvimento econômico. Quer um sistema dominado pela empresa privada, 
como o norte-americano, que um sistema comunista como o da Rússia ou da China, 
o desenvolvimento econômico não pode começar sem acumulação de capital: A 
construção de sistema de irrigação, o uso de adubos, e sementes selecionadas, a 
melhoria dos rebanhos, o aproveitamento das terras, a construção de represas, de 
pontes, de aeroportos, de navios, de organizações portuárias – todos os “meios de 
produção integrada” associados com altos índices de produtividade” – tudo isso 
exige ou depende de capital (SOBRINHO, 1995, p. 10). 

 

 O nó górdio, para o desenvolvimento autônomo e soberano do Brasil, na concepção 

de Barbosa Lima Sobrinho (1897-2000), era o de que o capital se faz em casa, motivo pelo 

qual afirmava e discorreu com propriedade intelectual e eximia erudição, quando explanava 

sobre a trajetória das principais potências do capitalismo.  Segundo o autor (1995), os países 

exitosos nos seus respectivos processos de acumulação levaram às últimas consequências à 

pragmática lição do manual de economia ortodoxa ilustrada através do protecionismo, 

imposição de barreiras alfandegárias, acumulação interna de capital, exercendo o controle 

estatal de setores importantes para o desenvolvimento como, por exemplo, os bancos. O 

fechamento das fronteiras, dos portos, e da intervenção do Estado era primordial para as 

Nações que desejassem desenvolver-se com o capital acumulado próprio e necessitavam do 

aperfeiçoamento tecnológico para ampliar a produção e aumentar a capacidade concorrencial 

no mercado internacional36. 

 Nesse cenário teórico-analítico aproveitamos o ensejo para nos apropriar das 

reflexões do economista Pochmann (2009), que teceu observações pertinentes sobre as 

Revoluções burguesas clássicas determinantes para a transição das sociedades feudais para o 

estágio incipiente do capitalismo e, por conseguinte, a valorização do trabalho disciplinado 

                                                             
36 O que se sabe é que, a começar em fins do século passado, os Estados Unidos, orgulhosos de suas façanhas, 
haviam procurado eleger os “reis” de sua economia. E assim foram aparecendo figuras denominadoras, O Rei do 
Aço, que era Andrew Carnegie. O Rei do Petróleo, que era John Rockefeller, O Rei do Carvão, que era Frick, O 
Rei das Minas, que era Guggenheim, O Rei do Fumo, que era James Duke. O Rei dos Calçados, que era 
Patterson, O Rei dos Automóveis, que era Henry Ford, O Rei dos Produtos Químicos, que era Coleman Du Pont. 
Entre todos esses, havia apenas um estrangeiro, o escocês Andrew Canergie, que pertencia a uma família que 
emigrara toda ela, para os Estados Unidos, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Esses magnatas haviam 
trabalhado para construir uma economia profundamente nacional, fechada ao domínio estrangeiro, sobretudo nos 
setores fundamentais da economia do país, na indústria pesada, na siderurgia e na construção naval. 
(SOBRINHO, 2005, p. 19). 
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para gerar riquezas. As principais Revoluções burguesas podem ser consubstanciadas, por 

intermédio, da Revolução Inglesa (1640), Norte-Americana (1776) e a Francesa (1789). Foi à 

expressão bem sucedida do período histórico que a burguesia era portadora das metamorfoses 

revolucionárias, através do confisco de terras do clero e da nobreza, a renúncia de privilégios 

consuetudinários, a Declaração dos direitos dos homens e do cidadão, a condição de homens 

livres e iguais nos direitos. Foram atribuições progressistas promovidas no decorrer das 

Revoluções protagonizadas pela burguesia. 

 Ainda segundo o autor, é interessante notar que aconteceram Revoluções no âmbito 

da teoria socialista na qual o principal expoente era o filósofo alemão, Karl Marx (1818 – 

1883), autor de extensa e lúcida obra no campo socialista com destaque para o clássicoO 

Capital. Sendo assim, foi com fundamentação no legado de Marx que aconteceram, no 

transcorrer do século XX, as notáveis Revoluções socialistas sempre instrumentalizadas na 

capacidade de organização coletiva dos trabalhadores para destituir a burguesia e abolir 

teoricamente a luta de classe, e, por conseguinte, a propriedade privada dos meio de produção.  

 Feitas essas considerações, que julgamos importantes, pois alguns países 

conseguiram, em virtude da existência de uma vanguarda com capacidade intelectual e de 

organização dos trabalhadores e de acordo com as suas peculiaridades, avançar nas 

Revoluções de caráter socialistas, portanto, é digno de nota a Revolução Russa de 1917, 

experiência benfazeja de economia planificada principalmente após a Grande Depressão de 

1929 e a Segunda Guerra Mundial, vis-à-vis, à materialização do socialismo real como 

alternativa factual ao modelo de sociedade de economia de mercado. Mais do que isso, foram 

os movimentos socialistas conditio sinequa non para forçar os capitalistas a cederem às 

ponderáveis reivindicações históricas e imediatas do proletariado europeu no período 

correspondente aos Trinta anos gloriosos (1945-1973), conforme assinala Hobsbawm (2001). 

 Em virtude da Guerra Fria (1947 - 1989), composta pela acirrada disputa ideológica 

e bélica entre EUA e a URSS, assiste-se à emergência da geopolítica mundial bipolar entre os 

paradigmas capitalista e socialista, cenário considerado determinante, por autores como 

Godeiro; Soares (2016) e Pochmann (2016), para o aligeirado processo de industrialização 

tardia de países como o Brasil. Nota-se que em razão das suas características geográficas, 

podemos observar o interesse das potências imperialistas na estratégica posição do território 

brasileiro na América do Sul, que além das dimensões continentais, apresenta excepcionais 

reservas minerais e hídricas.  Noutras palavras, o Brasil levou adiante a sua industrialização 

que era um feito memorável, entretanto, dependente dos países capitalistas centrais, e sem 
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irromper com o passado colonial escravocrata. A modernização conservadora, que 

materializou e sintetizou o cenário favorável no âmbito geopolítico, encontrou solo fértil no 

país, ou melhor, modernização sem alterar as estruturas da sociedade, como a concentração de 

renda, os privilégios dos abastados, a aviltante condição de trabalho e ausência de reformas 

clássicas do capitalismo. 

 Além disso, ficamos totalmente dependentes dos países de economia avançada que 

sofisticaram os mecanismos de controle da sociedade brasileira, assim impedindo qualquer 

ousadia no sentido de romper os laços com o imperialismo que habilmente fez alianças com a 

burguesia local e submissa, desprovida de arrojo para levar ao paroxismo uma Revolução 

Burguesa Clássica. (FERNANDES, 1976; SAMPAIO JR., 2018). 

 Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), temos 193 Estados-

Nação, entretanto pouquíssimos reuniram as condições históricas e sociais para fazer 

transformações Revolucionárias Burguesas ou Populares Socialistas. O Brasil está incluído 

nos países que, por motivos que vamos analisar, não fez a Revolução Burguesa stricto senso, 

portanto, os avanços sociais são limitados, inexistentes, ou mesmo passiveis de retrocessos. 

Todavia os Estados que lograram êxito no campo econômico e social (donde se inclui a 

educação) levaram ao paroxismo processos revolucionários, vide o exemplo dos países 

imperialistas, e algumas nações emergentes com destaque no cenário geopolítico. 

(CARDOSO, 1987; GORENDER, 1987; LOMBARDI; LIMA, 2013; RAMOS; FRIGOTTO, 

2016; MAZZA, 2016; GODEIRO; SOARES, 2016). 

 

 2.3 Uma elite submissa não faz Revolução Burguesa 

 

 Para Godeiro e Soares (2016) não é exagero dizer que os capitalistas brasileiros 

foram pusilânimes, subservientes e ególatras, pois desde sempre atuaram como coadjuvantes 

nas sombras do imperialismo, exercendo o papel de sócio minoritário do capitalismo 

internacional. Neste contexto, uma burguesia que personifica e assume a condição de 

colonizada, que se curvou e dobrou os joelhos para servir aos interesses obscuros de 

rapinagem, o modus operandi imposto pelas potências hegemônicas do capitalismo aos países 

com vocação para serem colônias, no sentido amplo do termo no bojo da Divisão 

Internacional do Trabalho (DIT). Os autores, ao responderem às necessidades materiais do 
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país, apontam que houve a opção pela via prussiana37, identificada pelo reformismo, para 

encetar as transformações que o Brasil necessitava ao seu desenvolvimento. Entretanto, não 

existia uma burguesia independente, assim sendo, a elite autóctone aliou-se com o 

imperialismo, já que temia uma Revolução liderada pela classe subalterna, ou seja, a via do 

bismarkismo prussiano conseguiu deslocar a aristocracia agrária e promover a fração da 

burguesia industrial, massem a participação popular ou qualquer modalidade de acordo com a 

classe trabalhadora. 

 Paradoxalmente os países que tiveram burguesias nacionais arrojadas e intrépidas 

para assumir com pompa e circunstância a Revolução clássica no sentido amplo do termo, a 

rigor, foram bem sucedidos e conseguiram assegurar lugar de destaque na concertação 

internacional de países. Emlinhas gerais, estas nações que atualmente compõem o G7 

(Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Canadá), são países 

imperialistas (POCHMANN, 2008), que exercem influência em dimensão planetária. Não 

podemos deixar de referenciar as Revoluções socialistas que propiciaram importantes avanços 

sociais, tecnológicos, de soberania, e econômicos para as suas populações, assim sendo, 

Rússia (1917), China (1949) e Cuba (1959) conseguiram exitosos resultados a partir das suas 

respectivas Revoluções socialistas e progressistas.  

 Não sem motivos, julgamos alvissareira a indagação: Por que a Revolução burguesa 

malogrou no Brasil? De acordo com a fecunda reflexão do filósofo francês Gérard Lebrun 

(1930-1999), o primeiro fator, no caso brasileiro, foi a ausência de ruptura com o “Antigo 

Regime”, uma vez que o grito do Ipiranga não pode ser comparado com a Revolução 

Americana, nem com a Revolução Francesa. O segundo fator seria a abolição da escravidão 

que não foi suficiente para elevar os ex-escravos à condição de cidadania plena, muito pelo 

contrário, reforçou as relações de despotismo entre os patrões (senhores) e os funcionários 

(ex-escravos), e por conta disso, a cidadania foi consumada para os “privilegiados da nação” e 

a subcidadania para os proletários, serviçais estagnados em uma categoria muito próxima da 

escravidão. Como terceiro fator, a morosidade atribuída à transição do trabalho forçado para o 

trabalho livre, amortecendo as demandas, portanto, foram mantidas intocadas as questões 

rústicas do meio rural, além disso, intensificou-se a exploração da mão-de-obra com salários 

                                                             
37Conceitualmente, poderíamos designar esse fenômeno de bismarckismo, em alusão as transformações 
realizadas na Alemanha que passou do Estado feudal para o Estado capitalista sem realizar uma revolução 
democrático-burguesa, vitorioso processo que se deu basicamente por um acordo entre a nobreza feudal, 
representada por Bismarck, com a burguesia. Aqui nos coube um bismarckismo colonial, porque essas 
transformações foram realizadas pela pressão e domínio do imperialismo nascente, e não por uma burguesia 
autóctone. Portanto, as transformações, em vez de tornarem o Brasil um Estado imperialista como a Alemanha, o 
afundou ainda mais na dependência dos capitais estrangeiros. (GODEIRO; SOARES, 2016, p. 40). 
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rebaixados e a constituição do lumpemproletariado.  O quinto fator, por sua vez, é correlato à 

ganância incomensurável, o legado do “espírito colonial” cristalizada no espó lio promovido 

pela elite em detrimento das classes subalternas.  

  
(...) A desigualdade de forças era tão grande que “os de cima” não sentiram qualquer 
necessidade de se comporem com “os de baixo”, e que estes continuam presas de 
uma sensação ancestral de impotência a qual foi batizada, algo precipitadamente, de 
despolitização. (LEBRUN, 1987, p. 268). 
 
 

 Na visão do professor Florestan (1976) é atribuído à burguesia periférica dependente, 

no âmago da sua alma, o comprometimento com o que lhe seja vantajoso, logo se adaptando 

de modo submisso aos encantos comosócios dos negócios com o imperialismo. Perante essa 

narrativa reafirmamos, instrumentalizados na profunda análise científica de Florestan 

(1976),que o que fica assegurado é justamente o capitalismo brasileiro ser dominado por uma 

burguesia impotente para enfrentar e romper as amarras com o imperialismo. Entretanto, no 

que diz respeito à relação com a classe subalterna, a burguesia monolítica torna-se impassível 

com as demandas populares em uma sociedade segregada, podemos sintetizar esse panorama 

descrito por Florestan Fernandes, como uma barreira imposta pela plutocracia que possui 

amplos meios para cooptar ou literalmente esmagar as reivindicações oriundas da plebe, mais 

do que isso, a dominação se concretiza pelo impedimento da emergência do povo como 

sujeito histórico.  (FERNANDES, 1976; CARDOSO, 1987; LEBRUN, 1987). 

 
O professor Florestan Fernandes – expõe o seu pensamento de maneira sintética – 
afirma que a burguesia brasileira falhou na sua missão histórica, uma vez que não 
instaurou a democracia e não realizou o desenvolvimento econômico independente. 
Nada há, pois, a esperar dela. (GORENDER, 1987, p. 258).  

 

 Aproveitamos o ensejo para pedir perdão pela redundância, mas os eloquentes 

debates democráticos que tinham como horizonte a Revolução no Brasil foram eliminados em 

razão do golpe de Estado em 1964 e serviram para aniquilar o debate sobre a Revolução 

brasileira, seja como for, a fração aquinhoada da elite “vitoriosa”, com o aborto da 

democracia, tornou-se a preposta ou “testa de ferro” do imperialismo com a incumbência de 

solapar, com truculência, os segmentos que acreditavam com galhardia na possibilidade de 

metamorfosear o capitalismo nacional, inclusive cristalizando reformas civilizatórias.  Pois 

desde a instauração da ditadura, quem assumiu o destino do país foi uma burguesia 

pragmática disposta em fortalecer os laços umbilicais com o imperialismo, ou seja, uma elite 

dócil e subserviente para o capital monopolista, e no âmbito interno aumentou o grau de sua 
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intolerância com as exigências dos trabalhadores. (GORENDER, 1986; CARDOSO DE 

MELO; NOVAIS, 2010; GODEIRO; SOARES, 2016; SAMPAIO JR. 2018; VIEIRA, 2018). 

 É consenso para intelectuais como Gorender (1986; 1987) e Lebrun (1987) que a 

Revolução burguesa não triunfou nestas paragens pelos motivos que resumidamente 

elencamos nos parágrafos anteriores. Ficou evidente que os proletários também não reuniam 

os pré-requisitos para avançar com as suas propostas, por intermédio de uma Revolução 

democrática, popular e socialista. Afinal, já discorremos sobre todas as oportunidades nas 

quais as classes subalternas agiram na perspectiva minimamente organizada para orquestrar a 

sua pauta de reivindicações. Reforçam a tese da falta de compromisso que aburguesia 

demonstrou a sua insensibilidade e perversidade na luta de classe, com o esmagamento dos 

movimentos sociais que por ventura colocassem na ordem do dia as demandas sociais 

articuladas aos questionamentos dos privilégios intocáveis da elite cínica e indiferente com o 

pauperismo da classe obreira, a burguesia nacional sempre rejeitou a conciliação de classe, 

uma vez que nunca necessitou negociar com o proletariado, conforme as reflexões que Souza 

(2016) e Sampaio Jr. (2018) já demonstraram reiteradamente nas suas obras. 

 Não sem motivos, em todas as oportunidades que as massas decidiram ir além do 

voto na democracia restrita da qual a plutocracia não admite que o povo amplie a sua 

participação na condição de cidadãos ativos, o que deveria ocorrer naturalmente em um 

regime democrático republicano. Na nossa democracia de aparências o “pau 

canta”(CARVALHO, 2011), com a supressão dos ínfimos direitos sempre colocados em 

xeque, quando se trata de universalizar as premissas de uma sociedade civilizada que deve 

contemplar os direitos civis, políticos e sociais. Temos um sistema democrático muito débil, e 

é notório que dos quinhentos anos de história do Brasil, pouco mais de cinquenta não são de 

democracia, o que vigora no País são regimes autoritários. (SOUZA, 2018). 

 Para Cabral (2004), em virtude principalmente da fragilidade da burguesia nacional 

que ganhou notoriedade na década de 1960, a Teoria da Dependência, arcabouço que se 

dispôs a asseverar a crítica ao economicismo endógeno chancelado pela ideologia nacional 

desenvolvimentista e a crítica se estendia à industrialização tardia e periférica. Além disso, a 

burguesia nacional era reconhecida como limitada diante da conjuntura internacional. Com 

esta descrição das vulnerabilidades do país, a Teoria da Dependência iria propugnar um novo 

papel ilustrado pela “burguesia integrada” em dimensão mundial. Em síntese, o país deveria 

abdicar o confronto com as nações hegemônicas para construir o seu Projeto nacional 
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desenvolvimentista, em contrapartida seria salutar forçar a integração com o capitalismo 

produtivo e financeiro em escala mundial.  

 Dentre os destacados expoentes intelectuais da Teoria da Dependência, estava o 

sociólogo e acadêmico da Universidade de São Paulo (USP), Fernando Henrique Cardoso, 

que no segundo lustro dos anos 1960, em parceria com o cientista social chileno Enzo Faletto 

(1935-2003) escreveram o livro cujo título Dependência e Desenvolvimento na América 

Latina. O argumento central da teoria está vincado com as características do capitalismo 

desigual e combinado no que concerne à distribuição de poder e recurso, motivo pelo qual, 

impõem para a maioria dos países periféricos a condição de extrema dependência das nações 

industrializadas. Ademais, esse padrão de dependência materializa as restrições do 

desenvolvimento do Terceiro Mundo, mesmo que esse conjunto de países consiga viabilizar 

um processo de industrialização, o mesmo terá caráter dependente do ponto de vista 

tecnológico, investimentos, ou seja, serão em última análise ferramentas para assegurar e 

aprofundar o domínio das potências desenvolvidas. (CABRAL, 2004). 

 Todavia, o saldo do processo de crescimento das forças produtivas no Brasil foi a 

expressão da ousadia, do enfrentamento dentro da ordem e teve como desdobramento o êxito, 

consagrando-se como a economia mais dinâmica do século XX, cristalizada pelo hercúleo 

esforço de uma maioria política comprometida com o projeto de Nação soberana, além de 

terem materializado o mais importante pólo industrial fora do eixo dos países centrais. 

Transformar uma sociedade essencialmente agrário-exportadora em urbana e industrial em 

apenas cinco décadas, na qual os camponeses rústicos dos mais longínquos rincões do sertão 

brasileiro, transportados nos lendários “paus de araras”, eram geralmente incorporados como 

operários na construção civil, na indústria de transformação do cinturão fabril de São Paulo, 

no comércio em franca expansão, nos serviços pessoais, etc. Todavia, o crescimento 

econômico significou acumulação de riqueza, mobilidade social e profundas desigualdades 

sociais, pois não devemos perder a dimensão que o crescimento das forças produtivas de 

forma isolada não resolve os problemas sociais que necessitam de intervenção do Estado com 

a presença organizada dos trabalhadores. (POCHMANN, 2009; 2016; CARDOSO DE 

MELLO; NOVAIS, 2010). 

 Finalizando esse subcapítulo, podemos afirmar baseado em pesquisas dos 

autoresFernandes (1976), Furtado (1992); Pochmann (2001; 2009; 2016), Cardoso de Mello e 

Novais (2010) que o Brasil não conseguiu com toda a pujança econômica promover as três 

aludidas reformas civilizatórias do capitalismo: reforma agrária, reforma tributária e reforma 



82 
 

 
 

social. A tríade de reformas expostas em várias reflexões do economista Pochmann (2010; 

2016) seria em sua opinião imprescindível para arquitetar uma sociedade com equidade 

social. A reforma agrária iria muito além de distribuir a posse da terra, já que contribuiria para 

limitar o poder aristocrático dos grandes proprietários. Com referência à reforma tributária, a 

mesma seria decisiva para implantar a tributação progressiva, ou seja, cobrando impostos dos 

ricaços, grandes fortunas, heranças seriam, a rigor, condições importantíssimas para o Estado 

tributar os que podem pagar, justamente para financiar as reformas sociais compostas pelos 

equipamentos públicos (educação, saúde, habitação, lazer, transporte, previdência, etc.) que 

demandam elevados investimentos com recurso do Estado.  

 

 2.4 A crise do regime autoritário e a transição conciliadora 

 

 O advento da crise econômica mundial cristalizada pelos choques do petróleo - sendo 

o primeiro deflagrado em 1973/4 e o segundo ocorreu no final da mesma década (1979) foi 

determinante para impactar o segmento produtivo amplamente dependente desse mineral. 

Naquela oportunidade as jazidas estavam concentradas notadamente no Oriente Médio, e os 

países produtores exerciam influência no valor final do barril de petróleo, por intermédio da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Não obstante, o Brasil era 

dependente do recurso energético principalmente para a expansão do setor industrial e para os 

transportes, este último em razão da opção questionável pela exclusividade do modal 

rodoviário em um País com dimensões continentais (que significa a imposição das 

montadoras de veículos instaladas no Brasil, a saber, todas multinacionais em aliança com a 

burguesia autóctone proprietária das construtoras responsáveis pelas obras de infraestrutura 

urbana e rodoviária), portanto, sempre existiu a possibilidade de explorar outros meios de 

transportes como ferroviário e navegação. 

 Não menos importante foi à atitude do presidente norte-americano Richard Nixon 

(1913-1994) que em 1971, anunciou o fim do padrão ouro para o dólar, o que em síntese 

representou o findar dos acordos monetários de Bretton Woods que contribuiu para tornar o 

dólar à moeda de reserva internacional. Além disso, em 1979, aconteceu expressivo aumento 

das taxas de juros na gestão de Paul Volcker (1927 -), que havia assumido o comando do 

Federal Reserve (o banco central dos EUA), cujo propósito era justamente controlar os preços 

do petróleo, após os dois traumáticos choques no valor do insumo, que por sua vez, provocou 

impactos na produção, logo se desdobrando nas finanças mundiais. Assim, deparamo-noscom 
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o fim do virtuoso ciclo de crescimento econômico iniciado no segundo  Pós Guerra, um 

fenômeno notável para o capitalismo no que tange ao aumento significativo da produção e da 

geração de empregos e renda, principalmente nos países do centro do capitalismo. 

(GODEIRO; SOARES, 2016). 

 No caso do Brasil, segundo os autores acima mencionados Godeiro e Soares (2016), 

o governo da ditadura, para financiar o milagre econômico e a retórica panfletaria ufanista dos 

militares e do séquito de aduladores, condicionou o país acontrair dívidas em moeda 

estrangeira com destaque para o dólar, motivado pela disponibilidade de moeda americana em 

abundância no circuito financeiro internacional, ou melhor, muito dinheiro na praça com juros 

relativamente baixos. Porém, existiam as armadilhas nos contratos assinados pelo governo 

como, por exemplo, a elevação da taxa de juros, e assim o Brasil não conseguia pagar os 

serviços da dívida e muito menos auferir novos empréstimos.  

 O cenário dantesco ilustrava de modo geral a perda do apoio que o regime autoritário 

havia granjeado principalmente em virtude do crescimento econômico e da agressiva 

estratégia de marketing concatenada com o progresso da nação, que na visão obnubilada dos 

senhores de verde oliva, de amplos setores da classe média e também da burguesia colonizada 

que acreditavam no canto da sereia, de que o país estava a poucos passos de entrar para o 

seleto grupo de nações de alto desenvolvimento industrial, ou seja, tornar-se uma potência 

econômica. Todavia, o nosso crescimento era dependente da tecnologia, da disponibilidade de 

capitais, da vulnerabilidade internacional de produtos do qual não tínhamos o domínio da 

produção e dos seus preços no mercado, além disso, éramos um país que avançou na 

industrialização, porém o nosso lugar era na periferia do capitalismo. (SAMPAIO JR., 1999, 

2004; CAMPOS, 2018; VIEIRA; 2018). 

 Durante a ditadura militar, o Brasil entrou em transe do lindo sonho do país do futuro 

ao pesadelo do país real, quandose deparou com o elevado custo do preço do modelo de 

“capitalismo selvagem”. Embora o crescimento econômico tenha sido um fato, a elite, 

contudo, foi incapaz de realizar ações no sentido de aprimorar as condições de vida da “classe 

que vive do trabalho” (ANTUNES, 1995). Para Pochmann (2001) foi ficando evidente a 

situação antagônica de acelerada produção de riqueza de forma concentrada e a exclusão da 

população com o aumento da pobreza nos locais de forte desenvolvimento da indústria como 

São Paulo.  

 A educação não ficou incólume, sendo assim, faremos menção à reforma do 2º Grau 

do governo militar no bojo da Lei nº 5692/71, amparada na Teoria do Capital Humano (TCH). 


	INTRODUÇÃO
	1 CAPÍTULO I – OS AVANÇOS, RETROCESSOS E AMBIGUIDADES NO MUNDO DO TRABALHO
	1.1 O compromisso fordista nos países centrais: uma aliança para salvar o capitalismo ancorado no pleno emprego
	1.2 O declínio do Welfare State e a ruptura com o compromisso keynesiano
	1.3 A formação do mercado de trabalho no Brasil: Acumulação selvagem e espoliação da força de trabalho
	1.4 Neoliberalismo no Brasil e a intensificação da barbaridade no mercado de trabalho

	2 CAPÍTULO II – ADEUS AO NACIONAL DESENVOLVIMENTISMO E A REGRESSÃO SOCIOECONÔMICA
	2.1 O Brasil em construção, um projeto de nação
	2.2 No país do “capitalismo selvagem” não há revolução
	2.3 Uma elite submissa não faz Revolução Burguesa
	2.4 A crise do regime autoritário e a transição conciliadora


