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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Esse trabalho visa apresentar a síntese integradora da pesquisa bibliográfica desenvolvida no
projeto de iniciação científica intitulado “O conceito de pobreza e a assistência estudantil da
UFOP”4, que integra o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Marxismo, Meio
Ambiente e Pobreza, vinculado ao curso de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP). Nesse sentido, a partir do norteamento do método marxista, serão apresentados
dois conceitos de pobreza, marxista e neoliberal, que impactam diretamente na formulação da
política educacional e, particularmente, na assistência estudantil universitária aos estudantes
pobres.
Palavras-chaves: pobreza, questão social, capitalismo contemporâneo

1 INTRODUÇÃO

Esse trabalho visa apresentar a síntese integradora da pesquisa bibliográfica desenvolvida no

projeto de iniciação científica intitulado “O conceito de pobreza e a assistência estudantil da

UFOP”, que integra o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Marxismo, Meio

Ambiente e Pobreza, vinculado ao curso de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro

Preto (UFOP). Esse artigo, portanto, trata-se de um trabalho relevante para a discussão e
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formulação de ações que visem promover o acesso à educação superior pela população

empobrecida, particularmente nos países em desenvolvimento. Isso porque, a partir do

norteamento do método marxista (MARX, 1977) apresentar dois conceitos de pobreza,

marxista e neoliberal, que impactam diretamente na formulação da política educacional e,

particularmente, na assistência estudantil aos universitários.

Consideramos que se trata de um importante debate, uma vez que o acesso à educação está

inseridas no conjunto de objetivos e metas para o alcance do desenvolvimento sustentável

definido, pela Organização das Nações Unidas (ONU), como o modelo de pacto global que

“[...] atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações

futuras atenderem as suas” (ONU, 1991, p. 46). Sendo que para alcance desse modelo, faz-se

necessário o alcance de dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que

abrange diversas temáticas dentre elas a educação superior como destaca-se “Assegurar a

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem

ao longo da vida para todos, que apresenta como meta assegurar a igualdade de acesso para

todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a

preços acessíveis, incluindo universidade, até 2030” (ONU, 2017).

2 DESENVOLVIMENTO

O objetivo central desse artigo é discutir o fenômeno da pobreza a partir da teoria marxista,

enquanto uma das expressões da “questão social”, cuja gênese se dá no bojo da sociedade

capitalista; e também da explicação hegemônica, fundada na teoria liberal, que a entende

como consequência das escolhas individuais.

Isso porque se apreende que a assistência estudantil universitária trata-se de uma ação de

promoção de acesso e permanência de estudantes empobrecidos à educação superior. Sendo

que para entender a essência de seu planejamento e execução, faz-se necessário a

compreensão de seu norteamento teórico conceitual acerca do que é seu público alvo: o/a

estudante pobre. Diante a isso, o presente desenvolvimento será abordado em dois momentos:

pobreza e marxismo e pobreza e neoliberalismo.

2.1 POBREZA E MARXISMO

A fim de apresentar a análise do conceito de pobreza no marco da teoria social marxista,

visamos esclarecer o que é a lei geral de acumulação capitalista, abordando o que a

compõem e quais seus rebatimentos para classe trabalhadora, a partir da contribuição de Karl



Marx (2009). Além disso, veremos quais determinações constitui a categoria “questão social”,

aprofundada por José Paulo Netto (2006), e como essa se relaciona com o significado de

pobreza, como expõe Luana Siqueira (2011).

Sendo assim, destacamos que a lei geral da acumulação capitalista expressa o movimento da

produção na ordem do capital, pois trata das contradições presentes na reprodução ampliada.

Para Marx enquanto os donos dos meios de produção enriquecem, a partir da acumulação e

concentração de capital, a classe trabalhadora se torna mais miserável, pois cresce o controle

sobre os meios de produção, de modo que:

Quanto maiores a riqueza social, o capital em função, a dimensão e energia de seu
crescimento e, consequentemente, a magnitude absoluta do proletariado e da força
produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército industrial de reserva. A força de
trabalho disponível é ampliada pelas mesmas causas que aumentam a força
expansiva do capital. A magnitude relativa do exército industrial de reserva cresce,
portanto, com as potências da riqueza, mas, quanto maior esse exército de reserva
em relação ao exército ativo, tanto maior a massa da superpopulação consolidada,
cuja miséria está na razão inversa do suplício de seu trabalho. E, ainda, quanto
maiores essa camada de lázaros da classe trabalhadora e o exército industrial de
reserva, tanto maior, usando-se a terminologia oficial, o pauperismo. Esta é a lei
geral, absoluta, da acumulação capitalista (MARX, 2009, p. 748).

Acerca dessa lei, Marx anuncia que apresenta caráter tendencial, visto que a “acumulação de

riqueza num polo é, ao mesmo tempo, acumulação de miséria, de tormento de trabalho, de

escravatura, ignorância, brutalização e degradação moral, no outro polo oposto, construído

pela classe cujo produto vira capital” (MARX, 2009, p.748). Isso porque, a mais valia

produzida demarca o embate entre o desenvolvimento das forças produtivas com as relações

sociais de produção, pois “todos os métodos de produção da mais-valia são, simultaneamente,

métodos da acumulação e toda expansão da acumulação, torna-se, reciprocamente meios de

desenvolver aqueles métodos” uma vez que “à medida que se acumula capital, a situação do

trabalhador, qualquer que seja o seu pagamento, alto ou baixo, tem de piorar” (MARX, 2009,

p.748).

Assim, esse processo de acumulação ocorre com o aumento do capital constante, meios de

produção, em detrimento do capital variável, força de trabalho. O que influencia nas

condições de vida classe trabalhadora, visto que retira seus postos de trabalho, uma vez que o

desenvolvimento das forças produtivas é norteado pela corrida para a apropriação de valor

produzido. Logo, “o acréscimo do capital variável é então índice de mais trabalho, mas não de

mais trabalhadores empregados” (MARX, 1980, p.737 apud SIQUEIRA, 2011). Nesse

sentido, o avanço das forças produtivas, em si só, não é o fator para que se desenvolva o

desemprego em massa, pois como afirma Netto (2006, p.147) “[...] o desemprego em massa

não resulta do desenvolvimento das forças produtivas, mas sim do desenvolvimento das



forças produtivas sob as relações sociais de produção capitalista”.

Desse modo, a acumulação capitalista produz na mesma proporção uma população

trabalhadora excedente. Mas isso não quer dizer que tal população não seja necessária, pelo

contrário, essa constitui o exército industrial de reserva, disponível a necessidade do capital,

estando vulnerável à exploração. Isto é,

Resumidamente, a existência do Exército Industrial de Reserva (EIR) está
diretamente vinculada a acumulação de riqueza pelo capitalista, ou seja, quanto
maior a potência de acumular riqueza, maior tente a magnitude do EIR. E quanto
maior esse EIR em relação ao exército ativo, tanto mais tende a crescer a
superpopulação. E quanto maior a massa de superpopulação maior o pauperismo
(SIQUEIRA, 2011, p. 217).

Esse mecanismo corrobora o interesse do capitalista em extrair trabalho do menor número

possível de trabalhadores pagamento o salário menor possível, assim “a existência de um

enorme contingente de desempregados permite ao capitalista pressionar os salários para um

nível inferior; essa é a função primária que o exército industrial de reserva desempenha sob o

capitalismo” (Netto, 2006, p.147). Logo, há o aumento da pressão exercida sobre a parte

empregada através da concorrência, sujeitando-se a quaisquer condições de trabalho,

péssimos salários e carga horária abusiva receando o desemprego. Além disso, como explicita

Netto (2006, p. 147)

[...] a existência do exército industrial de reserva cumpre mais que essa
importantíssima função; por exemplo, ela oferece ao capital um volume de força de
trabalho que pode ser mobilizado a qualquer momento, recrutando para um ramo de
produção que experimenta a conjuntura favorável e até mesmo deslocada
geograficamente, em processos migratórios, inclusive para atender a demandas de
empreendimentos capitalistas temporários.

Desse modo, temos diversos rebatimentos sobre a classe trabalhadora, sendo esta subjugada a

tais relações de produção, sobre um modo de produção alienante e excludente no que diz

respeito a apropriação da riqueza socialmente produzida. Assim, consequentemente, como

Marx (2009) afirma, quanto maior o exército industrial de reserva, maior o pauperismo.

Acerca disso, em sua tese, Luana Siqueira ratifica que a lei geral de acumulação capitalista

engendra a acumulação de miséria de forma equivale à acumulação de capital, de modo que

“veremos que a pobreza jamais pode ser analisada, nesta perspectiva, separadamente da

riqueza, pois se trata de unidade contraditória de opostos” (SIQUEIRA, 2011, p. 211). Desse

modo, o pauperismo constitui o aspecto mais imediato da instauração do capitalismo em seu

estágio industrial-concorrencial. Pois, apesar da desigualdade entre classes não representar

novidade, pela primeira vez na história, o problema da escassez não se referia ao baixo nível

de desenvolvimento das forças produtivas e sim as relações sociais de produção.

Sendo assim, a pauperização anuncia um elemento inaugural do capitalismo, podendo se

expressar de maneira absoluta ou relativa. Por pauperização absoluta, compreende-se, “onde o



trabalhador é constantemente expulso dos meios de produção, não tendo assim qualquer

possibilidade de sustentação mediante a venda de sua força de trabalho” (SIQUEIRA, 2011,

p. 219). Ou seja, a parte mais miserável da classe trabalhadora, pois, “o trabalhador sem

emprego é um trabalhador sem salário, e, portanto, sem fonte de renda” (SIQUEIRA, 2011, p.

219), uma vez que

[...] a pauperização absoluta conflui na formação do lúpen proletariad, descrito por
Marx e Engels (em O Dezoito Brumário) como “uma massa indefinida e
desintegrada” de indivíduos “arruinados e aventureiros rebentos da burguesia [...]
vagabundos, soldados desligados do exército, presidiários libertos etc. [...]
(SIQUEIRA, 2011, p. 221)

A autora ressalta que, pela análise marxista, o desemprego não é resultado das carências

pessoais do indivíduo, mas, sim, das próprias condições estruturais do desenvolvimento

capitalista.

Assim qualquer proposta de “combate ao desemprego” mediante programas de
qualificação, de auto-ajuda, de microcrédito etc., entanto não o supõem como
resultado final do capitalismo, mas como déficit do trabalhador, é considerado nesta
perspectiva um paliativo individual que em nada altera os fundamentos ou efeito
geral do problema: o desemprego e a pauperização absoluta. Não é, por exemplo, a
qualificação deste ou aquele desempregado, que vai ajudar a resolver o problema do
desemprego em geral (SIQUEIRA, 2011, p. 220).

A pauperização absoluta, portanto, se expressa no desemprego e, igualmente, no caso de

trabalhadores assalariados em que “[...] há uma tendencial queda do salário, por debaixo do

valor da força de trabalho, tendo o trabalhador um salário insuficiente como para aderir o

necessário à sua sobrevivência” (SIQUEIRA, 2011, p. 221).

A pauperização relativa se distingue da absoluta, uma vez que, essa se conforma “como o

processo de progressivo aumento da distância entre valor produzido pelo trabalhador e a

parcela dessa riqueza produzida da qual este se apropria” (SIQUEIRA, 2011, p. 221). Nela se

tem a expropriação do trabalho alheio, em que a riqueza produzida pelo trabalhador é cada

vez menos atribuída ao seu salário.

Acerca do fenômeno da pauperização, Netto (2006) contextualiza que vai ser designado como

questão social, sendo essa uma expressão que “surge para dar conta do fenômeno mais

evidente da história da Europa Ocidental que experimentava os impactos da primeira onda

industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII [...]” (Netto, 2006, p.

42). Isso porque, neste momento histórico, a pauperização absoluta se dava de forma massiva

na classe trabalhadora, onde pela primeira vez na história “a pobreza crescia na razão direta

em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas”, cujo enfrentamento de suas

manifestações deve preservar a propriedade dos meios de produção, ou seja, sem questionar a

ordem econômica social estabelecida. Um reformismo para conservar os fundamentos da

sociedade burguesa. Apesar desse marco, dialogando com a lei geral da acumulação, o autor



afirma que a “questão social” é constitutiva e necessária para o desenvolvimento capitalista, e

suas expressões são inseparáveis da dinâmica específica do capital. Para ele, portanto, pobreza

e riqueza só podem ser compreendidas como particularidades do modo de produção

capitalista, pois são faces de uma totalidade contraditória.

A teoria marxista, portanto, compreende a pobreza como uma expressão da “questão social”,

cuja gênese está na lei geral de acumulação capitalista que constitui a base do modo de

produção capitalista. Logo, a pobreza representa uma categoria necessária para acumulação

capitalista, sendo produzida em proporção direta à riqueza. Isso porque a riqueza produzida

não é igualmente distribuída, mas concentrada por poucos, aqueles que se apropriam da mais-

valia. Já aqueles que produzem a riqueza, representam a maioria e pouco lhes resta. Por isso, a

pobreza não é vista como um aspecto marginal, ou um problema colateral do

desenvolvimento capitalista, e, sim, como estrutural, resultado direto do e necessário para seu

desenvolvimento.

Portanto, “a pobreza não é um resquício de sociedades pré-capitalistas, ou um produto de um

insuficiente desenvolvimento. Ela é um produto necessário do MPC” (SIQUEIRA, 2011, p.

211). Apesar disso, a pobreza é naturalizada, em uma sociedade capaz de bani-la, a partir do

entendimento liberal de sua existência, como veremos a seguir.

2.2 POBREZA E NEOLIBERALISMO

Para entender a formulação do pensamento liberal acerca da pobreza e suas formas de

enfrentamento, usaremos as contribuições de Luana Siqueira (2011), retratando a tradição

liberal e suas transformações conforme os interesses de uma classe, a burguesia; e de Ana

Paula Mauriel (2009) e Raquel Mascarenhas (2014), esclarecendo as formas estratégicas que a

atual fase do capitalismo vem tomando sob o enfrentamento à pobreza.

Nesse sentido, Siqueira (2011) esclarece que na corrente do pensamento liberal, riqueza e

pobreza é entendida como uma questão de “liberdades”, onde as propriedades de um e as

carências de outro é o resultado das livres transações entre indivíduos com capacidades e

esforços diferentes. A autora explica que, embora sem abandonar os princípios fundamentais,

o liberalismo adquiriu formas diferentes durante a história, para atender aos interesses de uma

classe consolidada, a burguesia.

Nessa direção, analisaremos o surgimento do neoliberalismo nos anos 1970-1980, a partir da

crise de 1973, em que se tem um queda exponencial da taxa de lucros, culminando na crise do

Welfare State e na decadência do keynesianismo como norteamento teórico-metodológico e



ideopolítico. Assim, apresentando-se como alternativa, as propostas de Hayek5 dispõe “[...] o

que poderia ser considerado como os fundamentos do neoliberalismo” (SIQUEIRA, 2011, p.

127).

A autora afirma que o foco de enfrentamento de Hayek, é combater a regulação estatal do

mercado (relações de compra e venda) e das relações entre patrões e trabalhadores (relações

de produção), isso porque objetiva garantir “[...] concorrência no mercado e relações de

trabalho desreguladas ocorrendo sem interferência externa do Estado” (SIQUEIRA, 2011,

p.128). Para isto, tem-se como proposta a retomada do “Estado Mínimo” e do “Livre

Mercado”, considerada uma reinvenção do liberalismo promovida pelos neoliberais, que

espraiasse na década de 90 em todo o mundo, tornando-se doutrina em todo governo. Esse

modelo, o neoliberalismo, de acordo com a análise da autora, se sustenta em

cuidar do estabelecimento de normas somente aplicáveis a situações gerais,
deixando aos indivíduos as decisões acerca de tudo que depende das circunstâncias
de tempo, lugar e recursos, pois se acredita que somente aqueles poderão ter
conhecimento pleno de tais circunstâncias envolvidas em cada caso, desenvolvendo,
assim, uma ação correspondente (SIQUEIRA, p. 130).

Isso porque liberdade para Hayek, consiste na liberdade negativa, “considerada como formal e

identificada pela ausência de impedimentos e constrangimentos, diferente da liberdade

positiva caracterizada pela presença de condições para obtenção dos objetivos” (SIQUEIRA,

2011, p. 130). A autora afirma que para Hayek, o único âmbito em que a liberdade e a

democracia podem florescer é no mercado, “com isso, a concorrência passa a ser algo

valorizado, entendendo que está na esfera do mercado permite o processo em que indivíduos

obtêm seus objetivos” (SIQUEIRA, 2011, p. 131).

Sendo assim a “igualdade liberal”, diz a autora, consiste na possibilidade única de todos se

inserirem no mercado, uns certamente como proprietários dos meios de produção, outros

somente como vendedores de sua força de trabalho. Desse modo, “dado que as condições

iniciais dos indivíduos, visando a uma ampla competição entre si, são muito desiguais, seus

respectivos resultados só podem traduzir, em geral, essa grande desigualdade” (SIQUEIRA,

2011, p. 132), entretanto os resultados desiguais são justificados pelo desempenho do

indivíduo frente às oportunidades do mercado “livre” e, portanto, inteiramente justos e

morais, afirma a autora, de acordo com o padrão hayekiano. Diante disso, a autora explica que

a discussão sobre a causa da pobreza, fundamentada nos princípios liberais, resume-se a

atribuí-la como resultado da livre concorrência do mercado, onde os menos qualificados

5 Friedrich August von Hayek, economista e filósofo austríaco, é considerado o principal formulador do
pensamento neoliberal através de suas obras “O caminho da servidão” (formulado ao fim da segunda guerra
mundial, em 1944) e “Direito, Legislação e Liberdade” (formulado entre 1974-1979 e composto por três
volumes).



fracassam nas disputas. Ou seja:

A desigualdade para Hayek, nada mais é, do que as diferentes condições de cada
indivíduo no processo da concorrência. A desigualdade de acesso a bens e serviços
não seria resultado de um sistema estruturalmente desigual, mas da responsabilidade
no fracasso ou no sucesso do indivíduo no livre jogo do mercado (SIQUEIRA, 2011,
p. 138).

Para isso, é essencial para o mercado que o Estado garanta essa liberdade, onde por

conseguinte “a política social é compreendida como assistencialista, emergencial, transitória e

focalizada na população mais pobre, desde que não afete o jogo do mercado, é aceita no

neoliberalismo” (SIQUEIRA, p. 138, 2011). Ou seja, faz-se necessário um Estado máximo

para o capital e mínimo para o trabalhador.

Tendo visto o significado de pobreza na tradição liberal (que se trata do resultado exclusivo

do desempenho individual), buscaremos a seguir discorrer acerca da influência dessa na

construção da estratégia hegemônica para o enfrentamento da pobreza (MASCARENHAS,

2014), caracterizada como o processo de. "internacionalização do combate à pobreza"

(MAURIEL, 2013). De início, cabe destacar que essa estratégia é construída a partir da

ampliação da pobreza após a crise da década de 1970, causada pela queda da taxa de lucro,

uma tendência expressa no sistema capitalista – que representa a contradição entre o

desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção capitalistas a fim de manter

essas últimas – que ocasiona consequências negativas para a vida dos/as trabalhadores/as

(Mascarenhas, 2017). Isto é, para Mascarenhas, a pobreza assume extensão e intensidade que

variam de acordo com as condições históricas específicas de cada sociedade e de cada

momento histórico, sendo que na contemporaneidade ela se aprofunda, se amplia. Entretanto,

cabe destacar que

a questão social é mais do que as expressões de pobreza, miséria e “exclusão”.
Condensa a banalização do humano, que atesta a radicalidade da alienação e a
invisibilidade do trabalho social – e dos sujeitos que o realizam [...] (IAMAMOTO,
2007, p.125).

Nesse sentido, observa-se o "acirramento da questão social", oriunda da crise orgânica do

capital e do receituário neoliberal para promoção dos ajustes macroeconômicos. Segundo

Mauriel (2009), essas medidas eram recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional

(FMI) e pelo Banco Mundial e direcionadas as economias periféricas de mais de sessenta

países, sendo que combinavam políticas recessivas de estabilização em busca de

redução do gasto público e reestruturação dos sistemas de previdência pública para
obtenção de superávits fiscais primários – e “reformas estruturais” – liberalização
financeira, abertura comercial, desregulação dos mercados e privatização das
empresas estatais. O pretexto era de que só assim os países da periferia poderiam
ingressar em uma nova etapa de crescimento econômico (MAURIEl, 2009, p.100).

Portanto, tem-se acirramento da “questão social” e, consequente, ampliação da pobreza,

levando a um tensionamento em busca de uma estratégia para enfrentamento desse fenômeno.



Mas, tendo em vista que a pobreza é reconhecida como uma responsabilidade individual, o

neoliberalismo será o norteamento central para a “internacionalização do combate à pobreza”

que

[...] expressa mais um conjunto de iniciativas orquestradas internacionalmente pelas
organizações econômicas multilaterais do que um grupo de mecanismos pontuais de
enfrentamento da questão social concebidos separadamente em escala nacional
(MAURIEL, 2009, p. 64).

Neste ponto chegamos ao debate elencado por Mascarenhas (2014), quanto às relações

existentes entre a atual estratégia hegemônica de enfrentamento da pobreza e a gestão da crise

orgânica do capital. Como elencado anteriormente, as transformações do capital ocorreram

concomitante ao enfraquecimento do estado social, isso porque os pilares que sustentam a

"reforma do capitalismo" afetam as condições de vida dos trabalhadores fortemente atacados

principalmente com a chegada do neoliberalismo.

O capitalismo contemporâneo abarca seus desdobramentos sobre as dimensões da
pobreza e seu enfrentamento mundial. A estratégia política de "restauração do
capital" (BRAGA, 2011), é fundamentada em três pilares centrais: i) ataque aos
movimentos de trabalhadores organizados, via medidas legais restritivas e redução
da intervenção do Estado, norteadas pelo neoliberalismo, ii) desterritorialização e
reestruturação da produção baseada na acumulação flexível; iii) reordenamento da
economia mundial, ocasionando a consolidação da mundialização do capital
(MASCARENHAS, 2014, p. 34-35).

Segundo Mascarenhas (2014), o neoliberalismo representa, além de uma forma de interpretar

a economia, uma ideologia capaz de induzir uma concepção de vida, formas de pensar e

"torna-se teoria hegemônica que norteia as práticas políticas e econômicas". Portanto, de

acordo com as funções exercidas pelo Estado neoliberal, somente serviços que o mercado não

possa gerir são oferecidos e as ações sociais devem ser direcionadas apenas aos extremamente

pobres. Isto é,

Em suma, o conceito neoliberal de liberdade é central para que a intervenção estatal
seja restringida ao "combate à pobreza" por via de ações de duplo viés: (1) políticas
de crédito aos pobres que possuem renda, ainda que reduzida, para que sejam
revertidos em "empreendedores", tornando-se "capacitados" para a atuação no
mercado e "capazes" de conquistar sua própria liberdade; (2) políticas de
transferência de renda aos pobres que, momentânea os definitivamente, não possuem
"capacidade" de prover seus próprio sustento e, desse modo, encontram-se
impossibilitados de ser "livres" (MASCARENHAS, 2014, p. 41).

Inserido nesse contexto do capitalismo mundial, no que tange a formação sócio-histórica do

Brasil tem-se um estado de "barbárie contemporânea" (MASCARENHAS, 2017), em que

houve o aumento de desemprego e da pobreza. Isso contribui para que adquirisse força a

figura de Fernando Henrique Cardoso, o plano real e, em particular, o Plano Diretor da

Reforma do Estado (PDRE), escrito pelo economista Bresser Pereira, em 1995. Destaca-se

que, embasado pelo neoliberalismo, a privatização era o ponto central do Plano, que garantiu

um estado mínimo para os pobres e máximo para o capital. O PDRE, portanto,

[...] compreende que a função do Estado é ser "coordenador suplementar" da



economia nacional, com base na justificativa de que a crise brasileira seria uma crise
fiscal do Estado, caracterizada pelo déficit público, poupanças públicas negativas,
dívidas interna e externa, falta de crédito do Estado e baixa credibilidade do
governo. Assim, Bresser-Pereira anuncia a necessidade de recuperar a
governabilidade (legitimidade) e a governance (capacidade financeira de governar),
somente possíveis através da reforma do Estado (BEHRING, 2008, apud
MASCARENHAS, 2014, p. 77).

A partir disso, o Estado brasileiro vivencia a contrarreforma, isso é, conforme define Behring

(2008), a modificação que negava reformas, como as que aconteceram na Europa, impactando

negativamente as condições de vida dos trabalhadores, principalmente devido aos cortes

orçamentários nas políticas sociais.

Diante a esse cenário, há no país uma pressão política ao enfrentamento da pobreza, que irá se

delinear pareada ao norteamento neoliberal da “internacionalização do combate à pobreza”,

com afirma Mascarenhas (2014, p. 81):

Nessa linha, se, a partir dos anos 1980, a agenda internacional volta-se para o
“combate à pobreza” (MAURIEL, 2008), no caso específico do Brasil é a partir do
início do anos 1990, que o debate é inserido na agenda pública (SILVA, 2007). No
país, a estratégia de enfrentamento a pobreza, nos marcos de sua
internacionalização, restringiu-se a programas de assistência social focalizados e
com pouca abrangência. Isso evidencia uma prevalência dos programas de
transferência de renda, paralelamente ao desinvestimento em outras políticas, como
educação, habitação e saneamento básico (SALVADOR, 2007).

Na conjuntura em que se insere o governo FHC, portanto, “[...] desmancha-se a promessa do

Plano Real de salvar todos da inflação. Em ruínas, o projeto da burguesia brasileira cai em

descrença, devido ao "desastre social" que assola massas de trabalhadores submersos na

pobreza” (MASCARENHAS, 2014, p. 84).

Essas circunstâncias, dentre outras, torna possível a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para

presidente, em 2002. Contudo, como diversos intelectuais, a autora evidencia que “o governo

Lula negou a ruptura política e econômica ansiada pela classe trabalhadora brasileira diante da

‘herança maldita’ herdada dos dois governos” (MASCARENHAS, 2014, p. 81) – continuísmo

expresso, por exemplo, na manutenção da política de superávits primários, em particular via

desvinculação de receitas da união (DRU); contrarreforma previdenciária; precarização do

SUS; iniciativa da reforma sindical e das leis trabalhistas; manutenção das políticas

monetária, cambial e comercial exportadora.

Diante deste cenário de contrarreformas, que se inicia no governo de FHC e perdura na

atualidade, a classe trabalhadora brasileira continua a sofrer profundas transformações.

Mascarenhas (2014) explica que com a desestruturação do mercado de trabalho e a

desregulamentação das relações trabalhistas, cresceram a informalidade e a massa de

desempregados, principalmente, entre jovens e mulheres, além da queda na renda per capita e

familiar, promovendo assim o alargamento da classe trabalhadora. Diante a isso, portanto, não



se observa mudanças estruturais no enfrentamento das condições de empobrecimento da

população, um vez que [...] a estratégia de enfrentamento da pobreza no Brasil, durante o

primeiro governo Lula, esteve afinada com os fundamentos da “internacionalização do

combate à pobreza” (MASCARENHAS, 2014, p. 95).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, vimos que não é objetivado a oferta de políticas sociais para todos, pois elas

são para os mais pobres. Consequentemente, as políticas sociais assumem um caráter

assistencialista, sendo direcionada por critérios para definir segmentos da classe trabalhadora,

que promovem uma dualidade discriminatória ao dividir a população em dois setores: quem

pode e quem não pode pagar pelos direitos sociais, o que contribui para o fortalecimento do

status de "cidadão consumidor" que sobrepôs o "cidadão trabalhador".

Nesse contexto, se insere a política social de educação superior brasileira, que é ofertada por

instituições privadas, mediante pagamento, e instituições públicas de forma gratuita. Nessas

últimas, têm-se a oferta da Assistência Estudantil aos estudantes pobres que não possuem

condições financeiras para prover alimentação, moradia, etc. e assim permanecer no local de

estudo até a finalização do curso. Os estudantes beneficiários dessa assistência são aferidos

através de estudo socioeconômico, a fim de identificar o grau de pobreza e assim delimitar se

fazem jus ao recebimento de auxílios.

Diante a isso, os conceitos de pobreza, vistos anteriormente, são paradigmas utilizados tanto

para eleger o público alvo da assistência estudantil, quanto para nortear a construção dos

serviços e benefícios ofertados. Logo é necessário ter clareza de que se trata de paradigmas

dicotômicos, pois são dispares em suas concepções para explicar o funcionamento das

relações sociais e do papel do indivíduo na construção de sua condição de vida.
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