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EIXO TEMÁTICO 1 | ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
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análise do contexto brasileiro 
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context 
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RESUMO 
As mudanças que ocorrem no mundo após a Segunda Guerra Mundial, 
junto a expansão do capitalismo e o fracasso do Keynesianismo em 
resposta às crises do capitalismo, são elementos que contribuem para a 
gênese do neoliberalismo no mundo. Apesar de todo esse movimento 
ocorrer entre os anos 70 e 80, é na década de 90 que o Neoliberalismo 
chega ao Brasil, para iniciar uma série de Contrarreformas nas recém 
constituídas Políticas Sociais. 
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ABSTRACT 
The changes taking place in the world after the Second World War, along 
with the expansion of capitalism and the failure of Keynesianism in 
response to the crises of capitalism, are elements that contribute to the 
genesis of neoliberalism in the world. Despite all this movement occurs 
between the 70s and 80s it in the 90s that Neoliberalism, arrive ins 
Brazil, to initiate a series of Counter- reforms in the recently constituted 
Social Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As insatisfações ocorridas com o agravamento da crise de 1929 conhecida como a 

grande depressão, que tem o seu ápice entre 1929-1932, favorece para que as ideias do 

liberalismo ortodoxo de Keynes, ganhe espaço através do Keynesianismo, com propostas para 

saída da crise, combinadas com as intensas mudanças no mundo de produção do meio do 

fordismo que se generaliza no pós guerra. Além disso, a expansão do Keynesianismo como 

política estatal combinada coma política econômica do Fordismo, contribuíram para a grande 

expansão e acumulação acelerada que ocorreu após 1945.  

Entretanto, as intervenções Estatais que ocorrem durante o período do Welfare State 

após a crise econômica de 1970, juntamente com o esgotamento da teoria Keynesiana sob a 

regulação econômica e social, assim como os baixos índices de crescimento da economia, foram 

elementos que permitiram os neoliberais criticarem o Estado Social, contribuindo para a 

acessão do neoliberalismo. 

Apesar desse movimento ocorrer ainda durante os anos 70 e 80, é a partir da década de 

90, que o neoliberalismo chega ao país, em um período de reordenação das Políticas Sociais, 

através da recém-criada Constituição Federal. Sendo assim, a política neoliberal inicia o 

processo de ofensivas, tendo como principal alvo as políticas sociais. 

Portanto, o presente artigo tem como objetivo analisar as medidas de desfinanciamento 

nas Políticas Sociais, realizadas pelos governos a partir dos anos 90 até os dias atuais, além da 

execução destas apesar das retiradas de recursos. Por fim, está discursão faz parte do Programa 

de Pós Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba, contando com o 

financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ). 

 

2 O NEOLIBERALISMO E SUAS IMPLICAÇÕES NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Com o fim da segunda Guerra Mundial, temos o surgimento do Neoliberalismo, nos 

países europeus e da América do Norte, de modo que, esses eram países de maior incidência 

do capitalismo. De modo que, o principal objetivo naquele momento era combater o Estado 

intervencionista e o de bem-estar social. Além disso, Anderson (1995) destaca que  
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Seu propósito era combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as 
bases de um outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro. As 
condições para este trabalho não eram de todo favoráveis, uma vez que o capitalismo 
avançado estava entrando numa longa fase de auge sem precedentes – sua idade de 
ouro –, apresentando o crescimento mais rápido da história, durante as décadas de 50 
e 60. Por esta razão, não pareciam muito verossímeis os avisos neoliberais dos perigos 
que representavam qualquer regulação do mercado por parte do Estado (p.1-2). 

 

Entretanto, a crise estrutural que ocorre no início dos anos 70, gera altas na taxa de 

desemprego assim como a “inflação acelerada”, leva a insatisfação “generalizada” 

(Harvey,2008). Dessa forma, o neoliberalismo ganha espaço, segundo Brandt; Cislaghi (2020) 

 

No decorrer das décadas de 1970,1980,1990 tornou-se o modelo hegemônico 
mundial, sobretudo depois da derrota do socialismo real na URSS e nos países do leste 
da Europa. O neoliberalismo, então, desde as últimas décadas do século XX, passa a se 
apresentar como “nova razão do mundo” (Dardort e Laval, 2016), responsável pela 
expropriação de bens naturais comuns a privatização de sistemas sociais geridos e 
financiados pelos estados por meio dos fundos públicos. (p. 161). 

 

Destacamos ainda, algumas teses sobre o estado que a teoria neoliberal defende, 

Behring; Boschetti (2018), vão apontar que  

 

[...] Os neoliberais defendem uma programática em que o Estado não deve intervir na 
regulação do comercio exterior nem na regulação de mercados financeiros, pois o livre 
movimento de capitais garantirá maior eficiência na redistribuição de recursos 
internacionais. (Navarro, 1998). Sustentam a estabilidade monetária como meta 
suprema, o que só seria assegurado mediante a contenção dos gastos sociais e a 
manutenção de uma taxa “natural” de desemprego, associada as reformas fiscais, com 
redução de impostos para altos rendimentos. (p.126). 

 

Além disso, a teoria neoliberal ressalta que o Estado deve garantir o direito dos 

indivíduos a propriedade privada, sem interferência de mercado, sob o discurso de que a 

pobreza pode ser erradicada a partir do livre comercio como afirmar (Harvey, 2008) 

 

A empresa privada e a iniciativa dos empreendedores são julgadas as chaves da 
inovação e da criação de riqueza. Protegem-se os direitos de propriedade intelectual 
a fim de estimular as mudanças tecnológicas. Assim, os contínuos aumentos da 
produtividade devem proporcionar padrões de vida mais elevados a todos. Sob o 
pressuposto de que “uma maré montante faz subir todos os barcos” ou sob o do 
“efeito multiplicador”, a teoria neoliberal sustenta que a eliminação da pobreza (no 
plano doméstico e mundial) pode ser mais bem garantida através dos livres mercados 
e dos livre comercio. (p.37). 
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Desta forma, é difícil descrever o papel do Estado durante o período neoliberal, de modo 

que, há modificação de acordo com o período e a região, descaracterizando a teoria do modelo 

neoliberal, concordamos com Harvey (2008) ao afirmar que 

 

O caráter geral do Estado na era do neoliberalismo é de difícil descrição por duas 
razões especificas. Em primeiro lugar, tornam-se rapidamente evidentes desvios do 
modelo da teoria neoliberal, não se podendo atribuir todos eles as contradições 
internas já esboçadas. Em segundo, a dinâmica evolutiva da neoliberalização tem 
agido de modo a forçar adaptações que variam muito de lugar para lugar e de época 
para época. Toda tentativa de extrair alguma configuração geral de um Estado 
neoliberal típico a partir dessa geografia histórica instável volátil parece ser tarefa 
insana. (p. 40). 

 

Dito isto, é importante ressaltar que durante a “implantação” do neoliberalismo em 

diversos países o Estado passa a ser usado com frequência para “resgatar empresas ou evitar 

fracassos financeiros”, isto ocorre ainda nos anos 80 durante o período de crise, como no caso 

norte-americano em que o Estado interviu para evitar o fracasso financeiro das empresas 

(Harvey, 2008). É característico do estado neoliberal ser opositor as políticas de solidariedade, 

principalmente se elas interferem na acumulação do capital. 

 

Sindicatos independentes ou outros movimentos sociais, que adquiram substancial 
poder sob o liberalismo embutido, tem, portanto, de ser disciplinados, se não 
destruídos- em nome de supostamente sacrossanta  
 
[...] liberdade individual do trabalhador isolado. Flexibilidade torna-se o mantra dos 
mercados de trabalho. (Harvey, 2008, p. 42). 

 

As alianças com o setor privado, são característica da teoria neoliberal, como forma de 

transferência de responsabilidade para o privado, as chamadas parcerias públicas- privadas, 

além dos financiamentos dessas políticas, ou seja, o “Estado assume o risco e o privado o lucro”. 

Além de ser função do Estado reprimir qualquer forma de oposição ao Estado, através da força 

policial. 

 

A neoliberalização implicou. Para dar um exemplo, um crescente aumento das 
parcerias público- privadas (esse foi uma das fortes ideias promovidos por Margaret 
Thatcher ao instituir “instituições quase governamentais”, como as corporações de 
desenvolvimento urbano com vistas a promover os interesses específicos. (Harvey, 
2008, p. 43). 
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Portanto, ao mesmo tempo que os recursos antes dedicados ao bem-estar da população 

passa a ser reduzido, como exemplo a saúde, educação e assistência, temos uma exposição 

crescente de uma grande parte da população ao empobrecimento. “A rede de seguridade sociai 

é reduzida ao mínimo indispensável em favor de um sistema que acentua a responsabilidade 

individual.” Sempre atribuindo as falhas e fracassos aos indivíduos “culpabilizando” pelo estado 

em que se encontra. (Harvey, 2008) 

Diante dessa conjuntura mundial, a particularidade Brasileira não foge à regra, o 

neoliberalismo se instaura no País, diante de um cenário de endividamento público, sem 

políticas de crescimento econômico, dessa forma o neoliberalismo encontra o solo fértil para a 

sua implantação. Ressaltamos ainda que, os anos 90 no Brasil, é marcado pela pós- constituição, 

de modo que, Silva et al (2017), vão afirmar que 

 

[...] Na década de 90, movimentos sociais organizados ensejaram um projeto de 
redemocratização do país, que visou ao acesso da sociedade civil tanto as decisões 
sobre os rumos políticos da nação, através da ampliação dos cais e instrumentos das 
políticas sociais públicas e de seus públicos-alvo, numa perspectiva de universalização 
da proteção social brasileira. Essa luta culminou em diversas conquistas asseguradas 
na Constituição Federal de 1988 (CF/1988) (p. 59). 

 

2.1 OS ATAQUES DO NEOLIBERALISMO AS POLITICAS SOCIAIS :UMA ANÁLISE DO CONTEXTO 

BRASILEIRO. 

 

Com a chegada do Neoliberalismo no Brasil, a partir dos anos 90, as recém Políticas 

Sociais constituídas através da CF/88, sofrem ataques de subfinanciamento. O curto Governo 

de Fernando Collor, é responsável pela implementação das Políticas Sociais, que sofrem com o 

subfinanciamento dessas, a exemplo do Sistema Único de Saúde (SUS), considerado uma das 

maiores vitorias da CF/88, por ser um Sistema de Saúde totalmente público e universal e 

financiado pelo Estado. Entretanto, para Collor o Estado era um grande Elefante Branco e que 

era necessário minimizar este e otimizar a economia através do investimento no mercado de 

grandes empresas multinacionais. 

Com a queda do governo Collor, assume o vice Itamar Franco, que tem seu governo de 

continuidades do subfinanciamento, além das pressões sofridas pelo grande capital para 

mudanças na Constituição Federal de 1988, no entanto, após fortes reivindicações advindos 
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dos movimentos sociais impediram que isto ocorresse. Destaca-se ainda, que nesse governo 

parte de recursos que seriam destinados a saúde foram retidos pelo Ministério da Previdência 

Social o que ocasionou uma queda de investimento em torno de 36% entre 1990 e 1992. 

(Soares, 2020)  

Em continuação ao processo de subfinanciamentos das políticas sociais temos o governo 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC), considerado com mais ofensivas contrarreformistas, 

segundo Silva et al. (2017) 

 

[...] A falta de vontade política de intervir na iniquidade social; a incapacidade de 
implementar políticas de retomada do desenvolvimento e do emprego e a perda de 
soberania nacional, foram traços marcantes da ofensiva contrarreformista do governo 
de Fernando Henrique Cardoso (FHC), assinalada pelo seu compromisso com o capital 
internacional e suas agências internacionais de credito. A privatização foi uma 
estratégia que mediou a remercantilização dos serviços públicos e o esvaziamento e 
dissolução da esfera pública que acabara de ser assegurada na reforma expressa na 
CF/1988. (p. 60). 

 

A partir dessa conjuntura é criado o ministério da Administração e Reforma do Estado 

(MARE), que instituiu o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE). De modo que, 

o plano diretor afirmava haver um esgotamento estatal, sendo necessário superar o estilo da 

administração pública burocrática “o estado deve deixar de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social para se tornar o promotor e regulador, transferindo para 

o setor privado as atividades que antes eram suas” (BRAVO, 2009, p.100). 

 Além disso, destacamos a regulamentação das Organizações Publicas Não Estatais 

(OPNES) e/ou Organizações Sociais (OS), através da Lei nº 9.637/1998, com a finalidade de 

gerenciar as políticas sociais, principalmente a saúde. Tal medida é parte do Programa Nacional 

de Publicização, compondo as Parcerias Públicos- Privadas (PPP). No tocante a Seguridade 

Social, ressaltamos ainda a Emenda Constitucional nº20/1998 e a criação do Fundo Social de 

Emergência (FSE), que tinha como objetivo subtrair direitos da aposentadoria e recursos da 

seguridade social, para que os trabalhadores pudessem se redirecionados para a previdência 

privada, assim como também o recurso fosse destinado para o pagamento da dívida pública. 

Além disso, referente a Assistência Social Silva et al. (2017) destaca  

 

No tocante a Política de Assistência Social, o governo FHC se notabilizou pela 
assistencialização da proteção social brasileira, através de um expressivo 
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esvaziamento institucional, técnico e política da Assistência Social- em total 
desrespeito ao seu estatuto de política pública- e do fortalecimento de práticas 
assistencialistas alheias ao marco legal da Assistência Social. (p. 61). 

 

As eleições de 2002, trouxeram algumas expectativas, pois era a primeira vez que um 

candidato ligado aos sindicatos assumia o poder. Com a eleição de Lula, tinha-se a expectativa 

de que as Políticas Sociais, fossem implementadas conforme a constituição federal de 1988. 

Entretanto, as alianças políticas e com o grande capital que fizeram Lula chegar ao poder, não 

permitiu que isto acontecesse, sendo assim, um governo de continuidades. 

 

Assim, uma nova etapa da contrarreforma na política de saúde ocorre no governo Lula 
que, além de dar continuidade à política econômica conservadora e ao 
subfinanciamento da seguridade social, implementa uma série de mudanças que o seu 
antecessor não conseguiu: dentre estas, destacamos a segunda etapa da reforma da 
Previdência Social (Soares, 2020, p. 74). 

 

Ressalta-se que as Políticas Sociais no governo Lula foram caracterizadas em três eixos, 

O primeiro referente ao Projeto Fome Zero; A contrarreforma da Previdência; O trato da equipe 

econômica aos recursos da Seguridade Social. Uma das ações mais importantes durante o seu 

governo refere-se a implantação do Programa Bolsa Família, criado ainda no início do seu 

mandato, compondo o primeiro eixo do seu governo, com o objetivo de combater a pobreza e 

erradicar a fome, sendo um dos principais desafios o combate à miséria e exclusão social, tudo 

isso através da unificação dos programas sociais. 

No que se refere ao segundo eixo característico do seu governo, a contrarreforma da 

previdência alcançou âmbitos no serviço público que durante o governo de FHC havia sido 

derrotas. Bravo (2009) destaca que “a “financeirização” fomentada pelos fundos de pensão 

atinge o Estado através do investimento em renda fixa que têm como importantes fontes de 

suas aplicações os títulos públicos. Além disso, Silva et al. (2017), destaca outras medidas de 

continuidade a contrarreforma iniciada ainda no governo de FHC, como as Medida Provisória 

(MP) nº 41 e 47 que mais tarde serão convertidas em Lei, trazendo alterações significativas para 

a Previdência Social. Portanto, apesar de alterações significativas nas Políticas Socias, o avanço 

do Neoliberalismo e as articulações internacionais, não permitiram que o governo de Lula 

atendesse as expectativas dos Movimentos Sociais. 
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Entretanto, o populismo adquirido durante o governo Lula, permitiu que o Partido dos 

Trabalhadores (PT), continuassem no poder, desta vez com a eleição da primeira Presidenta – 

Dilma Rousseff- que teve o seu governo marcado por continuidades do governo Lula, com 

contrarreformas das Políticas Sociais. 

Destacamos a Lei nº 12.618/2012, e as Medidas Provisória (MP) nº 664 e 665, que dão 

continuidades as alterações na Previdência Social, iniciada durante o governo Lula. Silva et al. 

(2017) afirma que 

 

[...] O governo Dilma deu sequência a contrarreforma da Previdência Social, no Brasil, 
estendendo aos funcionários públicos as restrições de acesso impostas por FHC aos 
trabalhadores do setor privado; criando o Fundo de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos Federais e restringindo acessos a diversos benefícios 
previdenciários. (p. 62). 

 

Além disso destaca-se os gastos totais com a saúde que mantiveram o total de 6,5% do 

Produto Interno Bruto (PIB), se contrapondo aos gastos das famílias com o setor privado 

passando da marca dos 53% (Silva et al. 2017). Ressalta-se ainda, as mudanças dos princípios 

do SUS, para o surgimento, conforme destaca Soares (2010), de um novo projeto na saúde 

denominado “SUS possível,” como forma de flexibilizar as ideias defendidas pela Reforma 

Sanitária 

Diante das avalanches de manifestações ocorridas durante o ano de 2015, assim como, 

as instabilidades políticas o Golpe de 2016, contou com um suporte do grande capital, além da 

operação lava jato que tinha como objetivo “combater a corrupção”, assim como a grande 

mídia, que difundiu argumentos contra o governo, levando a interromper programações 

cotidianas para mostrar as votações dos parlamentos. Com a saída de Dilma através do golpe, 

iniciamos uma nova fase do aprofundamento das retiradas de direitos. O Ultraneoliberalismo, 

que é marcado por um aprofundamento dos ideários neoliberais, com ataques mais severos as 

políticas sociais, além da expansão da privatização e do estado mínimo, ressaltamos também, 

criação de medidas econômicas que privilegiam as grandes empresas e dominação do grande 

capital no País, em contradição, com o subfinanciamento das políticas sociais, que leva a 

diminuição dos direitos trabalhistas, além do aumento da população em estado de miséria.  

O Governo de Temer é responsável por dar início a esse primeiro momento do 

Ultraneoliberalismo, com o aprofundamento das contrarreformas das Políticas Sociais, 
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destacamos a PEC 95/2016, conhecida como a “PEC da Morte”, que congela os gastos públicos 

com saúde e educação durante vinte anos. Além disso, o governo Temer explicitou que a 

questão social vem sendo enfrentada como questão de polícia, com a militarização de favelas, 

incentivo a medidas de força em nome da ordem, guerras declaradas ao tráfico de drogas, 

homicídios e outras tantas demonstrações da intervenção armada e da herança da doutrina de 

segurança militar. 

As eleições de 2018 são marcadas pelo ultraconservadorismo e uma grande aderência a 

direita, o discurso de Políticos Corruptos era marcante durante toda a eleição, incentivando a 

“apostar” em um candidato diferente, que não fosse corrupto, além de apoiar a família, 

moralidade e ser conservador dos bons costumes. Esses foram, os discursos que levaram o 

então presidente Jair Messias Bolsonaro ao poder, junto a uma equipe de ministros que 

prometiam “mudar o Brasil”. 

O Governo de Bolsonaro é marcado pela fragilidade de formulação de Políticas 

econômicas, além do aprofundamento da contrarreforma das Políticas Sociais, com a negação 

a saúde e a educação. É possível observar essa fragilidade desde a formulação do Plano 

Plurianual que traz claramente o objetivo do seu governo para essas políticas, com baixos 

índices de recursos destinados a estas. Concordamos com Berhing et al, 2020 sobre a fragilidade 

desse plano de modo que 

 

A descontinuidade metodológica e a falta de compromisso com as diretrizes nele 
propostas, vem esvaziando seu conteúdo político e técnico desde 2012, e o torna uma 
peça orçamentaria frágil diante das demais, mas que merece ser retomada de acordo 
com seu objetivo central previsto na constituição, já que norteia as demais peças. Pois, 
apesar desses limites, é possível vislumbrar as prioridades governamentais no 
documento. (p.110) 

 

Além disso, a Pandemia da Covid-19 que chega ao Brasil em 2020, explicita ainda mais, 

o processo de contrarreforma que as Políticas Sociais vêm sofrendo no País desde os anos 90, 

principalmente com o desfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que foi peça 

fundamental para o combate do coronavírus. É importante ressaltar que mesmo em meio a 

uma Pandemia a alternativa neoliberal estava posta, e ela incluía não só as contrarreformas do 

Estado, como também, e mesmo principalmente, a negação da ciência, a rejeição às vacinas, a 
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desconfiança do formato esférico da Terra, o fim da cultura, o desprezo pelo pensamento 

(DEMIER,2020). 

Ressalta-se ainda a negação do presidente a Pandemia, com falas contrarias ao 

distanciamento social, não reconhecimento da Ciência, divulgação de Fake News e propagação 

de cura da doença através de um medicamento, foram ações desenvolvidas pelo atual 

presidente para o combate a pandemia, na tentativa de neutralizar o momento que estava 

sendo vivenciado. A crise no Ministério da Saúde vivenciada devido à falta de compromisso com 

a Pandemia também é característica do seu governo. A esperança posta através da vacina, 

mostrava mais uma vez a necessidade de ter um SUS constituinte, além de investimentos em 

pesquisas, no entanto, apesar da negação do presidente a ciência e os inúmeros ataques ao 

SUS e a propagação de diversas fake News, a vacina chega ao país com o objetivo de reduzir o 

número de óbitos, em contradição a um governo com características patriarcal, misógina, 

racista e LGBTfóbica. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Neoliberalismo que ganha força no Brasil a partir dos anos 90 traz inúmeras 

modificações para as políticas sociais, que estão recém constituídas, através da Constituição 

Federal de 1988. É valido ressaltar que os princípios dessa nova política social e econômica, 

prevê a privatização e vinculação das políticas sociais ao mercado internacional, sob o discurso 

de melhoria do funcionamento dessas, além da erradicação da pobreza. 

O SUS que passa a ser regulamentado ainda nos anos 90, é uma das principais politicas 

a sofrerem mais ataques, devido a sua dimensão e alcance. Apesar do crescimento do setor 

privado, é o SUS que continua a dar suporte aqueles que precisam, incluindo especialidades e 

procedimentos que os seguros privados ainda não possuem acesso.  

As modificações e os intensos ataques a Políticas Sociais, mostram a intenção de cumprir 

um dos principais princípios do neoliberalismo, a privatização, sendo assim, durante esses 

últimos trinta anos, a principal função do Estado, tem sido viabilizar o acesso do capital nas 

políticas sociais, através dos desmontes dessas políticas. 
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