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RESUMO 
 

Esta pesquisa defende a tese de que valores do discurso neoliberal sobre a previdência 

brasileira se materializam nas páginas dos jornais O Estado de S. Paulo (OESP), Folha de S. 

Paulo (FSP) e O Globo (OG). A identificação e compreensão desses valores neoliberais em 

matérias jornalísticas e anúncios publicitários contribui para o entendimento da relação entre 

os jornais acima citados e o discurso neoliberal no debate sobre a necessidade de uma nova 

reforma da Previdência Social brasileira, que, em termos gerais, sob a lógica do mercado, 

envolveria a redução da proteção do sistema previdenciário público, abrindo espaço para o 

desenvolvimento de diversas formas de previdência privada. Esse entendimento é 

fundamental para a compreensão dos interesses de mercado na apropriação de mais recursos a 

serem lançados no circuito da mundialização financeira e das consequências desse processo 

para a classe trabalhadora, que, a cada dia, presencia o desmonte dos sistemas de proteção 

social no Brasil e no Mundo mediante a reestruturação conservadora neoliberal. Para cumprir 

o objetivo a que se propõe – identificar, analisar e interpretar os valores do discurso neoliberal 

sobre a previdência brasileira nos jornais OESP, FSP e OG – esta tese se apoia na filosofia da 

linguagem do Círculo de Bakhtin e na Análise Dialógica do Discurso (ADD) advinda dessa 

filosofia. A teoria-metodologia daí decorrente exige tanto a análise dos materiais dos jornais 

que compõe o corpus de pesquisa, quanto daquilo que não está necessariamente nesse 

material, mas que com ele dialoga, sendo que, no caso desta pesquisa, isso envolve o 

neoliberalismo e a sua relação com a seguridade social, a previdência brasileira e as empresas 

jornalísticas em questão. O corpus de análise desta pesquisa é composto por matérias 

jornalísticas (notícias, notas, reportagens, artigos, editoriais e entrevistas) e anúncios 

publicitários sobre a previdência no Brasil publicados nos jornais impressos OESP, FSP e OG 

entre 1º de outubro de 2010 e 31 de março de 2011, período compreendido entre as vésperas 

do 1º turno das eleições presidenciais e o início do primeiro mandato da presidenta Dilma 

Rousseff. A análise dialógica do discurso aqui promovida possibilitou a identificação e 

compreensão de três valores tradicionais do neoliberalismo em diálogo com a previdência 

brasileira, a saber: a necessidade de rigor na política fiscal para equilibrar as contas da 

Previdência Social; a meritocracia associada à previdência privada; e a ineficiência da ação do 

Estado no sistema previdenciário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Neoliberalismo, Seguridade Social, Previdência, Esfera Jornalística 

Capitalista, Filosofia da Linguagem do Círculo de Bakhtin, Análise Dialógica do Discurso. 



ABSTRACT 
 

This thesis claims that the values from the neoliberal discourse on the Brazilian (state and 

private) pensions are materialized on the newspapers: O Estado de S. Paulo (OESP), Folha de S. 

Paulo (FSP) e O Globo (OG). The identification and comprehension of such neoliberal values on 

the journalistic texts and on the newspaper advertisements contribute to the understanding of the 

relation between the aforementioned newspapers and the neoliberal discourse regarding the need 

for a new Brazilian State Pension reform that would involve, in general terms and under a market 

logic, a reduction of the benefits offered by the State Pension and, thus, opening space for the 

development of several kinds of private pensions. This is a key understanding for 

comprehending the market interests in the appropriation of more financial resources, which are 

going to be directed to the ambit of the financial globalization and of the implications of such 

process for the working class that daily lives the dismantling of the State Pension in Brazil and 

worldwide by the conservative remodeling proposed by the neoliberals. In order to achieve the 

objective of this research, which is to identify, analyze and interpret the values from the 

neoliberal discourse regarding the Brazilian pensions that are on the newspapers: OESP, FSP and 

OG, this thesis relies on the Bakhtin circle’s philosophy of language and on the Dialogic 

Discourse Analysis (DDA) formulated from a Bakhtinian standpoint. The theoretical and 

methodological framework grounded on such perspective demands the analysis of both the 

journalistic texts that constitute the corpus of this research and the texts that are not necessarily 

on those newspapers pages, but which dialogues with them by addressing the neoliberalism and 

its relation with the social security, the Brazilian pensions and the news organizations 

approached by this thesis. The corpus of this research is composed by journalistic texts (news, 

press notes, opinion articles, editorials and interviews) and newspaper advertisements regarding 

the Brazilian pensions, which were published from 1st Oct. of 2010 to 31st March of 2011, i.e. in 

a period that comprehends the run-up to the elections and the beginning of Roussef’s presidential 

term, by the newspapers: OESP, FSP and OG. The dialogic discourse analysis conducted here 

enabled the identification and comprehension of three traditional values from the neoliberalism 

in relation to the Brazilian pensions, which are: the need for a tightening of the fiscal stance in 

order to balance the budget of the Brazilian state pension; the meritocracy related to the private 

pension; and, the State’s inefficiency in dealing with the pension system.     

 

KEYWORDS: Neoliberalism, Social Security, State and Private Pensions, Capitalist 

Journalistic Sphere, The Bakhtin Circle’s Philosophy of Language, Dialogic Discourse Analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta é uma tese sobre os valores do discurso neoliberal em enunciados relativos à 

previdência no Brasil publicados na esfera jornalística nacional pelos jornais O Estado de S. 

Paulo (OESP), Folha de S. Paulo (FSP) e O Globo (OG). É uma tese que analisa enunciados e 

que começou sua história a partir de um enunciado: “Não existe déficit na Previdência Social 

brasileira”. Esse enunciado, automaticamente, estabeleceu diálogo divergente com outro 

enunciado até então aceito sem reflexão crítica: “A Previdência Social brasileira é 

deficitária”. A polêmica incômoda estabelecida entre esses dois enunciados e a vontade de 

compreender o sentido dos discursos por trás desses enunciados estão na origem desta 

pesquisa. Além disso, esta tese também é sobre a forma como esse discurso neoliberal sobre a 

previdência brasileira, nos três jornais impressos mais importantes do país, relaciona-se a 

maneira como o sistema de seguridade social brasileiro, principalmente a Previdência Social, 

tem sido questionado e desmontado nos últimos tempos, fragilizando ainda mais a classe 

trabalhadora nacional nessa etapa de mundialização financeira do capital desregulamentado. 

Mas esta tese também é sobre o fazer pesquisa sobre discursos nas ciências humanas 

inspirado na filosofia da linguagem do Círculo bakhtiniano e sobre a proposta de 

Metalinguística desse grupo, que deu origem, no Brasil, à Análise Dialógica do Discurso 

(ADD). A partir da compreensão das concepções de Mikhail Bakhtin e dos demais membros 

do Círculo sobre discurso, constata-se que as ciências humanas que se debruçam sobre 

discursos devem ser ciências da linguagem, dialógicas e transdisciplinares. Ciências da 

linguagem, pois devem partir dos mais diversos tipos de enunciados (verbais, visuais e verbo-

visuais); ciências dialógicas, pois precisam necessariamente estabelecer relações entre 

enunciados para garantir a compreensão dos sentidos dos discursos; e ciências 

transdisciplinares, pois dependem da pluralidade de aportes teóricos-metodológicos em 

diálogo das diversas ciências humanas, teóricas e aplicadas, que garantam a compreensão 

holística dos problemas de estudo, desde que essas contribuições tenham coerência teórica e 

metodológica entre si.  

Nesta pesquisa, a transdisciplinaridade já é garantida de saída, pois assume as 

contribuições da filosofia da linguagem de Bakhtin e do Círculo e os estudos de linguagem 

daí decorrentes realizados pela Análise Dialógica do Discurso, ambas apoiadas no 

materialismo histórico dialético marxista. A transdisciplinaridade nesta tese também se dá 

pela contribuição da Economia Política que, considerada a partir do materialismo histórico 

dialético marxista, se identifica como ciência das relações sociais de produção, diferentemente 
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da Economia (Neo)Clássica, que se coloca enquanto ciência da alocação de recursos escassos, 

preocupada exclusivamente com uma suposta racionalidade de produção e distribuição de 

bens, independentemente das consequências dessa visão limitada para a vida em sociedade. A 

Economia, independentemente de sua corrente, está inevitavelmente ligada à capacidade do 

ser humano de realizar linguagem. E a Economia Política é a única verdadeiramente disposta 

a considerar a importância da linguagem, pois, de princípio, assume o seu caráter analítico nas 

relações sociais de produção. Por fim, a transdisciplinaridade ainda é reforçada pelos aportes 

teórico-analíticos das Ciências Sociais embasados pelo materialismo histórico, capazes de 

garantir o entendimento da esfera jornalística em sua relação com as dinâmicas da sociedade 

capitalista. 

Cabe destacar que a transdisciplinaridade desta tese foi se constituindo antes mesmos 

do início da pesquisa em si. Ela começa a ser estabelecida em produções anteriores do autor 

desta tese que, após correções e acréscimos necessários no corpo teórico-metodológico desses 

estudos, culminaram nesta produção propriamente dita. 

O despertar para o discurso neoliberal sobre a previdência brasileira na esfera 

jornalística teve início em uma especialização em comunicação jornalística. Nela, o enunciado 

“Não existe déficit na Previdência Social brasileira” dialogou polemicamente pela primeira 

vez com o outro enunciado até então aceito sem reflexão crítica “A Previdência Social 

brasileira é deficitária”. O espanto da descoberta de que em termos constitucionais o 

enunciado “déficit da Previdência Social brasileira” não é correto despertou a indignação 

mobilizadora que se transformou em pesquisa que culminou no artigo A influência neoliberal 

na imprensa: a cobertura do jornal O Estado de S. Paulo sobre a Previdência Social 

brasileira (DUGNANI, 2008). No entanto, o desconhecimento de alguns elementos 

relacionados às questões tratadas naquela pesquisa redundou em equívocos e superficialidades 

que começaram a ser corrigidos em trabalhos posteriores do autor desta tese. Nessa pesquisa 

inicial, por exemplo, havia a confusão comprometedora entre análise do discurso (abordada a 

partir de um único texto que somente posteriormente foi identificado como da Análise Crítica 

do Discurso) e análise do conteúdo, tratadas como sinônimas e como meras ferramentas de 

análise, mostrando os limites do reducionismo da teoria à metodologia que uma pesquisa em 

Ciências Humanas – de caráter positivista e calcada em uma única disciplina – pode 

apresentar a depender do objeto de estudo em questão. 

A conclusão dessa etapa motivou o aprofundamento dos estudos sobre temas já 

abordados, o neoliberalismo e a Previdência Social, mas desta vez em nível de mestrado na 

Economia Política. Desses estudos se originaram a dissertação A Previdência Social 
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brasileira sob pressão neoliberal (DUGNANI, 2009) e alguns artigos que garantiram o 

entendimento mais sólido e detalhado sobre o desenvolvimento do neoliberalismo e a maneira 

como ele se relaciona ao debate econômico sobre a Previdência Social brasileira. No entanto, 

em função dos objetivos essencialmente econômicos das análises naquele momento, questões 

envolvendo a linguagem e os discursos não foram consideradas. 

Com o entendimento mais amplo e ao mesmo tempo aprofundado das questões 

envolvendo o neoliberalismo e a Previdência Social brasileira, o assunto parecia ter se 

esgotado. Porém, o contato com a filosofia de linguagem do Círculo bakhtiniano e com a 

ADD revelaram os equívocos e superficialidades anteriormente citadas e, mais do que isso, 

abriram a perspectiva de realização de uma pesquisa que pudesse corrigir inadequações 

anteriores e trilhar novos caminhos nas Ciências Sociais envolvendo a análise do discurso 

(desta vez não confundida com análise de conteúdo) na esfera jornalística, considerando a 

proposta de Metalinguística de Bakhtin e o Círculo e a sua potencialidade transdisciplinar. 

São esses entendimentos que deram origem a esta tese propriamente dita. 

Tendo em vista as primeiras considerações aqui tecidas, esta pesquisa defende a tese 

de que os valores do discurso neoliberal se materializam em enunciados sobre a previdência 

no Brasil nos jornais FSP, OESP e OG.  

Levando-se em conta a teoria e metodologia da filosofia da linguagem do Círculo 

bakhtiniano e da ADD, a verificação da hipótese da pesquisa – a existência de valores 

neoliberais concretizados nas matérias jornalísticas e anúncios publicitários sobre a 

previdência brasileira nas páginas dos jornais acima citados – depende, inicialmente, da 

compreensão do discurso neoliberal, da sua ligação com o debate sobre seguridade social e 

previdência e da sua relação com a esfera jornalística capitalista. A partir daí, é possível se 

debruçar na materialidade dos enunciados que compõem o corpus de pesquisa propriamente 

dito para o devido estabelecimento de relações dialógicas entre os enunciados dos jornais 

supracitados e o discurso neoliberal sobre a previdência no Brasil. Tal procedimento visa 

garantir a identificação, a análise e a compreensão desses valores neoliberais no contexto 

enunciativo em questão.  

O corpus de análise desta pesquisa é composto por matérias jornalísticas (notícias, 

notas, reportagens, artigos, editoriais e entrevistas) e anúncios publicitários sobre a 

previdência no Brasil publicados nos jornais impressos OESP, FSP e OG entre 1º de outubro 

de 2010 e 31 de março de 2011, período compreendido entre as vésperas do 1º turno das 

eleições presidenciais daquele ano e o início do primeiro mandato da presidenta Dilma 

Rousseff. 
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A identificação e compreensão dos valores neoliberais em enunciados sobre 

previdência na esfera jornalística pode contribuir para o entendimento da relação entre os 

jornais acima citados e o discurso neoliberal no debate sobre a necessidade de uma nova 

reforma da Previdência Social brasileira, que, em termos gerais, sob a ótica do mercado, 

poderia levar à redução do Estado no que diz respeito à previdência enquanto bem social 

público, abrindo mais espaço para a expansão de diversas formas de previdência privada. Por 

esse entendimento é que se pode compreender os interesses do mercado na apropriação de 

mais recursos a serem lançados na esfera da finança capitalista mundializada e das 

consequências desse processo para a classe trabalhadora, que, a cada dia, vê o sistema de 

proteção social, no Brasil e no Mundo, ser desmontado, a conta-gotas, mediante a 

reestruturação conservadora neoliberal. Em suma, os enunciados da grande imprensa escrita 

sobre a previdência brasileira dialogam com valores do discurso neoliberal que pregam a 

redução do Estado de bem-estar social e a sua transformação em Estado mínimo, contribuindo 

para a abertura do campo de acumulação para o capital em geral e, especialmente, o portador 

de juros, via fundos de pensão e previdência complementar privada, colocando em risco a 

sobrevivência minimamente digna da classe trabalhadora após o momento da aposentadoria. 

O fato é que estes são tempos de capitalismo mundializado e de grandes 

transformações da sociedade. Tempos em que a economia “fundamentada” nos princípios 

neoliberais intensifica as desigualdades sociais. São tempos difíceis para a classe trabalhadora 

que, atônita e de mãos atadas, presencia seus direitos duramente conquistados serem 

sistematicamente questionados e suprimidos pelos defensores do livre mercado. O discurso 

neoliberal, para defender as reformas exigidas pelo mercado, alega que as mudanças em 

andamento atendem à necessidade de se promover a modernização da economia, a fim de 

deixá-la mais competitiva diante das novas condições de concorrência global. Com isso, os 

modelos de seguridade social
1
, configurados no pós-Segunda Guerra Mundial, além de serem 

                                                 
1
 Os sistemas de seguridade social são bastante distintos entre os países, sendo estruturados e nomeados de forma 

variada. As denominações mais conhecidas são welfare State, Estado Social, Estado de bem-estar social, seguro 

social, política social ou Estado providência. Entretanto, segundo Boschetti (2003) as confusões conceituais em 

relação aos termos utilizados para denominar seguridade social podem levar a confundir e limitar sua 

compreensão como previdência, provocando uma discussão simplista sobre os sistemas de proteção social, 

levando à elaboração de argumentos meramente contábeis em se tratando da necessidade de reformas nos 

programas previdenciários, desconsiderando assim seu sentido e importância como sistema de proteção social. 

No caso da literatura brasileira sobre o tema, segundo Boschetti, o conceito de seguridade social se confunde 

com seguro social, welfare State, Estado de bem-estar social ou Estado providência. São utilizados como 

sinônimos e muitas vezes não são problematizados. Com isso, ignora-se o fato de que as terminologias surgem 

em países diferentes, com significados distintos, pois são impregnados de historicidade e especificidades. 

Embora ciente deste problema acerca de questões conceituais relacionadas à seguridade social, esta tese não 

pretende ir além deste ponto nesta questão, por não se tratar, neste caso, de uma abordagem essencial para o 

entendimento daquilo que será discutido ao longo dos demais capítulos. Assim sendo, apesar da relevância dessa 
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insuficientes para a classe trabalhadora, ainda sofrem pressões das forças de mercado que 

visam, única e exclusivamente, enfraquecer o Estado de bem-estar social e transformar tudo o 

que for possível em mercadoria. Para agravar a situação, em pleno século XXI os sistemas de 

seguridade social, em boa parte do Mundo, são precários, incompletos, injustos e distantes das 

camadas mais vulneráveis da população, isso quando existentes. No Brasil, essas pressões 

também são intensas, visto que há tempos o discurso neoliberal vem defendendo a 

reestruturação da Seguridade Social
2
 do país, a partir de mudanças contundentes, 

principalmente na Previdência Social. 

Qualquer sistema de proteção social que tenha uma participação mais efetiva do 

Estado está em crise, pois, atualmente, a tendência em se querer impor a separação entre o 

econômico e o social questiona a noção de universalidade dos serviços públicos, provocando 

desregulamentações que tendem a ampliar as desigualdades sociais. Esse processo acompanha 

a reestruturação dos mecanismos de acumulação do capitalismo financeiro mundializado, 

provocando mudanças que afetam negativamente os trabalhadores assalariados, tanto na 

questão de emprego e renda quanto no que se refere à seguridade social. 

Nesse ambiente de capitalismo cada vez mais desregulamentado e sedento por 

acumulação, desenvolvem-se as discussões sobre a seguridade social e seus modelos de 

previdência. Os debates, no Brasil e no Mundo, giram em torno da noção de ajuste fiscal, uma 

vez que o Estado, enfraquecido pela implantação de medidas de caráter neoliberal, torna-se 

incapaz de impulsionar o crescimento econômico e/ou a retomada sólida do emprego em 

função da desestruturação de alguns dos seus mecanismos de intervenção. A sociedade está 

diante da contrarreforma do Estado, que implica um profundo retrocesso social, sendo a 

reforma dos sistemas de proteção social apenas mais um instrumento a colocar os 

trabalhadores como financiadores do Capital. 

No Brasil, o debate sobre a Previdência Social não é recente. Logo após a 

promulgação da Constituição de 1988, que significou grandes avanços em termos de proteção 

social, as posições contrárias aos benefícios instituídos começaram a ganhar força. Ao longo 

desses vinte e seis anos que se seguiram à promulgação da Constituição Cidadã
3
, os 

argumentos contra a Previdência Social, normalmente proferidos pelos defensores do livre 

mercado desregulamentado, sempre estiveram em destaque, ora mais ou menos enfáticos. 

                                                                                                                                                         
questão, os diversos conceitos relacionados à seguridade social serão utilizados como sinônimos ao longo do 

texto. 
2
 No Brasil, a Seguridade é composta pela Saúde, Previdência e Assistência Social, além do seguro desemprego. 

3
 Ulisses Guimarães assim se refere à Constituição promulgada em 1988 por ela instituir inúmeros direitos e 

benefícios no campo social. 
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Esses argumentos, que se fortaleceram ao longo dos mandatos dos ex-presidentes 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), motivaram 

a realização de duas reformas na Previdência Social, com a aprovação de medidas que 

imprimiram mudanças significativas nesse serviço público. A continuidade das pressões sobre 

a Previdência Social brasileira no governo Dilma Rousseff (2011-2014), mesmo que não 

tenha dado origem a uma nova rodada de reformas, culminou na regulamentação dos fundos 

de pensão para os servidores públicos federais, um dos pontos instituídos na reforma do 

governo Lula e que desperta interesse do mercado financeiro, pois, futuramente, podem 

tornar-se poupança acumulada pronta para ser lançada na esfera financeira. 

Por trás da necessidade, ou não, de reformas na Previdência social está a discussão 

sobre a aceleração do crescimento da economia brasileira. Este debate coloca em lados 

opostos duas correntes de pensamento econômico. De um lado, os monetaristas, de linha 

neoliberal, que acreditam na retomada de um crescimento econômico robusto mediante um 

forte ajuste fiscal, possibilitando a economia de recursos que seriam destinados aos 

investimentos necessários para o Brasil voltar a crescer. Essa abordagem vincula o ajuste 

fiscal da esfera pública à suposta necessidade de reforma do sistema previdenciário, uma vez 

que o total arrecadado pela Previdência Social seria menor que os seus gastos. Há uma 

opinião geral de que o “déficit”
4
 previdenciário é um dos maiores problemas a serem 

enfrentado a fim de abrir folga orçamentária para a realização de investimentos. De outro lado 

posicionam-se os desenvolvimentistas, de linha keynesiana, que acreditam na alteração da 

política monetária com vista a reduzir os juros que incidem sobre a dívida pública, reduzindo 

os gastos do Estado com seus credores e possibilitando a economia de recursos que seriam 

destinados aos investimentos necessários para a retomada do crescimento do país, o que 

incrementaria a base de arrecadação do governo e, automaticamente, proporcionaria um ajuste 

fiscal via elevação da arrecadação, sem a necessidade de reformas no sistema previdenciário 

com cortes de custos. Em suma, para promover o crescimento econômico, os monetaristas 

acreditam na necessidade de um forte ajuste fiscal; já os desenvolvimentistas acreditam na 

urgência da redução dos juros. 

A imprensa brasileira tem acompanhado de perto esse debate e tem sido uma das 

responsáveis por colocar em evidência a pauta reformista da agenda neoliberal. Na imprensa, 

                                                 
4
 A questão do “déficit” da Previdência Social brasileira é bastante discutível e será amplamente analisada. Nesta 

tese, o termo “déficit” é apresentado entre aspas ou precedido pela palavra “suposto”, pois a previdência no 

Brasil não pode ser analisada à parte da Seguridade Social, que é superavitária. De acordo com o texto 

constitucional de 1988, em seus artigos 194 e 195, a Previdência Social faz parte do conjunto da Seguridade 

Social, sendo que esta possui receita global e não prevê vinculação de fontes de sua receita às despesas 

previdenciárias. 
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de uma maneira geral, essa abordagem é ampla e atinge principalmente as editorias de política 

e economia. Para promover o desenvolvimento econômico mais robusto, a grande imprensa 

apoia a agenda reformista: reforma tributária, que reduza a carga de impostos para os 

produtores; reforma nas leis trabalhistas, para desonerar os empregadores dos encargos com 

os trabalhadores; e uma profunda reforma previdenciária, para acabar com o seu suposto 

déficit, contribuindo, dessa maneira, para o ajuste fiscal das contas públicas. A abordagem da 

imprensa sobre a questão previdenciária normalmente é vinculada ao ajuste fiscal da esfera 

pública, sendo automaticamente associada à suposta necessidade de reforma da previdência 

para suprir seu “déficit”. Essa posição é embasada na noção equivocada, do ponto de vista 

constitucional, que associa unicamente a arrecadação dos recursos da contribuição da 

Previdência Social (o INSS) ao montante dos seus gastos. 

Neste contexto, a imprensa na esfera jornalística capitalista transforma-se em 

plataforma dos valores desse modo de produção, cada vez mais atrelado aos princípios 

neoliberais, defendendo os interesses de mercado, principalmente o financeiro, este 

interessado na apropriação dos vultosos recursos relacionados à seguridade social.  

No Brasil, a associação entre o mercado e a imprensa ganha destaque nas páginas dos 

jornais OESP, FSP e OG, que há tempos defendem a reestruturação da Seguridade Social, 

essencialmente a partir de mudanças profundas na Previdência Social. Dessa forma, 

diariamente esses jornais veiculam diversas informações e opiniões sobre a Previdência 

Social, normalmente destacando sua suposta situação deficitária a fim de justificar uma 

também suposta necessidade de reforma. No geral, a linha editorial desses jornais prega que a 

economia de recursos públicos decorrentes de uma ampla reforma da Previdência Social seria 

a forma mais eficiente de se obter fôlego para a realização dos investimentos em 

infraestrutura, tão necessários para o desenvolvimento econômico no país. 

Diante desse quadro e em função do objetivo dessa tese – verificar a materialização de 

valores do discurso neoliberal em enunciados sobre a previdência brasileira nos jornais FSP, 

OESP e OG – esta pesquisa, incialmente, busca apropriar-se do conhecimento dos principais 

elementos constitutivos da filosofia da linguagem do Círculo Bakhtiniano e da ADD daí 

decorrente, uma vez que a opção teórica-metodológica desta tese se apoia em ambas. Em 

seguida, para dar conta daquilo que envolve os enunciados do corpus de pesquisa, mas que 

não está necessariamente ali materializado (o extraverbal dos enunciados), é promovida a 

análise da relação entre o neoliberalismo e a seguridade social, a previdência e a esfera 
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jornalística capitalista. A extensa resenha
5
 decorrente destas duas etapas iniciais de pesquisa é 

necessária para garantir a compreensão da teoria-metodologia de análise e para embasar o 

estabelecimento de diálogo entre os enunciados do corpus e os valores do discurso neoliberal 

materializados nos jornais.  

Ao concluir essa etapa mais teórica, a pesquisa inicia a análise verbal, visual e verbo-

visual dos enunciados propriamente ditos do corpus. Nesse momento, são estabelecidas as 

devidas relações de diálogo entre os enunciados dos jornais, o neoliberalismo, as propostas 

reformistas da Previdência Social brasileira de caráter neoliberal e as críticas dessas 

propostas. São todos esses elementos em diálogo que permitem identificar e compreender os 

valores do discurso neoliberal sobre a previdência no Brasil materializados nos enunciados 

dos jornais a serem analisados. 

Essa etapa de apreensão dos valores do discurso neoliberal nos enunciados dos três 

jornais diários mais importantes do país – OESP, FSP e OG – aborda a cobertura realizada 

entre os dias 1º de outubro de 2010, véspera do 1º turno das eleições gerais, e 31 de março de 

2011, início do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Nesses jornais foram 

considerados tanto as matérias propriamente jornalísticas (artigos, editoriais, notícias, 

reportagens, notas, entrevistas e cadernos especiais) quanto os anúncios de publicidade que 

trataram de alguma maneira a previdência no Brasil. Como se trata de material veiculado nas 

edições impressas dos referidos jornais, a análise dialógica do discurso realizada nos textos 

considera títulos, fotos e ilustrações, garantindo, dessa forma, uma análise verbal, visual e 

verbo-visual do discurso. 

A escolha desse recorte de tempo para a coleta dos enunciados que compõem o corpus 

de pesquisa não é aleatória. Os períodos eleitorais são marcados pela discussão sobre os 

rumos do Brasil para os anos subsequentes. Além disso, o início de um novo mandato 

presidencial, seja do mesmo governo reeleito ou de outro governante, é marcado pela 

expectativa e pressão de diversos setores da sociedade em relação às reformas muitas vezes 

prometidas durante as campanhas. Além disso, muitas das mudanças propostas pelo próprio 

poder executivo são apresentadas nesse período. Foi dessa forma que ocorreu, por exemplo, a 

reforma previdenciária do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). A proposta 

foi encaminhada para o Congresso Nacional em 1995, logo no começo do seu mandato, mas 

só aprovada em 1998. No primeiro governo Lula, o processo foi semelhante, com as medidas 

                                                 
5
 A resenha é um gênero do discurso que exemplifica a dialogia da linguagem, uma vez que envolve o diálogo 

entre o eu-pesquisador com o enunciado dos outros (nesta tese os pesquisadores, autores, teóricos e filósofos 

abordados na bibliografia). 



26 

 

de uma nova reforma da Previdência Social encaminhadas logo no início do primeiro 

mandato. Entretanto, diferentemente do governo FHC, elas foram aprovadas no mesmo ano, 

atropelando a possibilidade de realização de discussões mais aprofundadas. 

Por sua vez, a escolha da composição do corpus de análise com enunciados dos jornais 

OESP, FSP e OG se deu por se tratarem dos maiores jornais do Brasil no eixo Rio-São Paulo, 

o principal centro político-econômico do Brasil, com tiragens diárias acima de 200 mil 

exemplares
6
. Apesar do pequeno universo de leitores de jornais no Brasil, isso não representa 

propriamente um impedimento na perspectiva de propagação de discursos, tendo em vista que 

a grande mídia além de pautar a discussão sobre vários temas, ainda conta com as funções 

reprodutoras desses discursos exercidas pelos estratos sociais mais elevados da sociedade em 

termos de renda. A imprensa diária lança ideias que potencialmente modelam a opinião 

majoritária dos indivíduos, a começar pelos estratos capazes de reproduzi-las. 

O corpus de análise, inicialmente, tinha novecentos e sessenta e nove enunciados. 

Depois do processo de delimitação do corpus, realizado sob a perspectiva bakhtiniana – 

portanto de forma dialogada com o extraverbal desses enunciados, nos contextos amplo e 

imediato de suas enunciações – foram selecionados 22 deles que, ao serem colocados no 

âmbito das relações dialógicas, permitem a identificação e a compreensão dos valores do 

discurso neoliberal sobre a previdência brasileira. 

Esta tese está dividida em quatro capítulos. No primeiro é apresentada a filosofia da 

linguagem do Círculo de Bakhtin, que vê na relação eu-outro(s) o fundamento essencial da 

linguagem e, consequentemente, da vida em sociedade. Em seguida, é mostrada a maneira 

como as Ciências Humanas podem se aproximar da filosofia da linguagem bakhtiniana e da 

Linguística propriamente dita por meio da análise do discurso – a metalinguística nos dizeres 

do Círculo – de arcabouço teórico-metodológico intimamente ligado ao modo bakhtiniano de 

entendimento da linguagem. Mais adiante, ainda no primeiro capítulo, são apresentados 

alguns conceitos, noções e categorias elementares do pensamento bakhtiniano, destacando-se 

os conceitos de enunciado e relações dialógicas, fundamentais para a compreensão de 

questões da linguagem. O capítulo prossegue com a apresentação da Análise Dialógica do 

Discurso (ADD), uma forma bakhtiniana e brasileira de se fazer a apreensão dos fenômenos 

sociais por meio das dinâmicas da linguagem. Por fim, esse capítulo é encerrado com a 

apresentação da noção de memória do objeto a partir da lógica bakhtiniana, uma memória 

coletiva que está na cultura e em seus objetos, o que envolve dizer que o objeto do discurso 

                                                 
6
 Segundo os dados de 2013 do Instituto Verificador de Circulação (IVC), OESP possui tiragem de 232 mil 

exemplares, a FSP 294 mil e OG 267 mil. 
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possui uma memória construída socialmente; sendo assim, para identificar, analisar e entender 

o discurso é necessário recuperar a memória do objeto desse discurso.  

Em decorrência da natureza dialógica desta tese, para dar conta dos seus objetivos e, 

consequentemente, para a confirmação da sua hipótese, torna-se necessário recuperar a 

memória do objeto do neoliberalismo e a sua relação com a seguridade social e a previdência. 

Essa é a tarefa do segundo capítulo. Para tanto, inicialmente é recuperada a memória do 

objeto do neoliberalismo, um conjunto de princípios socioeconômicos estruturantes da 

sociedade capitalista que se configura a partir da Segunda Guerra Mundial e que passa a ser 

aplicado concretamente depois dos anos 1970, afetando políticas de seguridade social em 

geral, principalmente aquelas relacionadas à previdência social dos trabalhadores. Adiante, é 

recuperada a forma como a seguridade social e a previdência se desenvolvem e, 

posteriormente, como se relacionam com o próprio fortalecimento das posições neoliberais e 

da mundialização financeira. Isso se dará em três dimensões: a) em âmbito mundial, com a 

construção da seguridade social nos países desenvolvidos, principalmente a partir da Segunda 

Guerra Mundial e, posteriormente, a partir da década de 1970, com a crise que vivencia em 

decorrência do avanço de medidas de caráter neoliberal; b) em âmbito nacional, com a 

construção e consolidação da Seguridade Social e da Previdência Social na Constituição de 

1988 e o desmonte de alguns de seus mecanismos iniciados logo em seguida, já a partir dos 

anos 1990; e c) em âmbito da finança capitalista mundializada, onde o mercado – interessado 

nos vultosos recursos dos fundos de pensão (públicos e privados) de trabalhadores – direciona 

a poupança de aposentadorias para a esfera financeira, colocando em risco a sobrevivência 

futura de milhares de idosos, no Brasil e no Mundo.  

O terceiro capítulo, por sua vez, apresenta a discussão sobre a articulação, nas últimas 

três décadas, do discurso neoliberal com a esfera jornalística a partir do fortalecimento dos 

princípios do neoliberalismo e da execução de ações socioeconômicas pautadas nesses 

princípios. Para cumprir o propósito do capítulo, inicialmente é abordado o duplo caráter das 

empresas jornalísticas: produtora/comercializadora da mercadoria jornal/informação e, 

simultaneamente, plataforma ideológica de discursos hegemônicos; em seguida é discutida a 

maneira como a cobertura jornalística da economia se estabeleceu como o principal espaço de 

divulgação do discurso neoliberal; por fim, o capítulo apresenta considerações sobre a relação 

entre o discurso neoliberal e os jornais FSP, OESP e OG. 

Finalmente, no quarto capítulo, é promovida a análise dialógica do discurso neoliberal 

nos enunciados selecionados no corpus de pesquisa, este composto por matérias jornalísticas 

de diversos gêneros discursivos (notas, notícias, reportagens, entrevistas, artigos, editoriais 
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etc) e por anúncios publicados nos jornais FSP, OESP e OG, entre 1º de outubro de 2010 e 31 

de março de 2011. É por meio dessa análise que a demonstração da hipótese de pesquisa se 

torna definitivamente possível. Neste capítulo, inicialmente, é apresentado o processo de 

seleção dos enunciados do corpus encaminhado mediante relações de diálogo com o discurso 

neoliberal e também com as críticas às pressões neoliberais reformistas da Previdência Social 

brasileira. Em seguida, são identificados, analisados e interpretados os valores do discurso 

neoliberal que se materializaram nos enunciados dos jornais FSP, OESP e OG. Esses valores 

foram categorizados em três ordens: a) O valor da política fiscal rigorosa, em diálogo com o 

discurso dos sucessivos “déficits” da Previdência; b) o valor da meritocracia, que destaca 

positivamente o modelo de previdência privada e questiona o modelo previdenciário de 

repartição solidária da previdência pública brasileira; e c) o valor da ineficiência do Estado, 

materializado nos enunciados que tratam da atuação pública na Previdência Social brasileira e 

da participação eficiente do mercado na previdência privada complementar aberta e nos 

fundos fechados de pensão. 

Espera-se, em termos de demonstração de hipótese e de conclusões de pesquisa, que a 

Análise Dialógica do Discurso permita identificar, analisar e interpretar os valores do discurso 

neoliberal sobre a previdência no Brasil que se materializam nos enunciados dos jornais FSP, 

OESP e OG, contribuindo, dessa maneira, para compreender os interesses que sustentam as 

reformas da Previdência Social no Brasil e as suas implicações em termos de segurança social 

da classe trabalhadora nacional. 
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1 DA FILOSOFIA DO CÍRCULO BAKHTINIANO À ANÁLISE DIALÓGICA 

DO DISCURSO (ADD): UM CAMINHO PARA A COMPREENSÃO DOS 

ESTUDOS DE LINGUAGEM NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

 

O Círculo bakhtiniano – composto por Mikhail Bakhtin e outros intelectuais, 

destacando-se, entre eles, Valentin N. Voloshinov e Pável N. Medevedev – já reconhecia, 

desde a primeira metade do século XX, o papel fundamental da linguagem nas atividades 

humanas e no pensar e fazer ciência. Interessados no sujeito discursivo em suas relações 

sociais, os membros do Círculo de Bakhtin produziram uma teoria de linguagem que se 

preocupava com a realização concreta da língua (a utilização da língua em sociedade) em uma 

época em que a maior parte dos estudos de linguagem, apoiados na recém-criada linguística 

estruturalista saussureana, encarava a língua apenas como um sistema sincrônico abstrato 

(gramatical) ou se concentrava nos gêneros da linguagem a partir das propriedades formais da 

língua, como no caso dos estudos literários formalistas. 

Se no primeiro momento as contribuições do Círculo bakhtiniano foram mais comuns 

entre as ciências direta e assumidamente envolvidas com as questões de linguagem, tais como 

a Linguística e os Estudos Literários, mais recentemente as análises de Bakhtin e o Círculo 

passaram a influenciar outras ciências humanas. Suas concepções filosóficas, que culminaram 

em um amplo e poderoso quadro teórico-analítico, proporcionaram o desenvolvimento de 

estudos de linguagem transdisciplinares
7
 em diversas áreas do conhecimento, tais como a 

História, a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia entre outras, ultrapassando, dessa forma, 

os limites das análises científicas exclusivamente linguísticas ou literárias que 

tradicionalmente se apropriaram das ideias desenvolvidas em suas obras. É nesse contexto de 

integração entre os conhecimentos de diversas áreas das Ciências Humanas que se desenvolve 

                                                 
7
 A transgressão de fronteiras teóricas e políticas acarreta em estudos interdisciplinares, multidisciplinares e 

transdisciplinares. Essa é uma característica da Linguística Aplicada abordada por diversos estudiosos. Segundo 

Moita-Lopes (2008b, p.99), a transdisplinariedade/interdisciplinariedade são condições para a construção de 

conhecimentos responsivos à vida social, pois “uma única disciplina ou área de investigação não pode dar conta 

de um mundo fluido e globalizado para alguns, localizado para outros, contingente, complexo e contraditório 

para todos”. Por sua vez, segundo Celani (1998, p.117, grifos do autor), em “(...) uma postura 

multi/pluri/interdisciplinar, disciplinas plurais colaboram no estudo de um objeto, de um campo, de um objetivo 

(...), em uma situação de integração (...). Uma visão transdisciplinar, no entanto, tenta destacar nessa 

colaboração de disciplinas um fio condutor e até mesmo uma filosofia epistemológica, a ‘filosofia’ da 

descoberta. A visão transdiciplinar evoca modificações de percepção mais do que mudanças de fundo; mas as 

novas percepções levarão a modificações de fundo radicais (...). Transdisciplinariedade envolve mais do que a 

justaposição de ramos do saber. Envolve a coexistência em um estado de interação dinâmica, (...). A mera 

justaposição de saberes não leva à interação, condição essencial para a transdiciplinariedade”. Nesse sentido, 

uma pesquisa que parte da linguagem, “olha para disciplinas múltiplas à sua volta e através delas vai além do 

âmbito de cada uma em particular” (CELANI,1998, p.120). 
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a Análise do Discurso e suas diferentes correntes – entre elas a abordagem dialógica –, que 

têm em comum a preocupação de compreender o papel da linguagem em suas múltiplas 

possibilidades nas relações em sociedade. 

Neste capítulo, inicialmente, é apresentado um quadro geral da filosofia da linguagem 

do Círculo de Bakhtin, que enxerga a relação eu-outro(s), o eterno diálogo social, o 

fundamento elementar da linguagem. Em seguida, é mostrada a maneira pela qual as Ciências 

Humanas podem se aproximar da filosofia da linguagem bakhtiniana e da Linguística 

propriamente dita por meio da análise do discurso (a Metalinguística) e seu arcabouço teórico-

metodológico intrinsicamente relacionado ao modo bakhtiniano de entendimento da 

linguagem. Por sua vez, mais adiante, ainda neste capítulo, são apresentados analiticamente 

alguns conceitos, noções e categorias elementares do pensamento bakhtiniano, fundamentais 

para a compreensão da maneira como ocorre o tratamento da linguagem. Posteriormente, o 

capítulo apresenta a Análise Dialógica do Discurso (ADD), uma maneira genuinamente 

brasileira e assumidamente bakhtiniana de se fazer a apreensão dos fenômenos sociais por 

meio das dinâmicas da linguagem. Por fim, o capítulo se apropria da noção de memória do 

objeto, a partir da abordagem bakhtiniana, devido sua importância em termos de 

estabelecimento das relações dialógicas entre os enunciados propriamente ditos e o contexto 

social de produção desses enunciados. 

 

1.1 O CÍRCULO DE BAKHTIN E A FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

 

Nesta seção, a análise inicia-se com uma breve apresentação do Círculo Bakhtiniano. 

Em seguida são apresentados os elementos constitutivos essenciais da filosofia da linguagem 

bakhtiniana, destacando-se o pressuposto fundamental de que a linguagem é um fenômeno 

social da interação verbal – e não um simples sistema da língua – em que o sujeito da 

linguagem habita um ambiente de heterogeneidade das relações sociais que se materializam 

em enunciados marcados pela diversidade de vozes sociais. Por fim, é abordada a influência 

do marxismo no Círculo de Bakhtin, revelada pela elaboração de uma teoria marxista da 

criação ideológica vinculada à filosofia de linguagem adotada por seus membros, a qual tem 

nos signos – produtos da criação ideológica corporificados em algum material semiótico 

definido numa determinada linguagem – a expressão concreta e objetiva da realidade prática 

dos seres humanos. 
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1.1.1 Questões centrais da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin: a unicidade e 

a eventicidade do ser, a relação eu/outro(s) e a dimensão axiológica da vida 

 

Mikhail M. Bakhtin e o Círculo
8
 têm importância inquestionável na história do 

pensamento linguístico em decorrência de suas obras de natureza filosófica e científica sobre 

a linguagem. Porém, devido seus estudos e suas propostas de análise sobre a linguagem, a 

importância do pensamento bakhtiniano alcançou outras ciências humanas além da 

Linguística, entre elas a Antropologia, a Sociologia, a História, a Psicologia e outras demais 

que podem ter interesse em estudos sobre o caráter discursivo da linguagem. 

A filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin tem como pressuposto fundamental 

que a linguagem é um fenômeno social da interação verbal
9
. Tal consideração, no entanto, não 

elimina o sujeito da linguagem como ser único e responsável/responsivo/respondível
10

. 

Baseando sua concepção de linguagem como interação social e a consciência do sujeito 

dentro da dinâmica sociossemiótica, o Círculo articula o indivíduo e o social, evitando a 

dicotomia, o determinismo e o idealismo que poderiam surgir no âmbito dos seus estudos de 

linguagem. Nesse sentido, a linguagem funda a articulação entre o social e o individual e sua 

materialidade possibilita uma abordagem não-idealista da consciência; sua heterogeneidade 

permite uma análise não-determinista; e sua responsividade revela a convergência entre o 

indivíduo e a sociedade. Em suma, “para o Círculo de Bakhtin a consciência é social de ponta 

a ponta (...) e singular de ponta a ponta” (FARACO, 2009, p. 151). 

                                                 
8
 A denominação “Círculo de Bakhtin”, cunhada a posteriori por estudiosos do pensamento bakhtiniano, refere-

se a um grupo de intelectuais que se reuniu regularmente na Rússia, entre 1919 e 1929, para discutir questões 

relacionadas à filosofia e a linguagem. Os interesses sobre a linguagem, de acordo com Faraco (2009, p.31), unia 

os diversos membros do Círculo, entre os quais incluíam-se o filósofo Matvei I. Kagan (1889-1937), o biólogo 

Ivan I. Kanaev (1893-1983), a pianista Maria V. Yudina (1899-1970), o professor e estudioso de Literatura Lev 

V. Pumpiansky (1891-1940), além dos mais citados membros do grupo, o filósofo Mikhail M. Bakhtin (1895-

1975), o linguista Valentin N. Voloshinov (1895-1936) e o crítico literário Pavel N. Medvedev 1891-1938). 
9
 O fato da teoria bakhtiniana ter sido elaborada predominantemente na primeira metade do século XX, em suas 

obras o Círculo normalmente faz menção à linguagem enquanto a língua em uso, ou seja, a linguagem verbal, 

nas suas expressões orais ou escritas. Isso decorre do fato do Círculo dialogar, naquele momento, principalmente 

com a Linguística. No entanto, em algumas das obras do Círculo também há a incorporação do caráter não-

verbal da linguagem, ou seja, a linguagem visual. Além disso, os estudos realizados no âmbito da Análise 

Dialógica do Discurso têm insistido na necessidade dos estudos de linguagem encararem a “dimensão verbo-

visual de um enunciado, de um texto, ou seja, dimensão em que tanto a linguagem verbal como a visual 

desempenham papel constitutivo na produção de sentidos, de efeitos de sentido, não podendo ser separadas, sob 

pena de amputarmos uma parte do plano de expressão e, consequentemente, a compreensão das formas de 

produção de sentido desse enunciado, uma vez que ele se dá a ver/ler, simultaneamente” (BRAIT, 2013, p. 44). 
10

 Em geral, nas traduções em português das obras do Círculo, na produção em português ou traduzida para o 

português de obras sobre o Círculo, ou ainda na produção de conhecimento embasada no pensamento do Círculo, 

as expressões responsável, responsivo e respondível e suas variações responsabilidade, responsividade e 

respondibilidade são utilizadas para a questão do ato/ação do sujeito no sentido de responder a alguém ou a 

alguma coisa e, ao mesmo tempo, no sentido de responder pelos próprios atos. Em russo, a língua original das 

obras do Círculo, a palavra otvetstvennost designa esse duplo caráter. Nesta tese, a utilização desses termos varia 

conforme a referência teórica utilizada no respectivo momento. 
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Bakhtin (...) será um crítico contumaz do racionalismo (...), isto é, de um 

pensamento que interessa o universal e jamais o singular; a lei geral e jamais 

o evento; o sistema e jamais o ato individual (...). Incomoda-lhe a ideia de 

sistema em que não há espaço para o individual, o singular, o irrepetível, o 

evêntico. (FARACO, 2009, p. 19-20). 

 

Em seus primeiros textos Bakhtin buscou realizar uma abrangente reflexão filosófica, 

destacando-se as concepções de unicidade e eventicidade do ser, a contraposição eu/outro e o 

caráter axiológico inerente ao existir humano. Nesse sentido, para Bakhtin as posições sócio-

avaliativas, colocadas numa dinâmica de múltiplas inter-relações responsivas, são forças que 

movimentam o universo social. 

O evento do ser, para Bakhtin, é único e irrepitível, é “o ato concreto e dinâmico de 

instauração do ser no mundo, de apresentação do ser à consciência dos sujeitos” (SOBRAL, 

2008, p. 27). E ao se examinar um ato enquanto enunciado, não se deve separar seu conteúdo, 

seu resultado, do processo de sua realização e nem da rede de atos realizados pelas partes 

envolvidas. É no interior do processo da realização do ato e da rede de atos realizados pelas 

partes envolvidas que o ato em si assume sentido. “Da perspectiva de uma análise bakhtiniana 

(...) unem-se o momento do ato como processo e seu momento como produto, o continente e o 

conteúdo do ato, entendidos como dois momentos necessários e imprescindíveis de sua 

definição” (SOBRAL, 2008, p. 30). Isso impediria de se ver o ato como ocorrência isolada de 

outros eventos. “Uma análise restrita ao conteúdo do ato e ao ato como produto não permitiria 

ver a outra face de Jano que é o processo complexo do ato e seu continente, ou contexto, que 

lhe dá sentido, o evento que lhe serve por assim dizer de cenário enunciativo” (SOBRAL, 

2008, p. 31). 

O ato, para Bakhtin, resulta de um pensamento não-indiferente, envolvendo o 

conteúdo do ato e o seu processo unidos à valoração (avaliação) do sujeito em relação ao seu 

próprio ato vinculado ao mundo social. Dessa forma, a sucessão ininterrupta de atos e 

experiências vividas constituem a vida do sujeito. “Assim, a experiência no mundo humano é 

sempre mediada pelo agir situado e avaliativo do sujeito, que lhe confere sentido a partir do 

mundo dado, o mundo como materialidade concreta” (SOBRAL, 2008, p. 22). Porém, tal 

consideração não pode ser lida a partir de uma ótica de relatividade dos valores dos atos, pois 

a obra Bakhtiniana enfatiza a valoração dos atos para os sujeitos, entre sujeitos, numa dada 

situação. Bakhtin concebe o sujeito na relação “eu-para-mim, eu-para-o-outro e o outro-para-

mim” (SOBRAL, 2008, p. 22). 
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Ou seja, Bakhtin afirma que “o princípio constitutivo maior do mundo real do ato 

realizado é precisamente a contraposição concreta eu/outro” (FARACO, 2009, p. 21, grifo do 

autor). No entanto, o eu e o outro enxergam o mundo sob valorações distintas, determinadas 

por diferentes posições axiológicas que constituem nossos atos. É na contraposição de 

valores, no plano da alteridade, que os atos individuais são orientados. Para Bakhtin, viver 

significa posicionar-se em relação a valores. Por sua vez, em Bakhtin, o ato enunciativo é 

visto como ato singular, irrepetível e concreto, decorrente de atitude responsiva. O que se 

percebe é que há “correlação estreita entre o enunciado e a situação concreta de sua 

enunciação, bem como o significado de enunciado e uma atitude avaliativa” (FARACO, 2009, 

p. 24). Nesse sentido, os posicionamentos axiológicos levam a impossibilidade de existência 

de enunciados neutros, pois estes afloram em contexto cultural repleto de significados e 

valores, sendo sempre um ato responsivo decorrente da tomada de posição no contexto em 

questão. 

Mesmo que em seus primeiros textos Bakhtin não tenha tratado da questão da 

linguagem propriamente dita, ela já aparece em alguns comentários, sendo apresentada como 

atividade, e não como sistema abstrato linguístico. As questões relacionadas à valoração dos 

enunciados e a necessidade de vê-los no mundo da vida e não como meras abstrações teóricas 

opõe o pensamento bakhtiniano à linguística estruturalista, a qual enfoca o enunciado como 

um fenômeno exclusivo da língua por ela mesma, e ao método formal dos estudos literários, o 

qual encara a questão dos gêneros da linguagem ancorada em elementos formais da língua. 

Tanto o enunciado na linguística estruturalista quanto os gêneros no formalismo literário 

foram apartados do ato de sua materialização e, portanto, tornam-se indiferentes de suas 

dimensões axiológicas. Tal distanciamento da linguística estruturalista e do formalismo 

literário não significa a negação de ambas, mas sim as suas insuficiências em termos de 

possibilidade de aproximação entre o mundo da vida e o mundo da teoria. Cabe entender que 

a linguagem desenvolveu-se ao longo do tempo, no mundo da vida, e somente depois foi 

abordada pelo pensamento teórico. Nesse sentido, a palavra (o verbal, mas também o visual e 

outros signos), expressão da materialização dos atos realizados, deve ser entendida de forma 

holística, considerando-se seus aspectos sintáticos, semânticos e axiológicos. Todavia, “dar 

sentido ao vivido verbalmente é um processo possível, mas sempre aberto, sua completude é 

sempre postergada” (FARACO, 2009, p. 26). 

Em síntese, para o Círculo a linguagem é o fenômeno social da interação a partir de 

suas múltiplas manifestações; é um conjunto de práticas socioculturais e não um mero sistema 

formal. A linguagem, nesse sentido, concretiza-se em diferentes gêneros do discurso, que por 
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sua vez concretizam diferentes vozes sociais. A interação, assim sendo, diz respeito a toda a 

comunicação verbal, sendo o diálogo face a face apenas um dos seus tipos. Além disso, a 

interação sempre se dá situada num complexo quadro de relações socioculturais, tanto em 

correlação com a situação social mais imediata quanto com o meio social mais amplo. No 

entanto, não são os eventos em si que interessam, mas sim as relações dialógicas que 

acontecem nesses eventos. “Seu foco efetivo de atenção são as relações dialógicas, entendidas 

como relações de sentido que decorrem da responsividade (da tomada de posição axiológica) 

inerente a todo e qualquer enunciado” (FARACO, 2009, p. 121). 

Por sua vez, os sujeitos envolvidos nessas relações dialógicas são indivíduos que se 

organizam em sociedade, sendo marcados pela heterogeneidade das relações sociais que se 

materializam semioticamente, numa complexa rede de signos, no interior das diversas esferas 

da atividade humana. Nessas esferas são gerados múltiplos gêneros do discurso, entendidos 

como formas relativamente estáveis de dizer, os quais os sujeitos transitam. Essas formas de 

dizer possuem valores, diferentes “verdades sociais”, que exprimem diferentes refrações do 

mundo, as quais estão materializadas semioticamente, caracterizando a realidade da 

linguagem, estratificada e repleta de embates promovidos pela diversidade de vozes sociais. 

Trata-se da heteroglossia dialogizada, caracterizada pelo embate de discursos, em que ocorre 

a permanente tensão das forças centrípetas – aquelas que buscam uma monologização dos 

discursos e, consequentemente, o apagamento da heteroglossia – e centrífugas, as que 

resistem à monologização por meio da multiplicação da heteroglossia. Dessa heteroglossia, os 

enunciados se manifestam como uma tomada de posição com significação valorativa, numa 

correlação entre o verbal e os horizontes sociais de valor. 

 

1.1.2 O marxismo e os signos ideológicos no Círculo de Bakhtin 

 

Segundo Faraco (2009, p. 16-17), o conjunto da obra do Círculo de Bakhtin permite 

perceber a existência de uma dupla preocupação: a construção de uma filosofia, como 

abordado anteriormente, e a elaboração de uma teoria marxista da criação ideológica 

vinculada à filosofia de linguagem adotada por seus membros, que tem nos signos – produtos 

da criação ideológica corporificados em algum material semiótico definido numa determinada 

linguagem – a expressão concreta e objetiva da realidade prática dos seres humanos. 

Em termos filosóficos, Sobral (2008, p. 19) destaca que Bakhtin dialoga com Marx ao 

se opor ao idealismo hegeliano do Espírito Absoluto fazendo a história e ao compartilhar a 

“noção marxista fundamental da primazia da vida vivida, do real concreto, como a origem da 
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formação da consciência”, sendo a existência a responsável pela formação da consciência, e 

não o contrário. 

Em relação à teoria marxista da criação ideológica, Voloshinov e Medvedev, membros 

do Círculo, buscaram a critica sistemática do marxismo vulgar embasado na lógica 

determinista e mecanicista, de caráter causal simplório, entre a base econômica 

(estrutura/infraestrutura) e as manifestações superestruturais da ideologia. “Seus textos (...) 

estão sempre atravessados por duas linhas argumentativas complementares: um compromisso 

com a cientificidade do discurso e uma cobrança de rigor metodológico de qualquer proposta 

que se apresentasse como de inspiração marxista” (FARACO, 2009, p. 28). 

 

O Círculo de Bakhtin destaca essencialmente a individualidade, entendida 

marxianamente (isto é, em fidelidade às propostas de Marx) como a soma 

das relações sociais da vida do sujeito, e não como entidade submissa ao 

social (a das teorias do “assujeitamento”) nem subjetivista e autarquicamente 

autônoma com relação a ele (do cogito cartesiano e derivados). 

O monismo do Círculo (...) vê o sujeito no âmbito de uma arquitetônica em 

que os diferentes elementos que constituem sua fluída e situada identidade 

estão em permanente tensão, em constante articulação dialógica, em 

permanente negociação de formas de composição, em vez de unidos 

mecanicamente. (SOBRAL. 2008b, p. 104-105). 

 

Em suma, no monismo arquitetônico do Círculo de Bakhtin o que se destaca é o papel 

do sujeito enquanto agente dentro de sua condição de unir o pessoal e o social, o cognitivo e o 

empírico, o universal e o singular, em sínteses sucessivas. Sendo assim, parte-se sempre do 

agir de um sujeito sócio-histórico situado, responsivamente ativo e que se define na relação 

com os outros. “O círculo busca adicionar à teoria das classes de Marx, que enfatizam o 

sujeito coletivo ‘classe’, uma teoria do sujeito individual, corporificado, em vez de subsumido 

à classe” (SOBRAL. 2008, p. 20). 

Trata-se, dessa forma, de se perguntar sobre quem produziu o enunciado, para quem 

produziu e em que circunstâncias, ou seja, “a questão do caráter situado de todos os atos 

humanos, da natureza avaliativa e relacional de todo e qualquer ato humano” (SOBRAL, 

2008b, p. 111). Segundo Bakhtin, a vida dos seres humanos define-se como uma sequência de 

atos, responsáveis e responsivos, que começam no evento fundador e irrepetível do 

nascimento e que se interrompem em outro evento irrepetível, a morte. 

O objetivo dessa tese não envolve a realização de uma discussão crítica sobre o 

conceito de ideologia(s) para o Círculo de Bakhtin, mas o fato da teoria/análise tratar os 

enunciados enquanto signos ideológicos, expressando um posicionamento social valorativo, 

exige, ao menos, a compreensão da maneira como o pensamento bakhtniano encara o caráter 
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ideológico desses signos e a forma como eles circulam entre a infraestrutura e a superestrutura 

da sociedade. Tal entendimento permite enquadrar adequadamente, por exemplo, a ação da 

imprensa enquanto esfera onde circulam discursos, sendo, portanto, plataforma ideológica. 

Miotello (2008, p. 167) afirma que ideologia é um conceito fundamental no 

pensamento do Círculo bakhtiniano, que se queixava da abordagem marxista, até aquele 

momento, por tratar o estudo da ideologia de forma mecanicista. “(...) segundo Bakhtin e os 

membros de seu Círculo, os teóricos marxistas procuravam estabelecer uma ligação direta 

entre acontecimentos nas estruturas socioeconômicas e sua repercussão nas superestruturas 

ideológicas” (MIOTELLO, 2008, p. 167-168). Além disso, os membros do Círculo também 

combatiam a perspectiva que vinha sendo defendida nas ciências humanas em geral de 

“colocar a questão da ideologia ora na consciência, ora como um pacote pronto, advindo da 

natureza ou mesmo do mundo transcendental”. (MIOTELLO, 2008, p. 168). O problema 

dessas abordagens decorreria delas se descolarem da inevitabilidade da criação ideológica ser 

social e histórica, não podendo, portanto, ser tratada como mera superfície empírica, nem 

como fechada na consciência individual ou puramente uma ideia do espírito. Portanto, seu 

caráter sócio-histórico exigiria estudos de cunho sociológico. 

Segundo Faraco (2009, p. 46), nos textos do Círculo a palavra ideologia é usada, em 

geral, para referir-se ao universo dos produtos do espírito humano e, igualmente, de formas de 

consciência social. Quando utilizada no plural, designa as próprias esferas da produção 

imaterial, ou seja, a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, enfim, 

qualquer das manifestações daquilo que o marxismo designa por superestruturas. “Esses 

termos (ideologia, ideologias, ideológico) não têm, portanto, nos textos do Círculo de 

Bakhtin, nenhum sentido restritivo e negativo. Será portanto inadequado lê-los nestes textos 

com o sentido de ‘mascaramento do real’ (...)” (FARACO, 2009, p. 47. grifos do autor). 

A opção lógica de Bakhtin e do Círculo foi inserir a questão da ideologia de forma 

coerente em relação às suas outras discussões filosóficas. Dessa forma, não trabalham a 

questão da ideologia como algo pronto e já dado, ou vivendo apenas na consciência individual 

do homem.  Tratam a ideologia 

 

(...) de forma concreta e dialética, como a questão da constituição dos signos, 

ou a questão da constituição da subjetividade. Bakhtin (...) vai construir o 

conceito no movimento, sempre se dando entre a instabilidade e a 

estabilidade, e não na estabilização que vem pela aceitação da primazia do 

sistema e da estrutura; vai construir o conceito na concretude do 

acontecimento, e não na perspectiva idealista. (MIOTELLO, 2008, p. 168).  
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Por afirmar que os enunciados expressam um posicionamento social valorativo, o 

Círculo os considera sempre ideológicos, seja por pertencerem a uma das atividades humanas 

intelectuais ou ainda por exprimirem posição avaliativa, portanto não-neutra. A “própria 

retórica da neutralidade é também uma posição axiológica” (FARACO, 2009, p. 47). 

Ao identificar as ideologias com o universo da produção imaterial humana, o Círculo 

afirma que uma teoria marxista das ideologias deve ligar-se às questões da filosofia da 

linguagem. Nesse sentido, tudo que for ideológico possui significado, sendo, por isso, um 

signo, pois sem signos não haveria ideologias. 

Assim, os signos, produtos da criação ideológica corporificados em algum material 

semiótico definido numa determinada linguagem, são parte concreta e objetiva da realidade 

prática dos seres humanos. Enquanto tal, devem ser estudados de maneira conectada à 

realidade. “Os signos emergem e significam no interior de relações sociais (...); não podem, 

assim, ser concebidos como resultantes de processos apenas fisiológicos e psicológicos de um 

indivíduo isolado; ou determinados apenas por um sistema formal abstrato” (FARACO, 2009, 

p. 49). Como todas as relações humanas são mediadas semioticamente, vivemos num mundo 

de linguagens, signos e significações. Assim sendo, o “real nunca nos é dado de forma direta, 

crua, em si. (...) E mais: como a significação dos signos envolve sempre uma dimensão 

axiológica, nossa relação com o mundo é sempre atravessada por valores” (FARACO, 2009, 

p. 49). 

Bakhtin, nesse sentido, afirma que a palavra encontra o objeto a qual ela se refere já 

recoberto de qualificações, envolvido por uma densa e tensa camada de discursos, um tipo de 

atmosfera heteroglóssica. As palavras, dessa forma, não se relacionam às coisas propriamente 

ditas, mas permeiam a camada de discursos que envolvem as coisas. No entanto, a relação 

entre a palavra e a coisa torna-se complexa devido à interação entre as diversas formas de se 

conceitualizar e compreender as coisas. 

Segundo Miotello (2008, p. 168), ao tratar da questão, o Círculo teria partido daquilo 

que já era aceito pelo marxismo oficial, ou seja, a ideologia como “falsa consciência”, mas, 

por não concordarem integralmente com essa ideia, a reformularam considerando haver uma 

ideologia oficial se relacionando de forma interdependente com a ideologia do cotidiano. 

Bakhtin/Volochinov (2009), então, distingue duas esferas da criação ideológica. Na esfera da 

ideologia do cotidiano está compreendida a totalidade das atividades sócio-ideológicas da 

vida cotidiana, envolvendo desde eventos corriqueiros até aqueles associados aos sistemas 

ideológicos constituídos.  
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Podemos analisar esse nível em dois estratos: (a) estrato inferior da ideologia 

do cotidiano – onde se dão os encontros fortuitos e por tempo limitado, e as 

atividades mentais e a consciência se apresentam sem modelagem ideológica 

clara; (b) estrato superior da ideologia do cotidiano – onde essa 

multiplicidade de fios ideológicos, constituídos na multiplicidade de 

atividades e relações sociais, encontra sua primeira tessitura, e onde, 

portanto, repercutem mais rapidamente as mudanças da infraestrutura 

socioeconômica. (MIOTELLO, 2008, p. 174). 

 

Como os eventos corriqueiros se estabelecem a partir de encontros casuais, 

acontecimentos dispersos e rotineiros da comunicação social, Miotello (2008, p. 173) afirma 

que Bakhtin/Voloshinov defendem que a ideologia do cotidiano se organiza em interações 

cotidianas mais bem definidas e estáveis (sindicatos, grupos de trabalhadores de profissões 

específicas, grupos religiosos, estudantes etc), garantindo condições de estabelecer padrões 

mínimos de estabilidade nos sentidos postos em circulação. Estas interações cotidianas mais 

bem definidas e estáveis estariam no estrato superior da ideologia do cotidiano. E seria desse 

estrato superior da ideologia do cotidiano que se teria o princípio da sua relação mais efetiva 

com a ideologia oficial, permeando-se progressivamente nas instituições ideológicas 

(imprensa, literatura, ciências, religião, leis etc), renovando-as e sendo renovadas por elas. 

 

No nível mais inferior da ideologia do cotidiano tem importância o fator 

biográfico e biológico, e as reações do indivíduo ainda não são marcadas 

ideologicamente, pois as interações são extremamente superficiais e casuais. 

Mas à medida que as interações vão se aprofundando e repetindo padrões, as 

enunciações se relacionam e se integram no sistema ideológico que vem se 

constituindo permanentemente naquele grupo; e nos estratos superiores da 

ideologia do cotidiano vão se apresentando os conteúdos sígnicos que já 

passaram pela da expressão externa, e as representações, as palavras, as 

entonações e enunciações vão revelando estar completamente integradas no 

sistema ideológico, realizadas pelo sistema social. O meio social envolve, 

então, por completo o indivíduo. O sujeito é uma função das forças sociais. 

O eu individualizado e biográfico é quebrado pela função do outro social. Os 

índices de valor, adequados a cada nova situação social, negociados nas 

relações interpessoais, preenchem por completo as relações Homem X 

Mundo e as relações Eu X Outro. (MIOTELLO, 2008, p. 175, grifos do 

autor). 

 

Por sua vez, os sistemas ideológicos constituídos – a ideologia oficial, entendida por 

Miotello (2008, p. 168-169) como “relativamente dominante, procurando implantar uma 

concepção única de produção de mundo” – compreende a totalidade das práticas sócio-

ideológicas culturalmente mais elaboradas, tais como as artes, as ciências, o direito, a religião, 

a filosofia etc. No nível da ideologia oficial 
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(...) circulam os conteúdos ideológicos que passaram por todas as etapas da 

objetivação social e agora entraram no poderoso sistema ideológico 

especializado e formalizado da arte, da moral, da religião, do direito, da 

ciência etc., e portanto já se encontram mais estabilizados, mais aceitos pelo 

conjunto social, mais testados pelos acontecimentos e mais amparados pelos 

jogos de poder. Esse nível, ao exercer forte influência no jogo social, por ser 

o sistema de referência constituído e apossado pela classe dominante, se 

impõe na relação com a ideologia do cotidiano, e dá tom hegemônico nas 

relações sociais, porém não o único e nem neutro, visto que as contradições 

sociais ainda persistem nas bases econômicas daquele grupo social. 

(MIOTELLO, 2008, p. 174). 

 

Apesar das considerações e distinções entre a ideologia oficial e a ideologia do 

cotidiano, Bakhtin/Volochinov (2009) as enxerga de forma interdependente, considerando os 

sistemas ideológicos como a consolidação das práticas da ideologia do cotidiano, ao mesmo 

tempo que se renovam em função desse vínculo com essas mesmas práticas. Por sua vez, as 

mudanças daí decorrentes, expressas nas produções ideológicas mais elaboradas, acabam 

exercendo forte influência nas práticas do cotidiano. Nessas duas esferas desenvolvem-se 

gêneros do discurso, sendo os primários aqueles da ideologia do cotidiano e os secundários os 

relacionados aos sistemas ideológicos constituídos
11

. Assim, não se “despreza o cotidiano, 

nem se supervaloriza as esferas mais elaboradas. Não se perde numa fragmentação empírica, 

nem se condena ao determinismo inexorável de grandes estruturas” (FARACO, 2009, p. 64). 

Dessa forma, Bakhtin e seu círculo perceberam uma relação dialética se dando entre a 

ideologia do cotidiano e a ideologia oficial, ambas, na concretude; “e ambas formando o 

contexto ideológico completo e único, em relação recíproca, sem perder de vista o processo 

global de produção e reprodução social” (MIOTELLO, 2008, p. 169). 

Apesar do uso do termo ideologia e da discussão realizada sobre esse termo nos textos 

do Círculo de Bakhtin, Miotello (2008, p. 169) afirma que Voloshinov, em nota de rodapé, foi 

o único membro do Círculo quem definiu ideologia de forma direta e explicita. “Por ideología 

entendemos todo el conjunto de los reflejos y de las interpretaciones de la realidade social y 

natural que suceden en el cérebro del hombre, fijados por médio de palavras, diseños, 

esquemas, u otras formas sígnicas” (VOLOSHINOV, 1993, p. 224). Miotello (2008, p. 169) 

conclui que “se vê que não cabe a possibilidade de tratar a ideologia como falsa consciência, 

                                                 
11

 Os gêneros primários são aqueles ligados à vida cotidiana, constituindo-se e desenvolvendo-se de forma 

espontânea e em relação direta com seu contexto imediato, tais como conversas familiares, narrativas 

espontâneas e atividades típicas do dia a dia. Por sua vez, os gêneros secundários envolvem circunstâncias 

comunicativas mais elaboradas, tais como aquelas relacionadas às atividades científicas, políticas, jurídicas, 

filosóficas entre outras. Cabe destacar, entretanto, que apesar da separação, trata-se de tipos de gêneros 

interdependentes, uma vez que, em muitos casos, a atividade humana em questão nos obriga a transitar por eles 

constantemente. 
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ou simplesmente como expressão de uma ideia, mas como expressão de uma tomada de 

posição determinada”. Independentemente das forças que possam levar um sujeito a pensar e 

enunciar sobre alguma coisa da maneira como o faz e do seu real entendimento de tudo que 

possa estar relacionado àquela coisa, o fato é que, ao enunciar, o sujeito está tomando uma 

posição valorativa, portanto consciente. 

Diante dessas posições, torna-se compreensível a opção de Bakhtin e o Círculo 

adotarem a linguagem para estudar e compreender a ideologia e os signos ideológicos, 

considerando o movimento entre ideias relativamente instáveis e ideias já relativamente 

estáveis. 

 

O conjunto de signos de um determinado grupo social forma o que Bakhtin 

chama de universo de signos. E todo signo, além dessa dupla materialidade, 

no sentido físico-material e no sentido sócio-histórico, ainda recebe um 

“ponto de vista”, pois representa a realidade a partir de um lugar valorativo, 

revelando-a como verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou negativa, o 

que faz o signo coincidir com o domínio do ideológico. Logo, todo signo é 

signo ideológico. O ponto de vista, o lugar valorativo e a situação são 

sempre determinados sócio-historicamente. E seu lugar de constituição e de 

materialização é na comunicação incessante que se dá nos grupos 

organizados ao redor de todas as esferas das atividades humanas. E o campo 

privilegiado de comunicação contínua se dá na interação verbal, o que 

constitui a linguagem como o lugar mais claro e completo da materialização 

do fenômeno ideológico. (MIOTELLO, 2008, p. 170). 

 

Portanto, para o Círculo de Bakhtin, conforme aponta Miotello (2008, p. 170-171), o 

ponto de partida para a constituição da ideologia é a comunicação na vida cotidiana, a qual 

tem vínculo direto tanto com os processos de produção material, a infraestrutura, quanto com 

as esferas das diversas ideologias especializadas e formalizadas, a superestrutura. Dessa 

forma, o Círculo acaba manifestando a importância dos encontros que se dão no dia-a-dia, nas 

mais diversas situações que aparentemente não geram consequências para o desenvolvimento 

do pensamento, mas que se constituem como terreno propício para a instalação da ideologia, 

por serem encontros que povoam o universo dos signos, em que cada um desses signos torna-

se parte da consciência verbalmente constituída. “A superestrutura não existe a não ser em 

jogo e relação constante com a infraestrutura, defende Bakhtin, e essa relação é estabelecida e 

intermediada pelos signos e por sua capacidade de estar presente necessariamente em todas as 

relações sociais” (MIOTELLO, 2008, p. 171). Nessas relações sociais, os signos se revestem 

de sentidos próprios, sendo produzidos a serviço de um ou outro grupo social. Sendo assim, a 

partir dessa perspectiva, a “neutralidade dos discursos e das ideias inexistem” (MIOTELLO, 

2008, p. 172).  
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É nessa relação, portanto, que Bakhtin/Voloshinov defende que as menores, 

mas ínfimas e mais efêmeras mudanças sociais repercutem imediatamente na 

língua; os sujeitos interagentes inscrevem nas palavras, nos acentos 

apreciativos, nas entonações, na escala dos índices de valores, nos 

comportamentos ético-sociais, as mudanças sociais. As palavras, nesse 

sentido, funcionam como agente e memória social, pois uma mesma palavra 

figura em contextos diversamente orientados. E já que, por sua ubiquidade, 

se banham em todos os ambientes sociais, as palavras são tecidas por uma 

multidão de fios ideológicos, contraditórios entre si, pois frequentaram e se 

constituíram em todos os campos das relações e dos conflitos sociais. Dentro 

das palavras, em uma sociedade de classes, se dá discursivamente a luta de 

classes. O signo verbal não pode ter um único sentido, mas possui acentos 

ideológicos que seguem tendências diferentes, pois nunca consegue eliminar 

totalmente outras correntes ideológicas de dentro de si. (MIOTELLO, 2008, 

p. 172). 

 

Nessa perspectiva, a luta de classes se estabelece discursivamente, “pois que a classe 

dominante confere ao signo ideológico um caráter intangível, imutável e supra-classes sociais, 

abafando ou ocultando a luta dos índices sociais de valor, e divulgando o discurso da 

monovalência” (MIOTELLO, 2008, p. 173). Ao exigir que os sinais contraditórios ocultos em 

todo signo ideológico sejam mantidos apagados, a classe dominante mantém a divisão social e 

perpetua sua hegemonia. 

Ao propor o estudo das ideologias, o Círculo de Bakhtin considerou que todo o 

conjunto ideológico se apresenta tal como é em função das relações estabelecidas entre a 

ideologia do cotidiano e a ideologia oficial e move-se devido as transformações que se dão 

nas esferas produtivas; levou em conta que a constituição de um sistema de signos depende da 

organização dos indivíduos em sociedade, condição sine qua non para que a realidade seja 

construída como material significativo e, por isso, como material ideológico; e considerou 

ainda que as relações de produção e a organização sociopolítica determinam as condições, as 

formas e os tipos de comunicação em um dado contexto. Dessa forma, para Bakhtin e o 

Círculo esses estudos deveriam considerar: a) a não separação da ideologia em relação à 

realidade material; b) a não dissociação do signo em relação às formas concretas de 

comunicação; e c) a não separação da comunicação e suas formas em relação à sua base 

material. (MIOTELLO, 2008, p. 175). 

 

A percepção da linguagem e da possibilidade de estuda-la levando-se em 

conta a historicidade, os sujeitos, o social, sem dúvida provocaram profundas 

mudanças, que podem ser simbolizadas na ideia de signo ideológico. 

Nenhuma ideologia pode aparecer fora dos signos, e nenhum signo está 

despido de ideologia (...). (BRAIT, 2008, p. 22). 

 



42 

 

Diante das considerações sobre as relações entre as esferas da ideologia (do cotidiano 

e oficial), sobre os signos e materialidades sígnicas constituídas, sobre as formas e tipos de 

comunicação em um dado contexto e sobre como esses elementos se configuram em 

interdependência diante das relações sociais de produção, Miotello (2008, p. 176) define 

ideologia como 

 

(...) o sistema sempre atual de representação de sociedade e de mundo 

construído a partir das referências constituídas nas interações e nas trocas 

simbólicas desenvolvidas por determinados grupos sociais organizados. É 

então que se poderá falar do modo de pensar e de ser de um determinado 

indivíduo, ou de determinado grupo social organizado, de sua linha 

ideológica, pois que ele vai apresentar um núcleo central relativamente 

sólido e durável de sua orientação social, resultado de interações sociais 

ininterruptas, em que a todo momento se destrói e se reconstrói os 

significados do mundo e dos sujeitos. 

 

1.2 AS CIÊNCIAS HUMANAS NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

Esta seção, inicialmente, apresenta a maneira como as concepções do Círculo 

bakhtiniano estabelecem diálogo com a Linguística estruturalista saussereana. A partir desse 

diálogo aberto e polêmico, Bakhtin e o Círculo defendem a necessidade de uma nova ciência 

humana (ou um jeito novo de fazer Ciências Humanas), denominada de Metalinguística. É no 

esteio dessa nova ciência que se desenvolve a análise do discurso em suas diferentes 

correntes, incluindo-se aí a Análise Dialógica do Discurso. Na continuidade da seção, são 

apresentados alguns princípios teórico-metodológicos da perspectiva bakhtiniana, que as 

Ciências Humanas podem apoiar-se para a realização de análises discursivas da linguagem. 

 

1.2.1 A (meta)linguística no Círculo de Bakhtin 

 

Provavelmente para o público não especializado o termo “Linguística” remete a uma 

área do conhecimento em que a gramática da língua, com toda a sua complexa terminologia, é 

o principal elemento a ser analisado. Essa impressão tem como explicação os primórdios da 

Linguística enquanto ciência e decorre de sua origem estruturalista-saussereana de análise da 

língua enquanto sistema abstrato, perspectiva predominante no início do século XX. Tal 

visão, ainda presente entre o público em geral, não têm relação com o atual momento da 
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Linguística, com todos seus estudos de linguagem em uso que inserem o sujeito e suas 

relações sociais no tempo e no espaço (no cronotopo
12

) da vida. 

A partir dos anos 1970, um conjunto de trabalhos linguísticos começou a ser 

produzido de maneira diferente em relação aos primórdios estruturalistas e às demais 

correntes constituídas a partir de então, as quais se preocupavam essencialmente com a língua 

enquanto sistema. Esses trabalhos tinham em comum “o reconhecimento do constitutivo papel 

da linguagem nas atividades humanas e, portanto, nas diferentes ciências que têm o sujeito e 

sua alteridade como objeto de estudos” (BRAIT, 2008, p. 16). Entre estes trabalhos que 

marcam a inserção do sujeito em suas relações sociais por meio da linguagem em uso 

destacam-se os produzidos a partir do desenvolvimento do pensamento bakhtiniano, 

embasando, no Brasil, a própria formação da ADD. Dessa forma, os estudos de linguagem 

passam a ganhar nova dimensão dentro na Linguística, além de conquistar espaço em outras 

ciências humanas. 

No caso específico dos trabalhos do Círculo de Bakhtin, apesar de seus estudos sobre 

linguagem terem sido produzidos desde os anos 1920, eles só começam a circular no Brasil no 

final da década de 1970, por meio da obra Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico. 

 

O aspecto nuclear dessa obra, que atingiu linguistas de imediato, foi 

precisamente a forma de conceber a linguagem e seus estudos. Naquele 

momento, final da década de 1970, havia claramente duas opções: de um 

lado, a vertente estruturalista, voltada para as questões do sistema, que muito 

ensinou a todos e à qual se deve o aprofundamento dos diferentes níveis da 

análise linguística, caso da fonética, da fonologia, da sintaxe, e que na Teoria 

Literária poderia ser traduzida, grosso modo, pelo formalismo e seus estudos 

estruturais da narrativa e da poesia, por exemplo. De outro lado, uma poética 

sociológica, uma vertente múltipla, voltada, por assim dizer, para os estudos 

do “conteúdo”. 

O aparecimento de Marxismo e filosofia da linguagem se dá como uma 

espécie de “terceira margem dos estudos da linguagem. Tanto as duas 

grandes correntes do pensamento linguístico, o estruturalismo e a estilística 

clássica, são colocadas na berlinda (...), como um avanço na direção dos 

estudos enunciativos e discursivos é colocado em andamento (...). (BRAIT, 

2008, p. 22, grifos da autora). 

 

A grande contribuição de Marxismo e filosofia da linguagem está no fato dessa obra 

mostrar a possibilidade de conhecer o ser humano, suas atividades, sua vida social inserida no 

                                                 
12

 O termo cronotopo é tomado de empréstimo da matemática e da teoria da relatividade de Einstein “para 

exprimir a indissolubilidade da relação entre o espaço e o tempo, sendo este último definido como a quarta 

dimensão do primeiro. O cronotopo em literatura é uma categoria da forma e do conteúdo que realiza a fusão dos 

índices espaciais e temporais em um todo inteligível e concreto” (AMORIM, 2008, p. 102, grifo da autora). 
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tempo e no espaço, por meio da linguagem em suas múltiplas manifestações; desde a fala ao 

escrito, desde a música às artes plásticas, desde a dança à fotografia, enfim, a partir de 

qualquer possibilidade de enunciados
13

. 

A entrada da questão da linguagem no Círculo de Bakhtin, de acordo com Faraco 

(2009, p. 29), se dá em meados da década de 1920. Nesse período, a linguagem passou a ser 

um elemento central na reflexão dos membros do Círculo, orientando seus trabalhos a partir 

de então. A Linguística será responsável pelo desenvolvimento de novas direções do 

pensamento do Círculo, com: a) Bakhtin casando suas preocupações centrais sobre os 

posicionamentos axiológicos, a eventicidade e unicidade do Ser e a relação eu/outro à 

linguagem; b) Voloshinov concentrando-se em estudos sociológicos da linguagem; e c) 

Medvedev buscando a elaboração de um método sociológico para os estudos da linguagem e 

da literatura. A formulação de uma teoria da linguagem unindo essas diversas perspectivas 

mostra a “força heurística da pluralidade de pontos de vista que se encontravam no Círculo” 

(FARACO, 2009, p. 30), sendo a concepção inédita de linguagem compartilhada pelos seus 

membros o elemento que unia seus pensamentos. 

Esse modo diferente de conceber a linguagem estabelecida a partir de então pelo 

Círculo de Bakhtin leva seus principais membros a explanar sobre a necessidade do 

desenvolvimento de uma disciplina diferente da Linguística em relação à forma como ela era 

exclusivamente vista no início do século XX. Surge, a partir daí, uma visão de linguagem que 

a dividiria em duas disciplinas: a Linguística e a Metalinguística (ou Translinguística)
14

. 

 

Como Bakhtin acalentava o projeto de criar, nas fronteiras da 

linguística, da antropologia filosófica e dos estudos literários (ou 

teoria) uma nova disciplina das ciências humanas com a denominação 

                                                 
13

 Quando foi lançado originalmente, em 1929, Marxismo e filosofia da linguagem tratou basicamente do 

discurso verbal (oral e escrito). Mesmo assim, a atualização constante da perspectiva bakhtiniana, promovida 

pelo próprio Bakhtin em vida quanto por outros estudiosos de diversos campos, na linguística e demais ciências 

humanas, possibilitaram a expansão da análise discursiva da linguagem sobre outras formas de enunciados 

verbo-visuais. 
14

 Segundo Bezerra (2010, p. XV), o termo Translinguística corresponde a uma tradução inadequada para o 

francês que Julia Kristeva faz do conceito Metalinguística de Bakhtin com a finalidade “nada disfarçada” de 

reduzir-lhe o pensamento a mais uma corrente da Linguística. Por sua vez, Fiorin (2008, p. 192), em nota, apesar 

de admitir que o termo proposto por Bakhtin é Metalinguística, admite preferir usar o termo à maneira dos 

franceses e chamar essa ciência de Translinguística, por causa dos valores semânticos que envolve a palavra 

Metalinguística. Nessa nota, afirma que esse “(...) problema de denominação é uma prova da correção das teses 

bakhtinianas sobre o problema da distinção entre as unidades potenciais do sistema (objeto da linguística) e as 

unidades reais de comunicação (objeto da translinguística). Do ponto de vista do sistema, meta (prefixo grego) e 

trans (prefixo latino) são equivalentes; no entanto, eles são completamente distintos no funcionamento 

discursivo. De qualquer forma, o que Bakhtin pretendia era constituir uma ciência que fosse além da Linguística, 

pois trataria de analisar o funcionamento real da linguagem e não apenas o sistema virtual que possibilita esse 

funcionamento”. Para Faraco (2009, p. 65), o termo metalinguística é frequentemente traduzido “por 

translinguística para evitar confusões com o uso mais corrente do termo metalinguística”. 
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de metalinguística (...), e esta seria uma interação dialógica daquelas 

disciplinas, o discurso literário, com as relações dialógicas que o 

sedimentam, seria objeto de estudo de uma nova teoria da cultura, 

assentada em fundamentos interdisciplinares e capaz de contemplar 

um vasto leque de formas humanas de pensar e agir. (BEZERRA, 

2010, p. XV). 

 

Faraco (2009, p. 104) comenta que apesar de Bakhtin apontar para a necessidade da 

existência dessas duas disciplinas, ele as compreendia como em permanente correlação. Nesse 

sentido, a Metalinguística não deveria ignorar a Linguística e, pelo contrário, deveria 

aproveitar seus resultados, uma vez que ambas estudam o mesmo fenômeno concreto, o 

discurso, entendido como a língua em sua totalidade concreta e viva e não apenas como o 

estritamente verbal do enunciado. Por se tratar de fenômeno complexo e multifacetado, o 

discurso deve ser, portanto, analisado pelos diferentes ângulos dessas duas disciplinas, 

gerando complementação mútua sem, no entanto, se confundirem. Assim sendo, 

Bakhtin/Volochinov (2009) afirma que um princípio geral do estudo das formas gramaticais 

deveria situar-se metodologicamente no ponto de chegada dos estudos linguísticos e não no 

ponto de partida. O Círculo, dessa maneira, abre nova direção para os estudos linguísticos que 

desejam enfocar a linguagem primordialmente como atividade e não como sistema, tendo 

como foco de interesse o enunciado como expressão da atividade social dialógica e não como 

um fato puramente léxico-gramatical. A comunicação é “a essência da linguagem na reflexão 

bakhtiniana, que considera ficcional a Linguística que abstrai a comunicação, tanto a que o 

faz para ressaltar sua função expressiva, quanto a que renuncia a ela para conformar um 

objeto científico mais homogêneo” (MARCHEZAN, 2008, p. 116). 

Ao demonstrar que o seu foco de interesse é a língua em uso e não a língua enquanto 

sistema gramatical, o Círculo de Bakhtin dialoga polemicamente de forma aberta e divergente 

com a Linguística estruturalista de Ferdinand Saussure. “Não fosse ele (Saussure) o criador da 

Linguística, o pensamento bakhtiniano não necessitaria coloca-lo como interlocutor polêmico. 

Para o pensamento bakhtiniano, o outro nunca é abstrato” (BRAIT, 2008, p. 23). O 

pensamento bakhtniano, seja na Linguística ou em qualquer outra ciência humana, implica o 

conhecimento dos interlocutores com quem se está dialogando. 

 

(...) Bakhtin diz que a díade saussereana falante-ouvinte é uma ficção, uma 

vez que aí o falante é “o fluxo único da fala”, ao passo que o ouvinte é 

totalmente passivo, é só ouvinte (...), nunca um falante sequer em potencial. 

Logo, como é possível a comunicação se só um fala? Bakhtin não considera 

que os esquemas de Saussure sejam falsos e inaplicáveis a certos momentos 

da realidade. Mas está interessado no diálogo, na comunicação pelo discurso. 
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Por isso afirma que os esquemas saussureanos se tornam “ficção 

científica...quando passam a objeto real da comunicação discursiva”. Para 

Bakhtin, no processo de comunicação o ouvinte, longe de ser passivo, ocupa 

uma “ativa posição responsiva” em relação ao discurso do falante-

interlocutor, “concorda ou discorda dele... completa-o, aplica-o... Toda 

compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva... toda compreensão é prenhe de resposta... o ouvinte se torna 

falante”. (BEZERRA, 2010, p. XIII-XIV). 

 

Faraco (2009, p. 117), compartilhando a visão de Bakhtin sobre a necessidade de uma 

metalínguística (translinguística) para os estudos do enunciado, acredita ser a análise do 

discurso a disciplina que mais diretamente se aproximaria desse projeto. 

 

Não é fácil sintetizar em poucas linhas os projetos e pressupostos da análise 

do discurso, particularmente se considerarmos a diversidade teórica que aí 

encontramos. No entanto, parece correto afirmar que uma teoria do discurso 

é fundamentalmente uma teoria da significação do dizer, privilegiando 

aquilo que está aquém e além da estrutura, isto é, o já dito (a memória 

discursiva) e os efeitos de sentido do dizer em dada circunstância. 

Ora, Bakhtin concebeu a translinguística precisamente para se ocupar da 

enunciação e dos seus sentidos. Não lhe interessava, em princípio, uma 

semântica da estrutura linguística em si (embora não a descartasse), mas o 

estudo da significação do enunciar, em especial dos efeitos de sentido das 

relações dialógicas. (FARACO, 2009, p. 117). 

 

Caberia a essa disciplina e, consequentemente, às suas contribuições teóricas 

considerar a heterogeneidade constitutiva dos discursos e dos enunciados. Dentro dessa 

lógica, “os discursos constituem um emaranhado de interseções enunciativas e estão dispersos 

por diferentes formações” (FARACO, 2009, p. 118). Nesse sentido, interessa para a Análise 

do Discurso as relações dialógicas existentes entre os enunciados, ou seja, as relações de 

significação que não podem ser reduzidas aos contextos imediatos do próprio enunciado, mas 

sim àquelas que se constituem no encontro de diferentes vozes sociais. 

 

(...) todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 

porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio 

do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa 

mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com 

os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, 

polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). 

Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados. (BAKHTIN, 2010, p. 272). 
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1.2.2 A teoria e o método bakhtiniano na pesquisa em Ciências Humanas 

 

As Ciências Humanas de um modo geral, nas últimas décadas, têm questionado 

intensamente as orientações epistemológicas embasadas em práticas explicitamente 

positivistas ou de caráter mais ou menos positivista. “A tradição empirista da pesquisa nas 

ciências humanas tem impedido muitas vezes uma maior aproximação e compreensão das 

questões propostas para estudo” (FREITAS, 2007, p. 26).  Nas correntes clássicas das ciências 

humanas, a palavra do outro é desprovida de seu caráter enunciativo. Quando a palavra do 

outro é desprovida de seu caráter enunciativo, tornando-se comportamento, deixa de ser 

enunciação dirigida a alguém, “perde sua possibilidade de sentido; se o sentido é excluído a 

que então conduz a pesquisa, senão à confirmação dos seus próprios pressuposto?” 

(AMORIM, 2004, p. 17). Ou seja, ao realizar uma pesquisa em que o enunciado enquanto ato 

concretizado por meio da materialização do discurso é pensado como comportamento 

exclusivamente individual, ignora-se o sujeito social que se manifesta no discurso do 

indivíduo a partir de “infinitos” diálogos sociais. São essas relações dialógicas, os outros do 

discurso, a alteridade discursiva, que podem ser captados a partir do sentido dos enunciados. 

Basicamente esses questionamentos se dirigem para duas ideias fundamentais da 

ciência de caráter positivista: a reificação do método sobre a teoria e a suposta neutralidade 

que seria capaz de garantir a cientificidade da pesquisa. “Sabemos que é preciso que as 

ciências humanas rompam com a produção do conhecimento fabricado segundo um padrão, 

optando por um caminho que denuncie a repetição mecânica de certos procedimentos teórico-

metodológicos” (FREITAS, JOBIM e SOUZA, KRAMER, 2007, p. 7). 

Os questionamentos das práticas mecanicistas da pesquisa de caráter positivista não 

devem significar que as Ciências Humanas possam abrir mão da ética e do rigor que qualquer 

ciência deve ter, mas sim buscar, de forma autêntica e absolutamente científica, caminhos que 

se definem de outra forma, respeitando as peculiaridades próprias dessas ciências. O que não 

pode ser mais aceito é a importação automática, e pouco crítica, de procedimentos 

metodológicos de caráter positivista, desenvolvidos inicialmente em uma época de 

supremacia das Ciências Naturais, as quais serviram de modelo inicial para as Ciências 

Humanas, sob o pretexto de que a cientificidade só é possível dessa forma. 

As Ciências Humanas são ciências das relações sociais. Sendo assim, deve dialogar, 

teórico-metodologicamente, com aquilo que é construído no âmbito das relações sociais. 

Essas concepções de mundo construídas nas relações sociais se expressam por meio de 
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inúmeras expressões da linguagem, através de distintos enunciados, organizados em um sem 

fim de gêneros discursivos.  

 

Os indivíduos e os grupos podem conquistar uma consciência crítica, cada 

vez mais elaborada, sobre a experiência humana, na medida em que são 

capazes de permitir que os diferentes gêneros de discurso (desde o discurso 

acadêmico até as formas cotidianas de expressão, através de ações, opiniões 

e representações sociais) possam interagir, transformando e re-significando 

mutuamente as concepções, sobre o conhecimento e a experiência humanas 

que circulam entre as pessoas num determinado espaço sociocultural e num 

dado momento histórico. (FREITAS, JOBIM e SOUZA, KRAMER, 2007, p. 

8). 

 

Para Bakhtin, a Linguística tradicionalmente se constituiu enquanto disciplina 

científica ao construir seu objeto de estudo por meio de uma submissão metodológica que 

envolvia o isolamento e a liberação do constituinte puramente verbal da palavra. Por sua vez, 

os trabalhos de Voloshinov e Medvedev, mesmo que comprometidos com a cientificidade do 

pensamento marxista, não são possíveis de serem lidos a partir de simples objetivações e 

formalizações metodológicas, pois são discussões sobre fundamentos da linguagem. Por 

conseguinte, diante dessa postura sobre método, não é possível encontrar no Círculo de 

Bakhtin um procedimento de análise no sentido clássico de ciência. A tentativa de se fazer 

isso pode resultar numa mera transformação equivocada de categorias filosóficas em 

categorias metodológicas de cunho científico. 

 

Como decorrência do fato de o Círculo enfrentar campos de estudo 

estabelecidos houve uma maior atividade de argumentação epistemológica e 

teórica e uma maior prática de análise do que propriamente uma 

preocupação com a metodologia de análise estrita, e menos ainda com a 

técnica de análise. Isso não significa que a preocupação metodológica 

estivesse ausente, mas é preciso reconhecer que técnicas no sentido de 

fórmulas reprodutíveis para aplicação a objeto não foram uma preocupação 

do Círculo. (SOBRAL, 2008c, p. 131). 

 

Assim sendo, uma concepção de Ciências Humanas aproximada de um fazer filosófico 

mais conceitual e interpretativo pode proporcionar melhor aproveitamento das ideias do 

Círculo, possibilitando um fazer científico por meio de interpretações que propiciem contínua 

atribuição de sentidos. “Em termos de filosofia da ciência, podemos dizer, então, que Bakhtin 

se vinculava a um pensamento que costuma operar sobre o pressuposto de uma distinção de 

fundo entre ciências naturais e as ciências humanas” (FARACO, 2009, p. 41). Trata-se de 
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uma postura de recusa da visão positivista de ciência e da sua forma equivocada de ver o 

método de forma simplista, limitando as Ciências Humanas às Ciências Naturais. 

Em termos teórico-metodológicos, enquanto as ciências da natureza buscam a 

explicação de eventos externos ao homem por meio de relações necessárias entre fenômenos; 

as Ciências Humanas, numa perspectiva bakhtiniana, devem buscar a compreensão dos 

fenômenos por meio da captação de significados das ações humanas em sua interação social 

por meio da linguagem. Bem diferente das posturas psicologistas que veem o universo da 

cultura como a materialização de consciências individuais.  

 

Para Bakhtin, (...) a consciência individual se constrói na interação, e o 

universo da cultura tem primazia sobre a consciência individual. Esta é 

entendida como tendo uma realidade semiótica, constituída dialogicamente 

(porque o signo é, antes de tudo, social), e se manifestando semioticamente, 

i.e., produzindo texto e fazendo no contexto da dinâmica histórica da 

comunicação, num duplo movimento: como réplica ao já dito e também sob 

o condicionamento da réplica ainda não dita, mas já solicitada e prevista, já 

que Bakhtin entende o universo da cultura como um grande e infinito 

diálogo (...). 

Em consequência disso, a compreensão não é mera experiência psicológica 

da ação dos outros, mas uma atividade dialógica que, diante de um texto, 

gera outro(s) texto(s). Compreender não é um ato passivo (um mero 

reconhecimento), mas uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de 

posição diante do texto. 

Bakhtin, então, entende as ciências humanas (...) como ciências do texto. 

Diz ele que as ciências naturais constituem uma forma de saber monológico 

em que o intelecto contempla uma coisa muda e se pronuncia sobre ela, 

enquanto as ciências humanas constituem uma forma de saber dialógico em 

que o intelecto está diante de textos que não são coisas mudas, mas a 

expressão de um sujeito. (FARACO, 2009, p. 42-43, grifos do autor). 

 

Ou seja, nas Ciências Naturais há a contemplação e a fala de um sujeito sobre um 

objeto mudo, o que implica uma só consciência, um só sujeito. Por sua vez, nas Ciências 

Humanas tratamos da relação entre sujeitos, aquele que analisa e o(s) outro(s) analisado(s), 

com o intelecto contemplando textos, isto é, conjunto de signos, verbais ou não, fruto de um 

sujeito sócio-histórico; sujeito este que possui uma visão de mundo, um universo de valores. 

Nesse caso, a compreensão envolve dois sujeitos, duas consciências, em uma operação sobre 

o significado, envolvendo a pluralidade decorrente da interação entre valores muitas vezes 

distintos. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, as formulações de Mikhail Bakhtin e o 

Círculo garantem uma proposta de análise para a compreensão da diversidade e complexidade 

das experiências humanas na dinâmica das relações sociais por meio do entendimento dos 
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sentidos do discurso. Bakhtin é um fundador da discursividade. (AMORIM, 2004, p. 15). 

Mesmo que parte da contribuição teórica e metodológica do Círculo de Bakhtin tenha sido 

elaborada para questões mais específicas do campo da teoria literária e da filosofia da 

linguagem, principalmente os escritos de Bakhtin propriamente dito, essa produção “fornece 

indicações a propósito das consequências de sua teoria para a problemática das Ciências 

Humanas” (AMORIM, 2004, p. 15). 

Enfocar e justificar as análises das relações sociais por meio de uma teoria-

metodologia que destaca a discursividade no âmbito da linguagem não significa acreditar que 

essa é a única maneira de se fazer Ciências Humanas. Somente graças à pluralidade de aportes 

teórico-metodológicos que as Ciências Humanas podem garantir a sua identidade. Aliás, 

identidade que se estabeleceu na alteridade, no diálogo com as Ciências Naturais. 

Obviamente, nesse caso, diálogo que instaura a responsividade polêmica e questionadora das 

ciências da sociedade em relação ao arcabouço metodológico típico das ciências da natureza, 

fundado na observação e experimentação. 

Analisar as dinâmicas da sociedade no âmbito da linguagem, enfocando a 

discursividade sob o prisma bakhtiniano, não significa uma abordagem somente Linguística. 

A análise discursiva exige, inevitavelmente, o diálogo entre o maior número possível de 

ciências da sociedade. Afinal, as pesquisas em Ciências Humanas podem, e devem, quando 

necessário, ser desenvolvidas a partir de diferentes referências, desde que estejam em 

conformidade, desde que não entrem em confronto, não se anulem, não estabeleçam 

incoerências insuperáveis. 

No caso das diversas Ciências Humanas, qualquer uma delas pode ser convocada para 

realizar análises do discurso nas relações sociais. A Sociologia, a Ciência Política, a 

Antropologia, a Economia, a História, a Linguística, o Direito, a Psicologia e outras tantas 

Ciências Humanas podem se interessar pela abordagem do Círculo de Bakhtin ao enfocarem o 

discurso – numa perspectiva dialógica – como eixo de análise e os enunciados como objetos 

empíricos. Mas, para tanto, é preciso compreender e considerar que a abordagem bakhtiniana 

está dentro de uma perspectiva maior, o materialismo histórico-dialético, levando-se em conta 

todas as implicações teórico-metodológicas daí decorrentes. Em suma, a teoria-metodologia 

inaugurada pelo Círculo de Bakhtin é materialista-histórica-dialética e os enunciados – 

estabelecidos por meio da capacidade humana de concretizar a linguagem – são o elemento 

empírico de análise. 

A teoria dialógica-discursiva de Bakhtin e o Círculo tem na questão da alteridade, na 

relação eu-outro(s) um de seus pilares. “O quê e o como do que se diz supõem sempre o 
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‘outro’ em sua fundamental diversidade (...). O trabalho identitário de todo discurso e de todo 

texto, seja na vida seja na arte, é um trabalho plural e intrinsecamente conflitual” (AMORIM, 

2007, p. 11). Na produção de conhecimento das Ciências Humanas, as relações de alteridade 

que aí se engendram são responsáveis por estabelecer um espaço de múltiplos discursos. Para 

Amorim (2007, p. 12), “entre o discurso do sujeito a ser analisado e conhecido e o discurso do 

próprio pesquisador que pretende analisar e conhecer, uma vasta gama de significados 

conflituais e mesmo paradoxais vai emergir”.  

Ao se compreender a realidade de alteridade e discursividade das Ciências Humanas, o 

pesquisador é levado a assumir o caráter conflitual da pesquisa e aceitar a impossibilidade de 

transparência e neutralidade de seu estudo. “A ilusão de transparência a que se renuncia não 

deve, porém, ser confundida com uma renúncia à teoria e a todo trabalho de objetivação e 

conceitualização” (AMORIM, 2007, p. 12).  

Ao se trabalhar a opacidade dos discursos e dos textos a pesquisa pode trazer a 

diversidade como um elemento constitutivo do conhecimento. No entanto, é preciso destacar, 

a aceitação da ideia de diversidade não implica a instauração de uma postura relativista, pois o 

reconhecimento de um discurso diverso e um sentido singular não podem impedir que se 

busque a relação de forças desiguais que produziu tal discurso. 

 

A crítica ao relativismo é tão clara em Bakhtin quanto a crítica ao 

dogmatismo e se a pesquisa contemporânea parece ter conseguido libertar-se 

desse último, é o primeiro que precisa ser combatido. A sociedade neoliberal 

e o sujeito pós-moderno relativizaram todos os valores, inclusive aqueles que 

visavam distinguir práticas igualitárias e pautadas por um princípio de 

justiça social das práticas mercadológicas e pautadas pelo critério do lucro. 

Nesse contexto, o argumento de defesa da diversidade é muitas vezes um 

modo de ocultamento da desigualdade social que está na origem dessa 

diferença. (...). O pluralismo do pensamento bakhtiniano (...) é lugar de 

conflito e tensão, e os lugares sociais de onde se produzem discursos e 

sentidos não são necessariamente simétricos. (AMORIM, 2007, p. 13). 

 

Para conceber a relação entre o pesquisador e o objeto pesquisado Bakhtin lança mão 

do conceito de exotopia como elemento-chave de entendimento da atividade de pesquisa. 

“Exotopia significa desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior” (AMORIM, 

2007, p. 14). Esse conceito, que regula o trabalho de pesquisa e a atividade crítica de Bakhtin, 

implicaria em reconhecer que o olhar que tenho sobre o outro não é o olhar que esse outro tem 

de si mesmo. “Enquanto pesquisador, minha tarefa é tentar captar algo do modo como ele vê, 

para depois assumir plenamente meu lugar exterior e dali configurar o que vejo do que ele vê” 

(AMORIM, 2007, p. 14).  Ou seja, o pesquisador precisa assumir a responsabilidade de sua 
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posição singular, assumir a exotopia constitutiva da pesquisa. Bakhtin assume a interação 

como essencial no estudo dos fenômenos humanos. A pesquisa, numa perspectiva dialógica, 

deve ser entendida como uma relação entre sujeitos.  

 

O ponto de vista dialógico não cria um objeto ideal, de sujeito ausente, a ser 

tratado a distância; orienta, antes, o estudioso a participar do jogo, a 

considerar o enunciado, o texto, como vozes a compreender, com as quais 

dialogar. O texto não se dirige, ele também, a um outro ausente, reificado. O 

esforço do diálogo do estudioso com o texto é, então, de se aproximar, 

compreender as forças vivas de que surge e em que atua, de vivenciá-las, 

para, depois – de volta ao seu cronotopo, ao presente e às fronteiras da 

reflexão teórica, sem confundir seus posicionamentos e a especificidade de 

sua atividade –, examinar o texto de fora, com a visão de um todo. 

(MARCHEZAN, 2008, p. 129). 

 

Para que o “eu-pesquisador” consiga configurar o que vê sobre aquilo que o “outro-

sujeito/objeto” vê, ou seja, para conseguir, por meio da exotopia, objetivar o pensamento do 

outro a partir da minha posição de pesquisador, das minhas concepções teóricas, é preciso, 

antes de qualquer ação, que tal pensamento seja assinado e se transforme em ato concreto e 

irrepetível. A “(...) assinatura é aquilo que me torna responsável: capaz de responder pelo 

lugar que ocupo num dado momento, num dado contexto” (AMORIM, 2007, p. 14-15). Ao se 

assumir uma obra ou o pensamento, ao assiná-lo, ao se responsabilizar por ele em face dos 

outros pensamentos e obras num contexto real e concreto, está se transformando tal obra ou 

pensamento em ato concreto, em enunciado possível de análise, “(...) porque é no 

acontecimento que minha posição singular e única se defronta com os outros singulares” 

(AMORIM, 2007, p. 16). E, como aponta Amorim (2007, p. 25), fazer pesquisa levando-se 

em conta a diversidade de valores “convoca um pensamento ético, mas não há ética sem arena 

e confronto de valores”. 

 

(...) todo enunciado tem uma espécie de autor, que no próprio enunciado 

escutamos como o seu criador. Podemos não saber absolutamente nada sobre 

o autor real, como ele existe fora do enunciado. As formas dessa autoria 

podem ser muito diversas. Uma obra qualquer pode ser produto de um 

trabalho de equipe, pode ser interpretada como trabalho hereditário de várias 

gerações, etc., e, apesar de tudo, sentimos nela uma vontade criativa única, 

uma posição determinada diante da qual se pode reagir dialogicamente. A 

reação dialógica personifica toda enunciação à qual ela reage. (BAKHTIN, 

2010b, p. 210). 

 

Dessa forma, o ato realizado e assinado – o ato concreto, o acontecimento – vai ser 

inserido nas concepções de linguagem do Círculo de Bakhtin e da sua teoria do discurso. No 
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discurso, no ato produzido num contexto singular e irrepetível, no âmbito do concreto e do 

histórico, o sentido produz-se de forma dialógica, entre posições singulares que se 

confrontam. 

 

 O discurso, e não o sistema abstrato da língua, vai constituir o objeto 

privilegiado de sua reflexão e é isso que vai distingui-lo da Linguística 

clássica. Por que todo discurso produz-se como ato num contexto singular e 

irrepetível. Podemos dizer que a teoria de Bakhtin conceitua o discurso 

enquanto acontecimento em que a diferença entre valores desempenha papel 

fundamental na produção de sentido. (AMORIM, 2007, p. 18). 

 

Assim, ao se entender que o sujeito é constituído no social, que o conhecimento é uma 

construção que se realiza entre sujeitos, numa interação constante possibilitada pela 

linguagem, é possível desenvolver novas alternativas metodológicas que ultrapassem os 

limites estreitos da objetividade e da neutralidade da visão positivista de ciência. 

 

Conceber, portanto, a pesquisa nas ciências humanas (...) implica 

compreendê-la como uma relação entre sujeitos possibilitada pela 

linguagem. Para Bakhtin (...), o objeto de estudo das ciências humanas é o 

homem ser expressivo e falante. Não pode considera-lo enquanto fenômeno 

natural ou coisa, mas sua ação deve ser compreendida como um ato sígnico. 

Isto é, o homem sempre se expressa através do texto virtual ou real que 

requer uma resposta, uma compreensão. Se não há texto não há objeto para 

investigação e para pensamento. (FREITAS, 2007, p. 29). 

 

Segundo Sobral (2008, p. 25), os atos possuem um aspecto situado e irrepetível, mas o 

que não significa que não haja elementos repetíveis, constantes, da estrutura processual dos 

atos humanos. Esses elementos são a “base da possibilidade de generalização a partir do 

específico, que é um dos pontos altos de toda a arquitetônica dialógica bakhtiniana: todo 

enunciado cria o novo, mas só o pode fazer a partir do já existente, sob pena de não ser 

compreendido”. 

Para o Círculo, 

 

(...) todo o ato integra conteúdo e forma, significação e tema, elaboração 

teórica e materialidade concreta, ser-no-mundo e categorização do mundo, 

repetibilidade e irrepetibilidade. A ênfase recai sempre na situação concreta 

em que ocorrem os atos, com a consequente recusa da dissociação entre 

conteúdo e processo. Pode-se naturalmente considerar apenas o conteúdo, ou 

apenas o processo, mas não propor um ou outro como a totalidade do ato. 

Isso significaria desconsiderar que o conteúdo abstrato do ato, o que há de 

comum a todos os atos, se organiza, assume uma forma, a partir do processo 

do ato, do agir do sujeito em sua situação histórica e social (que confere a 

cada ato o que nele há de singular). (SOBRAL, 2008, p. 26) 
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Segundo Sobral (2008b, p. 105), o Círculo buscou mostrar 

 

(...) os malefícios da dissociação entre cultura e vida, entre mundo sensível e 

mundo inteligível, entre conteúdo e processo, entre repetibilidade 

arquitetônica e irrepetibilidade composicional. Essa dissociação afeta muitas 

filosofias, bem como teorias linguísticas e discursivas, que produzem uma 

cisão entre o agir concreto dos sujeitos e o pensar sobre o agir dos sujeitos, 

separa o conteúdo do ato/atividade (aquilo que cada ato tem de comum com 

outros atos) de sua concretude, de sua ocorrência irrepetível (aquilo que só 

nele as faz presente), tanto no pensamento teórico discursivo (...) como na 

descrição-exposição histórica e na intuição estética etc. O empreendimento 

bakhtiniano consiste em propor que há entre o particular e o geral, o prático 

e o teórico, a vida e a arte uma relação de interconstituição dialógica que não 

privilegia nenhum desses termos, mas os integra na produção de atos, de 

enunciados, de obras de arte etc. 

  

De acordo com Sobral (2008b, p. 114), o tratamento teórico-metodológico do Círculo 

de Bakhtin, embasados em uma filosofia dos atos, funda-se: a) no conteúdo dos atos, 

considerando-se o que neles há de identificável como algo não específico e, portanto, 

generalizável; b) no processo dos atos, levando-se em conta aquilo que há de específico e 

irrepetível, portanto apreendidos como atos distintos de outros atos; e c) na avaliação situada 

que o autor/agente/sujeito/enunciador/teórico faz em sua relação com o leitor/co-

participante/co-enunciador. 

Para Sobral (2008b, p. 114), a pesquisa em Ciências Humanas, numa lógica 

bakhtiniana, deve levar em consideração três planos: o teórico, o ético e o estético. No plano 

teórico, considera-se a relação entre os aspectos generalizáveis e os aspectos particulares do 

fenômeno. No plano ético, leva-se em conta a relação entre as expectativas do pesquisador e a 

realidade do fenômeno, base da construção do objeto ao qual o pesquisador se ocupará. No 

plano estético, a construção de uma arquitetônica de toda a pesquisa envolvendo uma 

totalidade orgânica constituída de sentido que permita à pesquisa ultrapassar o caráter 

meramente mecânico da construção.  

 

Bakhtin une esses vários momentos em sua ética, em sua estética, em sua 

teoria, em sua vida. Teoria, ética e estética, entendidos na unidade da 

responsabilidade, na pesquisa e na vida, constituem assim o tríplice 

imperativo a que o pesquisador tem de atender em cada momento, a 

condição indispensável da assunção da condição de pesquisador. Não se 

nasce pesquisador; vem a sê-lo, a merecê-lo, a receber-lhe o selo, na 

coerência teórico-metodológica, na consciência ética, na consciência 

estética, no espelho da esfera em que ser pesquisador faz, e cria, sentido. 

(SOBRAL, 2008b, p. 118). 
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De tudo o que foi apresentado sobre a realização de uma pesquisa em Ciências 

Humanas até o momento, depreende-se, na perspectiva do Círculo Bakhtiniano, a “existência 

de níveis de pertinência e passos de estudo” (SOBRAL, 2008c, p. 131). Diante de um objeto, 

cabe ao pesquisador garantir que o mesmo corresponda a um fenômeno concreto por meio do 

controle epistemológico das teorias, para que seja constituído um postulado coerente e não 

arbitrário.  

 

Sabemos entretanto que no interior de uma reflexão só se pode definir um 

termo pela sua inscrição em um sistema teórico. É a teoria, com o conjunto 

de suas proposições, que confere precisão e univocidade a uma significação 

e permite assim que se extraiam todas as consequências do que é dito. 

(AMORIM, 2004, p. 21).  

 

Dessa maneira, torna-se possível examinar o máximo possível do objeto, com o 

mínimo de conceitos necessários; além de se respeitar suas especificidades, sem renunciar o 

que ele tem de comum com outros objetos, garantindo a necessária generalização científica. 

 

Unindo os níveis da singularidade e da generalidade, o Círculo se propõe a 

produzir abordagens teoricamente defensáveis, mas não abstratas, bem como 

procedimentos de análise rigorosos, mas não rígidos. Os procedimentos 

estão fundados na identificação e explicação de relações (não em 

dicotomias) entre elementos dos objetos estudados. (...) Assim, as teses do 

Círculo buscam não perder de vista as relações constitutivas entre singular e 

geral. (SOBRAL, 2008c, p. 137-138). 

 

A técnica, nesse momento de constituição do objeto, é o que menos importa, uma vez 

que ela variará, mais ou menos, de acordo com a maneira de se postular o objeto. “É na 

verdade a natureza do objeto assim descrito que convoca técnicas, em vez de ser a técnica 

aquilo que busca enquadrá-lo num círculo vicioso em que só se procura o que já se sabe que 

se vai achar ou só se acha o que já se estava procurando desde o início (SOBRAL, 2008c, p. 

132). Não que existam “infinitas” técnicas para “infinitos” objetos. Mas sim que para cada 

objeto específico se requer uma ou outra técnica mais apropriada.  

 

O estudioso tem diante de si um fenômeno do mundo, que constitui seu 

dado, seu corpus. A partir desse fenômeno, o estudioso busca construir um 

objeto, que constitui um postulado, ou seja, uma forma de examinar o 

fenômeno em questão. Para abordar esse fenômeno, estabelecem-se 

princípios metodológicos; trata-se de princípios filosóficos, explícitos ou 

implícitos. Chega-se, a partir disso, à formulação de uma abordagem do 

objeto construído, que mais tarde vai constituir uma teoria. Só então, com 

base nesses elementos, desenvolvem-se a(s) técnicas(s) de análise do objeto 
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construído, ou melhor, a abordagem do objeto gera essas técnicas. 

(SOBRAL, 2008c, p. 131-132). 

 

1.3 ALGUNS CONCEITOS, NOÇÕES E CATEGORIAS ELEMENTARES DO 

PENSAMENTO BAKHTINIANO 

 

Esclarecidas algumas questões filosóficas e teórico-analíticas do Círculo de Bakhtin, 

cabe agora, nesta seção, aprofundar alguns conceitos, noções e categorias essenciais para a 

compreensão mais efetiva do pensamento bakhtiniano e, consequentemente, para esta tese, 

uma vez que eles balizam, de forma articulada, as preocupações da ADD e, 

consequentemente, desta tese. Cabe ressaltar, conforme destaca Brait (2008, p. 96), que 

“quaisquer conceitos, categorias, noções que se queira trabalhar deverão estar coerentemente 

situados nos fundamentos epistemológicos que os sustentam”. Como esses conceitos, noções 

e categorias se articulam no pensamento de Bakhtin e o Círculo, a escolha por qual deles 

iniciar a apresentação torna-se complexa. Aqui, a opção foi apresentá-los a partir das 

necessidades desta tese. Com essa escolha e forma de apresentação, esta seção estabelece 

diálogo com a própria maneira do Círculo pensar as dinâmicas da linguagem e as 

necessidades das ciências, considerando que em termos analíticos nada pode ser estabelecido 

estritamente a priori. 

 

1.3.1 O enunciado enquanto realidade empírica de análise 

 

A escolha por iniciar a apresentação dos principais conceitos, categorias e noções 

desenvolvidos pelo Círculo Bakhtiniano pelo conceito de enunciado (enunciado concreto, 

enunciação)
15

 se mostra evidente em uma tese que se propõem lançar mão de uma teoria-

metodologia discursiva. Qualquer análise do discurso parte, evidentemente, do enunciado, que 

representa a materialização de inumeráveis discursos em diálogo, em sua forma verbal, visual 

ou verbo-visual, considerando-se situações e contextos específicos da sociedade. 

 

Quando estamos diante de textos verbais, o trabalho metodológico, analítico 

e interpretativo, de longa tradição na nossa área, se dá, sempre, esmiuçando 

                                                 
15

 Existe grande diversidade em relação ao emprego dos conceitos enunciado, enunciado concreto e enunciação, 

decorrente de seu uso por diversas teorias discursivas. “Os conceitos enunciado/enunciação, tão largamente 

utilizados na área dos estudos da linguagem, estão longe de promover um consenso, apresentando, ao contrário, 

uma grande polissemia de definições e empregos” (BRAIT e MELO, 2008, p. 62). Dentro do pensamento 

bakhtiniano, a leitura desses termos deve estar necessariamente articulada com outros termos, categorias, noções 

e conceitos que lhes dotam sentido específico diferenciado em relação a outras perspectivas teóricas. 
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campos semânticos, micro e macro organizações sintáticas, marcas e 

articulações enunciativas que caracterizam o(s) discurso(s) em foco e 

indiciam sua heterogeneidade, o gênero a que pertencem e os gêneros que 

nele se articulam, a tradição das atividades em que se inserem, o inusitado de 

sua forma de ser discursivamente, sua participação ativa nas esferas de 

produção, circulação e recepção. Por outro lado, se escolhemos textos 

visuais ou verbo-visual (foto e sua legenda; pintura e seu título; composições 

visuais em jornais; filmes etc), assumindo sua textualidade, sua 

discursividade, também é possível lançar mão de muitos desses aspectos, 

respeitando as particularidades da construção textual e discursiva da 

imagem. Esse cuidado com a dimensão específica da visualidade nos obriga, 

também, a reformular construtos teóricos e metodológicos, uma vez que não 

se trata de testar determinados conceitos ou determinada teoria, mas discutir 

a construção de sentidos, a produção de sentidos desses discursos. (BRAIT, 

2008b, 96-97). 

 

Se para algumas teorias o conceito de enunciado se limita à frase, sequência de frases, 

imagens ou outras manifestações verbo-visuais, com alguns linguistas acreditando ser 

possível, exclusivamente por meio delas, explicar os fatos da linguagem observados na 

realidade cotidiana; em outras, o enunciado é entendido como unidade de comunicação e 

significação, devendo ser, obrigatoriamente, contextualizados.  

 

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – 

não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mas 

de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 

reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos 

rodeiam. (BAKHTIN, 2010, p. 282-283). 

 

Nessa segunda concepção, prenunciada por diversos estudos transfrásicos, um 

enunciado verbo-visual está relacionado a infinitos enunciados. Ou seja, o enunciado verbo-

visual ganha sentido em diferentes realizações enunciativas, possui caráter extraverbal 

(extralinguístico), sendo o contexto (amplo e imediato) imprescindível para a sua 

compreensão. “O Círculo não aceita que as categorias de percepção e/ou de pensamento 

possam existir fora da situação concreta dos sujeitos que percebem e/ou pensam ou que 

existam em sua consciência entendida como instância a-social e a-histórica” (SOBRAL, 2008b, 

p. 106). Os estudos transfrásicos, os quais concebem o enunciado para além de suas 

características gramaticais, encontraram no Círculo de Bakhtin importante fonte de 

inspiração. “Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a 

realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua. O 

enunciado é um núcleo problemático de importância excepcional”. (BAKHTIN, 2010, p. 

265). 
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O enunciado é um dos conceitos essenciais na concepção de linguagem do Círculo 

Bakhtiniano, que a consideram sob um enfoque histórico-social. Nesse sentido, a 

compreensão e análise da linguagem por meio de seus enunciados levam em conta, 

inevitavelmente, a comunicação efetiva, com seus sujeitos e discursos aí envolvidos. “As 

relações de acordo-desacordo, afirmação-complemento, pergunta-resposta, etc. são relações 

puramente dialógicas, mas não são, (...), relações entre palavras, orações ou outros elementos 

de uma enunciação, mas relações entre enunciações completas” (BAKHTIN, 2010b, p. 215-

216). 

Na concepção de Bakhtin e do Círculo 

 

(...) a consciência depende da linguagem para formar-se e manifestar-se. E 

como a linguagem se acha imersa no mundo, a consciência não é uma 

instância que imponha suas categorias ao mundo, precisando, em vez disso, 

desse mundo para se constituir, ao tempo em que também o “constrói”. As 

situações vividas chegam à consciência individual por meio da linguagem, 

no âmbito do processo de interiorização do signo ideológico. 

A constituição da consciência e a construção do mundo pelas categorias da 

consciência são processos que se dão situadamente, na sociedade e na 

história, em vez de no plano essencial do “humano” idealista, dado que só se 

pode ver o mundo, natural ou social, a partir de uma dada posição, o que não 

implica negar a existência concreta do mundo dado, mas postular que sua 

apreensão é sempre situada. (SOBRAL, 2008b, p. 107). 

 

Brait e Melo (2008) fazem menção ao texto Discurso na vida e discurso na arte – 

sobre poética sociológica (1926), assinado por Voloshinov, para mostrar a importância da 

situação extraverbal/extralinguística (contextos) no entendimento dos enunciados. 

 

A partir da indagação – Como o discurso verbal na vida se relaciona com a 

situação extraverbal que o engendra? – é utilizado um exemplo bastante 

simples – Duas pessoas estão sentadas numa sala. Estão ambas em silêncio. 

Então, uma delas diz “Bem”. A outra não responde, o texto dá a medida da 

diferença existente entre a concepção desses termos na abordagem 

bakhtiniana da linguagem e nas demais a que hoje temos acesso. 

Em função desse exemplo muito simples – Bem, um enunciado 

monoleximático –, o texto vai construindo a ideia de que o sentido de “bem” 

só pode acontecer, só pode ser compreendido e consequentemente analisado 

porque existe uma situação extraverbal implicada no verbal, incluindo aí 

interlocutores que se conhecem, compartilham universos, conhecimentos, 

pressupostos, sentimentos. Há uma situação específica – um tempo ruim que 

se prolonga – e uma simples palavra, enunciada num tom apropriado, 

carrega a avaliação que é feita pelo enunciador e que é perfeitamente 

entendida e partilhada pelo silêncio do interlocutor. 

Considerada a dimensão comunicativa, interativa, avaliativa, a palavra bem 

foi enunciada dentro de condições que a tornam um enunciado. Isso significa 

que esse enunciado implica muito mais do que aquilo que está incluído 
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dentro dos fatores estritamente linguísticos, o que, vale dizer, solicita um 

olhar para outros elementos que o constituem.  (BRAIT e MELO, 2008, p. 

66, grifos das autoras). 

 

Em suma, o enunciado e as suas formas particulares de enunciação devem ser 

analisados considerando-se a interação entre o verbal/visual e o extraverbal que integram a 

situação. Mas aqui o extraverbal não deve ser visto como uma causa externa de um 

enunciado, como uma força mecânica autônoma. A situação deve ser analisada como 

integrada ao enunciado, sendo uma parte essencial de sua significação. Os enunciados 

estabelecem múltiplas conexões com o contexto extraverbal, correndo o risco de perder quase 

toda a sua significação se analisada separadamente desse contexto. O enunciado concreto 

existe no processo de interação social entre os participantes da enunciação, sendo a sua forma 

e significação decorrentes do caráter desta interação. 

 

El sentido vital y la significación del enunciado (cualesquiera que fuesen) no 

coinciden com la estrutura puramente verbal del enunciado. Las palavras 

dichas están impregnadas de lo supuesto y de lo no dicho. Aquello que suele 

llamarse “comprensión” y “evaluación” del enunciado (acuerdo o 

desacuerdo) siempre abarca, junto com la palavra, la situación cotidiana 

extraverbal. De este modo la vida no actúa sobre el enunciado desde el 

exterior: lo impregna desde el interior de la enunciación, como aquella 

unidad y comunidade de la existencia que circunda a los hablantes, y de las 

valoraciones sociales básicas que habían brotado de esta existencia, 

valoraciones sin las cuales es imposible cualquier enunciación plena de 

sentido. La entonación se sitúa em la frontera entre la vida y la parte verbal 

del enunciado; parece bombear la energía de uma situación vital a la 

palavra, atribuye a todo lo lingüísticamente estable um movimento histórico 

y su unicidade. Finalmente, el enunciado refleja em sí la interacción social 

entre el hablante, el oyente y el héroe, viene a ser el producto y la fijación 

de su comunicación viva em el material de la palavra. (VOLOSHINOV, p. 

123, 1997). 

 

A perspectiva de enunciação, considerada em seu enfoque discursivo, implica um 

caráter social e histórico, ligando-se a enunciações anteriores e posteriores que fazem os 

discursos circularem. Ou seja, os discursos circulam por meio de enunciados/enunciações e 

estes devem ser encarados na sua historicidade, ultrapassando seu caráter apenas linguístico. 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e 

pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 
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construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 

do discurso. (BAKHTIN, 2010, p. 261-262, grifos do autor) 

 

A citação anterior, apesar de iniciar pelo conceito de “enunciado”, trás consigo ainda 

os conceitos e noções de “campo (esfera)”, “estilo” e “gêneros do discurso”. De certa forma, 

ela exemplifica bem a articulação inevitável que Bakhtin e o Círculo realizam entre diversos 

conceitos-chave em suas obras. Apesar desta seção ter se iniciado pelo conceito de 

“enunciado” – escolha realizada devido ao fato de que em uma análise do discurso parte-se do 

enunciado para a construção da análise –, esse conceito jamais pode ser entendido em sua 

plenitude se não for articulado com outros termos, noções, categorias e conceitos 

apresentados e desenvolvidos pela teoria/análise bakhtiniana. 

 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 

fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da 

língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação 

e elaboração de gêneros e estilos. (BAKHTIN, 2010, p. 268). 

 

Outro aspecto essencial para a compreensão bakhtiniana de enunciado diz respeito ao 

fato dele, o enunciado, dirigir-se a alguém, de olhar para o destinatário. Este pode ser o 

interlocutor direto do enunciado, diretamente ligado ao enunciador; pode ser um interlocutor 

presumido, o qual se instalará a partir da circulação do enunciado; ou ainda um interlocutor 

indeterminado, um sobredestinatário, que está além da fronteira de tempo e espaço do 

momento da enunciação efetivada. Um obra de arte, por exemplo, que ultrapassa seus limites 

cronotópicos (tempo e espaço), se enquadraria nessa possibilidade de relação indeterminada 

entre enunciador e destinatário. A relação entre o locutor e o seu destinatário é essencial para 

a compreensão da composição e do estilo dos enunciados e ainda contribui para a análise 

integradora entre o verbal/visual e o extraverbal. O próprio estudo dos gêneros do discurso 

depende dessa relação entre enunciador e destinatário, uma vez que cada uma das áreas da 

comunicação verbal/visual tem concepções peculiares sobre seus destinatários, fazendo 

aparecer e circular os gêneros discursivos. Para se estabelecer marcas enunciativas e 

discursivas se torna necessário ir além daquelas marcadas verbo-visualmente. É preciso ater-

se nas marcas de enunciação de um sujeito histórico e socialmente posicionado do ponto de 

vista discursivo, que circula entre discursos e os faz circular. Para Bakhtin, “(...) o texto é um 
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enunciado, o diálogo entre textos é um diálogo entre enunciados, e por trás do enunciado 

existe o falante, o sujeito dotado de consciência” (BEZERRA, 2010, p. XVII). 

 

Todo enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao 

grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio 

absoluto e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; 

depois do seu término, os enunciados responsivos de outros (ou ao menos 

uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, 

uma ação responsiva baseada nessa compreensão). O falante termina o seu 

enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão 

ativamente responsiva. O enunciado não é uma unidade convencional, mas 

uma unidade real, precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do 

discurso, a qual termina com a transmissão da palavra ao outro (...). 

(BAKHTIN, 2010, p. 275). 

 

Enfim, o enunciado concreto possibilita compreender a forma como a enunciação se 

estabelece e os discursos que o atravessam. Por meio da sua constituição enquanto enunciado, 

que integra os elementos verbo-visuais e extraverbais, é possível compreender que o 

enunciado se compõe de discursos que circulam na sociedade e, dessa forma, entender os 

sentidos discursivos que o constituem. 

 

1.3.2 As relações dialógicas como forma de entendimento do sentido do discurso dos 

enunciados  

 

O pensamento do Círculo de Bakhtin, de forma habitual e generalizada, é designado 

pelo termo dialogismo. “Uma das principais bases das ideias do Círculo sobre as categorias do 

teórico, do ético e do estético é o dialogismo generalizado como base da criação de sentidos 

nas várias esferas de atividade, incidindo fortemente sobre o conceito de sujeito” (SOBRAL, 

2008b, 105). Por sua vez, o dialogismo para Amorim (2004) pode ser visto como uma via de 

investigação, uma maneira de interrogar e não um método de pesquisa ou um modelo de 

escrita. 

O diálogo é adotado como a grande metáfora que arremata o pensamento do Círculo 

sobre linguagem e sobre a criação ideológica. “Ser significa comunicar-se pelo diálogo” 

(BAKHTIN, 2010b, p. 293).  O diálogo, para o Círculo, é um conceito-fonte irradiador e 

organizador da reflexão, sendo definido “como a alternância entre enunciados, entre 

acabamentos, ou seja, entre sujeitos falantes, entre diferentes posicionamentos” 

(MARCHEZAN, 2008, 116).  
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Mas não podemos entender o diálogo aí representado em seu sentido comum, ou seja, 

como sinônimo de conversa de personagens em textos escritos ou dramatizados, ou ainda na 

interação face a face entre falantes. O “Círculo de Bakhtin se ocupa não com o diálogo em si, 

mas com o que ocorre nele, isto é, com o complexo de forças que nele atua e condiciona a 

forma e as significações do que é dito ali” (FARACO, 2009, p. 61).  

 

As relações dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que as relações entre 

as réplicas do diálogo expresso composicionalmente – são um fenômeno 

quase universal, que penetra toda a linguagem humana e todas as relações e 

manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e 

importância. (BAKHTIN, 2010b, p. 47). 

 

O diálogo, no sentido restrito do termo, só interessa, portanto, como um dos diversos 

eventos em que se manifestam as relações dialógicas. “O objeto efetivo do dialogismo é 

constituído, portanto, pelas relações dialógicas nesse sentido lato” (FARACO, 2009, p. 62, 

grifo do autor). Caso o diálogo face a face seja observado nesse sentido amplo, como 

expressão do entrecruzamento de múltiplas verdades sociais, como confrontação das mais 

diferentes refrações sociais expressas em enunciados postos em relação, aí sim ele será de 

interesse em termos de análise. 

 

O Círculo, portanto, olha para o diálogo face a face do mesmo modo que 

olha para uma obra literária, um tratado filosófico, um texto religioso, isto é, 

como eventos da grande interação sociocultural de qualquer grupo humano; 

como espaços de vida da consciência socioideológica; como eventos 

atravessados pelas mesmas grandes forças dialógicas (as forças da 

heteroglossia dialogizada). (FARACO, 2009, p. 62, grifo do autor). 

 

As relações dialógicas são relações de sentido que se estabelecem entre enunciados, 

tendo como referência a interação verbo-visual como um todo, e não apenas a interação face a 

face. Mesmo quando os enunciados estão separados uns dos outros no tempo e no espaço, não 

sabendo nada uns dos outros, acabam por estabelecer relações dialógicas quando confrontados 

no plano do sentido. As relações dialógicas devem “personificar-se na linguagem, tornar-se 

enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem para que 

entre eles possam surgir relações dialógicas” (BAKHTIN, 2010b, p. 209). 

Mas não é possível estabelecer relações dialógicas apenas por meio dos elementos do 

sistema linguístico, ou seja, pela língua por si mesma, pois as relações dialógicas são relações 

entre índices de valor. “Para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer material 

linguístico (ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do discurso, 
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tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado a posição de um sujeito social” 

(FARACO, 2009, p. 66, grifo do autor). 

 

Diálogo e enunciado são, assim, dois conceitos interdependentes. O 

enunciado de um sujeito apresenta-se de maneira acabada 

permitindo/provocando, como resposta, o enunciado do outro; a réplica, no 

entanto, é apenas relativamente acabada, parte que é de uma temporalidade 

mais extensa, de um diálogo social mais amplo e dinâmico. (MARCHEZAN, 

2008, p. 117). 

 

Para Bakhtin (2010, p. 331) o diálogo real – constituído, por exemplo, pela conversa 

do cotidiano, pelas discussões científicas ou ainda políticas – “é o tipo mais externamente 

notório e simples de relações dialógicas. Contudo, as relações dialógicas não coincidem, de 

maneira nenhuma, com as relações entre as réplicas do diálogo real; são bem mais amplas, 

diversificadas e complexas”. 

 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, 

que nada sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam 

relações dialógicas se entre eles há ao menos alguma convergência de 

sentidos (ainda que seja uma identidade particular do tema, do ponto de 

vista, etc.). (BAKHTIN, 2010, p. 331). 

 

Além das relações dialógicas se estabelecerem entre enunciados completos, a palavra 

por si mesma também pode expressar tais relações, desde que ela seja vista não como uma 

palavra impessoal da língua, mas sim como um signo da posição semântica de outro sujeito 

discursivo. 

 

A palavra diálogo, (...), é bem entendida, no contexto bakhtiniano, como 

reação do eu ao outro, como ‘reação da palavra à palavra de outrem’, como 

ponto de tensão entre o eu e o outro, entre círculos de valores, entre forças 

sociais. A essa perspectiva, interessa não a palavra passiva e solitária, mas a 

palavra na atuação complexa e heterogênea dos sujeitos sociais, vinculada a 

situações, a falas passadas e antecipadas. (MARCHEZAN, 2008, p. 123). 

 

Outro significado da palavra diálogo, que não ocorre como tal para o Círculo de 

Bakhtin, é aquele que se refere a ideia de geração de consenso. Para o pensamento dialógico, 

as relações estabelecidas podem envolver convergências ou divergências, acordos ou 

desacordos, aceitação ou recusa. “Nesse contexto teórico, a palavra diálogo é mesmo “mal-

dita” – é Faraco quem realça – quando utilizada para caracterizar tão-somente tipos de 
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estrutura gramatical ou quando empregada no sentido socialmente cristalizado de consenso” 

(MARCHEZAN, 2008, p. 123)
16

. 

 

Fica claro, então, que o Círculo de Bakhtin entende as relações dialógicas 

como espaços de tensão entre enunciados. Estes, portanto, não apenas 

coexistem, mas se tencionam nas relações dialógicas. Mesmo a 

responsividade caracterizada pela adesão incondicional ao dizer de outrem se 

faz no ponto de tensão deste dizer com outros dizeres (outras vozes sociais): 

aceitar incondicionalmente um enunciado (e sua respectiva voz social) é 

também implicitamente (ou mesmo explicitamente) recusar outros 

enunciados (outras vozes sociais) que podem se opor dialogicamente a ela. 

(FARACO, 2009, p. 69). 

 

O diálogo – enquanto “simpósio universal”, nas palavras de Bakhtin, ou enquanto 

“colóquio ideológico em grande escala”, nos dizeres de Voloshinov – deve ser compreendido 

como espaço de luta entre vozes sociais em que ocorre a ação de forças centrípetas (as que 

tentam a centralização axiológica) e as forças centrífugas (as que corroem as tendências 

centralizadoras). Apesar das forças centrípetas serem monologizantes, elas não perdem seu 

caráter dialógico, pois são um gesto responsivo no universo da heteroglossia, da mulidão de 

vozes sociais em diálogo. 

 

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria vida 

humana. A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do 

homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver 

significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. 

Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, 

com os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se 

totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida 

humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, 2010b, p. 329). 

 

Trata-se de uma visão que expõe a ideia de que a vida humana é naturalmente 

dialógica, pois viver é fazer parte no diálogo, é investir o próprio ser no discurso, que se 

insere no âmbito dialógico da vida humana. 

 Segundo Faraco (2009, p. 74), Voloshinov assevera que enunciar é tomar uma posição 

social avaliativa, é posicionar-se diante de outras posições sociais avaliativas. Ou seja, 

enunciar é responder. Mas também enunciar é se por para uma resposta. Deriva daí a noção de 

compreensão responsiva. Nela, o processo de compreensão não pode ser visto como uma 

                                                 
16

 FARACO (2009, p. 60) denomina a palavra diálogo como “mal-dita” em função do sentido variado em que ela 

pode se apresentar. 
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mera decodificação de uma mensagem. A compreensão, portanto, é uma resposta a um signo 

por meio de outros signos. 

 Na extensa citação a seguir, Bakhtin aponta as maneiras como as relações dialógicas 

podem ser encaradas em uma perspectiva teórica/analítica discursiva. 

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais 

(relativamente), mas o enfoque dialógico é possível a qualquer parte 

significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja 

interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição 

semântica de um outro, como representante do enunciado de um outro, ou 

seja, se ouvimos nela a voz do outro. Por isso as relações dialógicas podem 

penetrar no âmago do enunciado, inclusive no íntimo de uma palavra isolada 

se nela se chocam dialogicamente duas vozes (...). 

Por outro lado, as relações dialógicas são possíveis também entre os estilos 

de linguagem, os dialetos sociais, etc., desde que eles sejam entendidos 

como certas posições semânticas, como uma espécie de cosmovisão da 

linguagem, isto é, numa abordagem não mais linguística. 

Por último, as relações dialógicas são possíveis também com a sua própria 

enunciação como um todo, com partes isoladas desse todo e com uma 

palavra isolada nele (...). 

Lembremos para concluir que, numa abordagem ampla das relações 

dialógicas, estas são possíveis também entre outros fenômenos 

conscientizados desde que estes estejam expressos numa matéria sígnica. 

(BAKHTIN, 2010b, p. 210-211). 

 

1.3.3 A reflexão e refração dos signos na descrição e interpretação do mundo 

 

É diante da complexa relação entre as palavras ( e outros enunciados) e as coisas – em 

decorrência da interação dialógica das varias inteligibilidades sócio-verbais responsáveis pela 

conceitualização das coisas – que os textos do Círculo recorrem à afirmação de que os signos 

além de refletir o mundo (são uma cópia do mundo) também refratam o mundo (são dotados 

de interpretações decorrentes de diversas posições axiológicas). Qualquer processo semiótico 

ao mesmo tempo reflete e refrata o mundo. Assim, a semiose não é um processo de 

reprodução objetiva do mundo, ela remete a múltiplas e heterogêneas interpretações do 

mundo.   

  

Quer dizer: com os signos podemos apontar para uma realidade que lhes é 

externa (para a materialidade do mundo), mas o fazemos sempre de modo 

refratado. E refratar significa, aqui, que com nossos signos nós não somente 

descrevemos o mundo, mas construímos – na dinâmica da história e por 

decorrência do caráter sempre múltiplo e heterogêneo das experiências 

concretas dos grupos humanos – diversas interpretações (refrações) desse 

mundo. (FARACO, 2009, p. 50-51, grifo do autor). 
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Dessa forma, os diversos grupos humanos, em suas práxis, acabam por atribuir valores 

diversos às coisas, gerando variados modos de significar o mundo, de refratá-lo. Ou seja, as 

significações são construídas no processo histórico, sendo marcadas pelas diversas e 

contraditórias experiências dos grupos humanos. Os signos, portanto, perpassam múltiplos 

quadros semânticos-axiológicos. “Sendo essas experiências múltiplas e heterogêneas, os 

signos não podem ser unívocos (monossêmicos); só podem ser plurívocos (multissêmicos). A 

plurivocidade (o caráter multissêmico) é a condição de funcionamento dos signos nas 

sociedades humanas” (FARACO, 2009, p. 51). Essa plurivalência dos signos dinamiza o 

universo das significações em decorrência das muitas verdades sociais que aí se encontram e 

se confrontam, fazendo “da semiose humana uma realidade aberta e infinita” (FARACO, 

2009, p. 52). 

O caráter infinito da semiose humana acaba por ser responsável pela dinâmica de luta 

dos poderes sociais, com as vontades sociais tentando impor as verdades sociais como a 

verdade em si, tentando controlar os diversos discursos (a heterogeneidade discursiva), 

tentando dar a última palavra ao buscar tornar o signo monovalente, acabando com o diálogo.  

No entanto, Bakhtin observa que não há palavra que seja a primeira ou a última, não havendo 

limites para o contexto dialógico. De fato, o universo da criação ideológica tem um caráter 

material, por ser parte concreta e objetiva da realidade prática dos seres humanos; é histórico, 

portanto não redutível à fisiologia e à psicologia de indivíduos isolados; e é sociossemiótico, 

pois se corporifica em signos que emergem e significam em função das complexas relações 

sociais permeadas por diferentes índices de valor. (FARACO, 2009, p. 53-54).  

Esse ambiente multidiscursivo que recobre qualquer objeto da realidade, ou seja, essas 

múltiplas refrações dos objetos, são, segundo Bakhtin, a expressão de vozes sociais ou línguas 

sociais. Por isso, seu modo de olhar para a linguagem se dá pelo entendimento de que a 

realidade é axiológica, composta por diversos índices sociais de valor, e não por meio de um 

sistema de categorias gramaticais abstratas. “Aquilo que chamamos de língua é também, e 

principalmente, um conjunto indefinido de vozes sociais” (FARACO, 2009, p. 57). 

 

1.4 A ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO 

 

Concluída a apresentação de alguns termos, conceitos, noções e categorias 

bakhtinianas, os quais permitem a compreensão mais efetiva da filosofia da linguagem do 

Círculo, cabe, nesta seção, apresentar a Análise Dialógica do Discurso (ADD) enquanto 
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metalinguística dedicada a realizar a apreensão dos fenômenos sociais por meio das dinâmicas 

da linguagem. 

É inquestionável a importância da contribuição do pensamento do Círculo bakhtiniano 

para os estudos de linguagem e a sua relação com as demais ciências humanas, as quais 

podem se apropriar da dinâmica da linguagem como mecanismo de compreensão das mais 

diversas formas de relações em sociedade. 

No entanto, em nenhum momento Bakhtin e outros membros do Círculo apesentaram 

uma proposta teórico-metodológica rigorosamente organizada e fechada de análise do 

discurso propriamente dita. “Ninguém, em sã consciência, poderia dizer que Bakhtin tenha 

proposto formalmente uma teoria e/ou análise do discurso, no sentido em que usamos a 

expressão para fazer referência, por exemplo, à Análise do Discurso Francesa” (BRAIT, 

2008, p. 9). 

Mesmo assim, o fato é que a forma como as obras do Círculo de Bakhtin discutem as 

questões da linguagem numa perspectiva dialógica acabou por motivar uma nova maneira de 

se encarar o discurso, dando origem, no Brasil, à ADD. Trata-se de uma maneira 

genuinamente brasileira e assumidamente bakhtiniana de se realizar análise do discurso. 

 

(...) mesmo consciente de que Bakhtin, Voloshinov, Medvedev e outros 

participantes do que atualmente se denomina Círculo de Bakhtin jamais 

tenham postulado um conjunto de preceitos sistematicamente organizados 

para funcionar como perspectiva teórico-analítica fechada, (...) o conjunto 

das obras do Círculo motivou o nascimento de uma análise/teoria dialógica 

do discurso, perspectiva cujas influências e consequências são visíveis nos 

estudos linguísticos e literários e, também, nas Ciências Humanas de 

maneira geral. (BRAIT, 2008, p. 9-10, grifos da autora). 

 

O pensamento do Círculo bakhtiniano deixou um legado teórico-analítico que passou a 

ser mais observado em âmbito mundial e no Brasil no final da década de 1970, sendo 

intensificado nos anos 1990. Isso acabou por provocar a elaboração de novas formas de 

enfrentamento dialógico da linguagem em diferentes direções. 

 

Uma dessas direções pode ser caracterizada pelos trabalhos de intérpretes 

cujo objetivo central é o aprofundamento da compreensão das propostas do 

primeiro Círculo bakhtiniano e de suas consequências radicais para os 

estudos da linguagem, quer na perspectiva das teorias linguísticas, quer das 

teorias literárias ou de seu alcance dentro das demais Ciências Humanas. O 

que diferencia esse Círculo contemporâneo, radicalmente bakhtiniano, dos 

demais, é o empenho em ressaltar a origem filosófica, ética e estética que 

constitui a gênese do pensamento bakhtiniano como um todo. (BRAIT, 

2008, p. 15). 
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Segundo Brait (2008, p. 15), essa direção de leituras e interpretações dos trabalhos de 

bakhtinianos, nacionais e estrangeiros, tem como resultado a articulação de categorias, 

conceitos e noções dentro do contexto epistemológico que os originou, diferenciando a 

perspectiva bakhtiniana de outras teorias sobre a linguagem, além de contribuir para a 

delimitação de termos para que possam ser utilizados de maneira cuidadosa enquanto 

conceitos específicos. O termo diálogo, por exemplo, como visto anteriormente, para ser 

utilizado dentro da perspectiva bakhtiniana precisa ser bem delimitado para evitar equívocos. 

A ADD é embasada na constituição indivisível entre língua, linguagem, história e 

sujeitos, concebendo que a construção e produção de sentido por meio da linguagem apoiam-

se nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados. Isso significa 

 

(...) conceber estudos da linguagem como formulações em que o 

conhecimento é concebido, produzido e recebido em contextos históricos 

culturais específicos e, ao mesmo tempo, reconhecer que essas atividades 

intelectuais e/ou acadêmicas são atravessadas por idiossincrasias 

institucionais e, necessariamente, por uma ética que tem na linguagem, e em 

suas implicações nas atividades humanas, seu objetivo primeiro. (BRAIT, 

2008, p. 10). 

 

O Círculo bakhtiniano, portanto, não apresenta uma proposta de análise de discurso 

fechada em qualquer uma das obras desenvolvidas por seus membros. O que o conjunto da 

obra oferece são interpretações, noções, termos, categorias e conceitos que, compreendidos de 

forma articulada, oferecem subsídios que passaram a ser utilizados a posteriori por inúmeros 

intelectuais relacionados às ciências da linguagem e da sociedade de forma geral, motivando o 

nascimento da ADD. Por isso, para compreendê-la do ponto de vista teórico-metodológico-

analítico é fundamental percorrer o conjunto da obra do Círculo de Bakhtin para destacar, de 

forma articulada, alguns dos elementos que fazem de sua teoria-análise um poderoso quadro 

filosófico-epistemológico. 

Nesse sentido, na obra Problemas da poética de Dostoiévski – no início do capítulo O 

discurso em Dostoiévski, na seção nomeada como Tipos de discurso na prosa. O discurso 

dostoievskiano. Algumas observações metodológicas prévias – Bakhtin já apresenta alguns 

dos princípios essenciais para a ADD. 

 

Intitulamos este capítulo “O discurso em Dostoiévski” porque temos em 

vista o discurso, ou seja, a língua em sua integridade concreta e viva, e não a 

língua como objeto específico da linguística, obtido por meio da abstração 

absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do 

discurso. Mas são justamente esses aspectos, abstraídos pela linguística, os 
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que têm importância primordial para os nossos fins. Por esse motivo as 

nossas análises subsequentes não são linguísticas no sentido rigoroso do 

termo. Podem ser situadas na metalinguística, submetendo-a como um 

estudo – ainda não constituído em disciplinas particulares definidas – 

daqueles aspectos da vida do discurso que ultrapassam – de modo 

absolutamente legítimo – os limites da linguística. As pesquisas 

metalinguísticas, evidentemente, não podem ignorar a linguística e devem 

aplicar seus resultados. A linguística e a metalinguística estudam um mesmo 

fenômeno concreto, muito complexo e multifacético – o discurso –, mas 

estudam sob diferentes aspectos e diferentes ângulos de visão. Devem 

completar-se mutuamente, e não se fundir. Na prática, os limites entre elas 

são violados com muita frequência. (BAKHTIN, 2010b, p. 207). 

 

Nesse instante da obra, Bakhtin faz referência a algumas questões essenciais para a 

formulação de uma nova forma de se abordar um fenômeno complexo e de muitas faces – o 

discurso. Para que tal empreendimento seja possível, Bakhtin explica que apenas uma análise 

linguística no sentido estrito do termo – estruturalista de caráter saussereano – não seria 

suficiente, sendo necessário uma metalinguística, uma forma de estudo constituída por 

disciplinas a serem definidas, inclusive a Linguística
17

, que possibilitariam a abordagem do 

discurso sob diferentes enfoques que se completariam, mas não se fundiriam, mesmo que na 

prática seus limites fossem ultrapassados. 

Se para a Linguística de herança estruturalista-saussureana o discurso é estudado sob o 

enfoque da língua, a proposta Bakhtiniana de metalinguística se preocupa em analisar o 

discurso a partir de um ângulo de visão dialógico, em que as relações dialógicas seriam 

responsáveis por dar o caráter concreto e vivo da língua; relações dialógicas essas que foram 

abstraídas pela Linguística estruturalista a fim de analisar a língua enquanto sistema 

gramatical. 

 

Mas é precisamente esse ângulo dialógico que não pode ser estabelecido por 

meio de critérios genuinamente linguísticos, porque as relações dialógicas, 

embora pertençam ao campo do discurso, não pertencem a um campo 

puramente linguístico do seu estudo. 

As relações dialógicas (inclusive as relações dialógicas do falante com sua 

própria fala) são objetos da metalinguística. (BAKHTIN, 2010b, p. 208). 

 

A língua trabalhada como objeto da Linguística estruturalista pouco revela sobre a 

língua em uso, ou seja, enquanto linguagem. “Na linguagem, como objeto da linguística, não 

                                                 
17

 É importante esclarecer que essa concepção de Linguística tratada por Bakhtin dialoga com a tradição 

estruturalista dos estudos de língua. Em termos contemporâneos, cabe destacar que além da permanência de 

estudos nessa tradição, a Linguística enquanto ciência se diversificou a partir do desenvolvimento de inúmeras 

correntes epistemológicas. Portanto, poderíamos sugerir a existência de “Linguísticas”. Inclusive, no caso do 

Brasil, há um movimento de separação entre a Linguística “tradicional” e a Linguística Aplicada que contribui 

para compreender esse movimento. (MOITA LOPES, 2008). 
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há e nem pode haver quaisquer relações dialógicas” (BAKHTIN, 2010b, p. 208). As relações 

dialógicas não podem existir entre elementos que constituem a língua enquanto sistema 

gramatical. As palavras soltas – descontextualizadas – de um dicionário e as unidades 

meramente sintáticas das orações, por exemplo, abstraem forçosamente todas as relações 

dialógicas passíveis de serem analisadas em um enunciado enquanto discurso materializado. 

A Linguística tradicional estuda as particularidades sintáticas léxico-semânticas como 

fenômenos no plano da língua, não podendo abordar a especificidade das relações dialógicas 

que exigem mais do que apenas o estudo da língua enquanto sistema. 

 

Assim, as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, 

porém, não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua 

como fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação 

dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica 

que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da 

linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a 

prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. 

Mas a linguística estuda a “linguagem” propriamente dita com sua lógica 

específica na sua generalidade, como algo que torna possível a comunicação 

dialógica, pois ela abstrai consequentemente as relações propriamente 

dialógicas. Essa relações se situam no campo do discurso, pois este é por 

natureza dialógico e, por isso, tais relações devem ser estudadas pela 

metalinguística, que ultrapassa os limites da linguística e possui objeto 

autônomo e metas próprias. (BAKHTIN, 2010b, p. 209). 

 

Brait (2008, p. 12-13, grifo da autora) destaca que é justamente a “bivocalidade de 

‘dialógico’, situado no objeto e na maneira de enfrentá-lo, que caracteriza a novidade da 

Metalinguísitica e de suas consequências para os estudos da linguagem”. Ou seja, a 

abordagem do discurso deve ser realizada a partir de um ponto de vista interno, da língua, e de 

uma perspectiva externa, do extralinguístico. “Excluir um dos polos é destruir o 

extralinguístico”. (BRAIT, 2008, p. 13). 

As relações dialógicas personificam-se na linguagem quando tornam-se discurso, ou 

seja, quando passam para outro campo de existência e se materializam em forma de 

enunciado, ganhando uma autoria cuja posição do sujeito esse enunciado expressa. Em suma, 

todo discurso, enunciado materializado, é a personificação de relações dialógicas em 

linguagem.  

É somente no entendimento da complexidade das relações dialógicas que podemos 

compreender o enfrentamento teórico-analítico da linguagem no prisma bakhtiniano a partir 

do(s) discurso(s) materializado(s) em enunciado(s). 
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O enfrentamento bakhtiniano da linguagem leva em conta, portanto, as 

particularidades discursivas que apontam para contextos mais amplos, para 

um extralinguístico aí incluído. O trabalho metodológico, analítico e 

interpretativo com textos/discursos se dá – como se pode observar nessa 

proposta de criação de uma nova disciplina, ou conjunto de disciplinas –, 

herdando da Linguística a possibilidade de esmiuçar campos semânticos, 

descrever e analisar micro e macro-organizações sintáticas, reconhecer, 

recuperar e interpretar marcas e articulações enunciativas que caracterizam 

o(s) discurso(s) e indiciam sua heterogeneidade constitutiva, assim como a 

dos sujeitos aí instalados. E mais ainda: ultrapassando a necessária análise 

dessa “materialidade linguística”, reconhecer o gênero a que pertencem os 

textos e os gêneros que nele se articulam, descobrir a tradição das atividades 

em que esses discursos se inserem e, a partir desse diálogo com o objeto de 

análise, chegar ao inusitado de sua forma de ser discursivamente, à sua 

maneira de participar ativamente de esferas de produção, circulação e 

recepção, encontrando sua identidade nas relações dialógicas estabelecidas 

com outros discursos, com outros sujeitos. (BRAIT, 2010b, p. 13-14). 

 

Advindo da obra Problemas da poética de Dostoiévski, outro elemento marcante da 

teoria/análise bakhtiniana de linguagem, a qual serve de referência estruturante da ADD, é a 

recusa de se lançar mão de categorias de análise à priori, a fim de serem utilizadas de forma 

mecânica, instrumental, como maneira de se compreender a produção de sentido do 

enunciado. Em suma, não são as categorias, os conceitos, as noções que servem, por si só, 

para a compreensão do sentido discursivo dos enunciados por meio da exploração das 

relações dialógicas. Não se lança mão de uma noção, categoria ou conceito para depois se 

constatar sua presença num enunciado. É a própria análise que pode ser capaz de fazer surgir 

as categorias, conceitos e noções ou, ainda, inclusive, dar origem as novas noções, conceitos e 

categorias. É claro que certas noções, conceitos, categorias surgidas no âmbito da teoria-

metodologia bakhtiniana desenvolvida pelo próprio Círculo e ampliada por inúmeros 

estudiosos bakhtinianos se consagraram, e outras podem vir a se consagrar, a ponto de serem 

utilizadas para a compreensão dialógica dos sentidos da discursividade enunciativa; mas 

jamais tais categorias, noções e conceitos podem ser vistos como uma régua, como unidade de 

medida comparativa entre esses elementos e o discurso materializado nos enunciados. As 

noções, categorias e conceitos podem ser vistos como elementos esclarecedores da filosofia e 

da análise de Bakhtin, de seu Círculo e de seus seguidores como elementos indispensáveis 

para a compreensão da dialogia da linguagem, mas jamais como meras ferramentas de análise. 

É por meio da obra Problemas da poética de Dostoiévsi que se pode reconhecer um 

procedimento analítico essencial para uma teoria/análise dialógica do discurso. A partir da 

análise de um corpus discursivo, dos sujeitos e das relações que o corpus instaura que se 

chega a uma categoria, a um conceito ou a uma noção. Dessa forma, uma das características 
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elementares de uma teoria/análise dialógica do discurso é “não aplicar conceitos a fim de 

compreender um discurso, mas deixar que os discursos revelem sua forma de produzir 

sentido, a partir do ponto de vista dialógico, num embate”. (BRAIT, 2008, p. 24). 

A citação a seguir sintetiza o que foi exposto até aqui em termos da configuração de 

uma teoria/análise dialógica do discurso. 

 

As contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise dialógica do discurso, 

sem configurar uma proposta fechada e linearmente organizada, constituem 

de fato um corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a 

postura dialógica diante do corpus discursivo, da metodologia e do 

pesquisador. A pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela análise 

das especificidades discursivas constitutivas de situações em que a 

linguagem e determinadas atividades se interpenetram e se interdefinem, e 

do compromisso ético do pesquisador com o objeto, que, dessa perspectiva, 

é um sujeito histórico. (BRAIT, 2008, p. 29). 

 

Como já explicitado, em toda o obra do Círculo bakhtiniano não existe nenhuma 

discussão exclusivamente metodológica, descasada de toda a preocupação teórica sobre a 

linguagem. E isso não poderia ser diferente, pois a obra do Círculo nega constantemente 

qualquer tipo de análise mecânica dos enunciados. Mas isso não significa a negação de 

princípios metodológicos.  

Em certos momentos das obras do Círculo são explicitados alguns princípios 

metodológicos, mas, como não poderia deixar de ser, articulados a toda arquitetônica teórica 

bakhtiniana. Em Marxismo e filosofia da linguagem: Problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem, no capítulo A interação verbal, Bakhtin/Volochinov 

sugere alguns caminhos analíticos, articulando considerações sobre a enunciação e a 

comunicação verbal. De acordo com Bakhtin/Volochinov, uma enunciação, por mais 

significativa e completa que possa ser, é “apenas uma fração de uma corrente de comunicação 

verbal ininterrupta” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 128, grifo do autor). Disso decorre 

a necessidade do estudo das relações entre a interação concreta (do enunciado) e a situação 

extralinguística, considerada desde a situação imediata do ato enunciativo até o contexto 

social mais amplo que permeia essa situação imediata. “A comunicação verbal não poderá 

jamais ser compreendida e explicada fora desse vínculo com a situação concreta. A 

comunicação verbal entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos de comunicação e cresce 

com eles sobre o terreno comum da situação de produção” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p. 128). Abordada dessa maneira, a língua deve ser percebida em seu caráter vivo, 

evoluindo historicamente na comunicação verbal concreta, e não como mero sistema 
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linguístico abstrato das formas (a gramática) ou como obra individual do psiquismo dos 

falantes. É a partir dessas considerações que Bakhtin/Volochinov sugerem uma ordem 

metodológica para o estudo da língua/linguagem. 

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as 

categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a 

uma determinação pela interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual. 

É nessa mesma ordem que se desenvolve a evolução real da língua: as 

relações sociais evoluem (em função das infraestruturas), depois a 

comunicação e a interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, 

as formas dos atos de fala evoluem em consequência da interação verbal, e o 

processo de evolução reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 129). 

 

1.5 A MEMÓRIA DO OBJETO E A DISCURSIVIDADE PELO O EXTRAVERBAL 

DOS ENUNCIADOS 

 

Como já abordado anteriormente, uma pesquisa ancorada na Metalinguística – nesta 

tese representada pela ADD – tem como ponto de partida os enunciados – o objeto empírico – 

para conseguir atingir a apreensão do sentido dos discursos, uma vez que os enunciados 

(verbais, visuais ou verbo-visuais) representam a materialização de diversos discursos em 

diálogo. No entanto, essa compreensão ampla do sentido do discurso de maneira dialógica só 

é possível quando a análise ultrapassa os limites fechados dos enunciados, passando a 

entendê-los como unidade de comunicação e significação que necessitam de contextualização. 

Em outros termos, um enunciado está relacionado a infinitos enunciados e possui caráter 

extraverbal (extralinguístico), sendo o contexto (situação imediata e contexto social amplo) 

imprescindível para a sua compreensão. Ou seja, os enunciados devem ser analisados 

considerando também as suas relações dialógicas com o extraverbal que integra a situação de 

enunciação, sendo parte essencial de sua significação. Enfim, a compreensão do sentido do 

discurso depende das relações dialógicas estabelecidas entre enunciados propriamente ditos – 

mesmo entre aqueles separados uns dos outros no tempo e no espaço – e o extraverbal desses 

enunciados. 

A realização da abordagem dialógica do discurso, inspirada na filosofia da linguagem 

do Círculo Bakhtiniano, depende do estabelecimento de relações dialógicas entre os próprios 
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enunciados do corpus de pesquisa, entre enunciados que compõem o corpus e outros 

enunciados – mesmo aqueles separados no tempo e no espaço – e entre todos esses 

enunciados e o seus contextos de produção, tanto os da situação imediata quanto o contexto 

social amplo. A importância do contexto para a análise do discurso faz emergir a noção de 

memória do objeto, uma memória coletiva que está na cultura e em seus objetos. A tarefa 

desta presente seção é apresentar essa noção e discorrer sobre sua importância em uma 

abordagem dialógica. 

Para identificar e compreender, por meio de relações dialógicas, os valores do discurso 

neoliberal materializados nos enunciados dos jornais sobre a previdência brasileira que 

compõem o corpus de análise dessa pesquisa, é essencial recuperar a memória do objeto do 

neoliberalismo e da sua relação com a seguridade social e a previdência no Brasil. Explorada 

a memória desse objeto, passa a ser possível estabelecer, de maneira mais fundamentada e 

aprofundada, as devidas relações dialógicas entre os próprios enunciados e entre eles e o 

contexto social de produção desses enunciados, possibilitando identificar e compreender os 

valores do discurso neoliberal materializados nas matérias jornalísticas que compõem os 

enunciados do corpus de pesquisa, contribuindo, dessa maneira, para evidenciar as pressões 

sobre a Previdência Social brasileira que colocam em risco a segurança, presente e futura, dos 

trabalhadores do país. 

A compreensão do sentido de um discurso, conforme o entendimento da teoria-análise 

bakhtiniana, depende da relação entre a forma e o conteúdo dos enunciados propriamente 

ditos, a qual pode ser estabelecida por meio de relações dialógicas dentro dos próprios 

enunciados e entre eles e seu contexto enunciativo (situação imediata e contexto social 

amplo). Por sua vez, a abordagem desse contexto enunciativo depende de relações dialógicas 

estabelecidas a partir da análise extraverbal (extralinguística) que se relacionam aos 

enunciados do corpus de pesquisa. É nesse momento que se torna fundamental compreender 

que a análise extraverbal dos enunciados depende da maneira como se estabelece a memória 

do objeto. 

De acordo com Amorim (2009, p. 9-10), a temática da memória apresenta-se em 

Bakhtin em ao menos dois níveis importantes. No primeiro nível, trata-se da memória dos 

sujeitos, ou seja, a posição onde o sujeito se encontra. Nesse nível, a diferença de posição não 

indica apenas uma relatividade de pontos de vista, mas também qualidades distintas de 

memória. Por sua vez, o segundo nível expressa a memória do objeto (memória coletiva), 

“uma memória que está na cultura e em seus objetos. Ela perpassa as relações intersubjetivas 

e as constitui ao mesmo tempo em que é atualizada por elas”. (AMORIM, 2009, p. 10). Não 
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se trata de uma memória individual e subjetiva de um homem isolado ou em uma espécie de 

“psiquismo” coletivo, mas sim das formas objetivas da própria cultura, incluindo aí as formas 

linguísticas verbo-visuais, as quais, nesse sentido, são intersubjetivas e interindividuais 

(portanto também sociais). “A memória do objeto escaparia assim a qualquer tentativa de 

psicologização (...)” (AMORIM, 2009, p. 10). 

 

Aquilo que os psicólogos (predominantemente os psiquiatras) descobrem 

existiu algum dia; manteve-se não no inconsciente (ainda que no coletivo) 

mas se consolidou na memória das línguas, dos gêneros, dos rituais; daí ele 

penetra nos discursos e nos sonhos (narrados, conscientemente lembrados) 

dos homens (dotados de determinada constituição psíquica e situados em um 

determinado estado). (BAKHTIN, 2010, p. 380). 

 

Ao se considerar a memória coletiva (memória do objeto) para a realização da análise 

do discurso, é essencial levar em conta que 

 

(...) objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela 

primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um dado falante 

não é o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por assim dizer, já está 

ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se 

cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, 

correntes. O falante não é um Adão bíblico, só relacionado com objetos 

virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez. As 

concepções simplificadas sobre comunicação como fundamento lógico-

psicológico da oração nos lembram obrigatoriamente esse Adão mítico. 

(BAKHTIN, 2010, p. 299-300). 

 

A grande contribuição do pensamento bakhtiniano para uma teoria da cultura se dá ao 

pensar o objeto cultural como discurso, tematizando não apenas o sujeito do discurso, mas 

também o objeto desse discurso articulado ao sujeito discursivo. O círculo de Bakhtin mostra 

que o objeto das Ciências Humanas deveria ser o próprio discurso, uma vez que o pesquisador 

se encontra com a palavra (enunciado) do outro, do sujeito do discurso. Segundo Amorim 

(2009, p. 12), isso faz das Ciências Humanas um gênero do discurso singular, se definindo por 

ser discurso sobre discurso, discurso analisante e discurso analisado. 

 

Isso significa que todo objeto de discurso e de conhecimento é portador de 

memória, pois ao ser falado é, antes de mais nada, já falado por outros que 

vieram antes de mim. Ao tocá-lo e ao dispô-lo como objeto, coloco em cena 

imediatamente um universo discursivo que eu atualizo, revivo e retransmito 

aos que me ouvem, ou seja, mesmo que ele não seja especificamente 

discursivo, como é o objeto das ciências humanas, mesmo que ele não seja 

feito de palavras, meu discurso sobre ele somente faz sentido, ou pelo 
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menos, um sentido pleno e denso, na relação com os outros discursos que o 

habitam. (AMORIM, 2009, p. 12, grifo da autora). 

 

Isso não quer dizer que o sujeito do discurso, ao enuncia-lo, tem pleno conhecimento e 

compreensão de todos os sentidos que atravessam o objeto do seu discurso. Na perspectiva 

bakhtiniana, há “um momento no processo de criação em que a palavra do outro foi tão 

inteiramente assimilada que ela se torna anônima e o autor passa a acredita-la como sua”. 

(AMORIM, 2009, p. 12, grifo da autora). 

 

A palavra do outro se torna anônima, apropriam-se dela (numa forma 

reelaborada, é claro); a consciência se monologiza. Esquecem-se também as 

relações dialógicas iniciais com a palavra do outro: é como se elas fossem 

absorvidas, se infiltrassem nas palavras assimiladas do outro (tendo passado 

pela fase das “palavras próprias-alheias”). Ao monologizar-se, a consciência 

criadora é completada com palavras anônimas. Esse processo de 

monologização é muito importante. Depois, a consciência monologizada 

entra como um todo único e singular em um novo diálogo (já com novas 

vozes externas do outro). A consciência criadora monologizada une e 

personifica frequentemente as palavras do outro, tornadas vozes alheias 

anônimas, em símbolos especiais: “voz da própria vida”, “voz da natureza”, 

“voz do povo”, “voz de Deus”, etc. (BAKHTIN, 2010, p. 403). 

 

Compreende-se, assim, que a enunciação não é o resultado da livre expressão da 

individualidade, pois a enunciação supõe uma dupla memória do objeto (memória coletiva). 

Nesse sentido, temos a memória do interlocutor (ouvinte, leitor, destinatário) que se posiciona 

diante do objeto (enunciado) criado por um locutor (enunciador, emissor, sujeito do discurso), 

uma vez que esse interlocutor inscreve o enunciado em uma cadeia discursiva, conferindo 

sentido ao objeto. Além disso, temos ainda a memória do próprio locutor, que enuncia sempre 

em diálogo com outros. “Para ouvir e fazer ouvir minha voz em um enunciado-objeto é 

preciso ouvir e fazer ouvir as vozes que nele falam. Não há, de acordo com a perspectiva 

bakhtiniana, criação sem repetição” (AMORIM, 2009, p. 12). 

Todavia, conforme destaca Amorim (2009, p. 13), a memória do objeto não é passível 

de ser localizada nos neurônios, apesar dos avanços da neurociência quanto à localização e ao 

mapeamento das atividades da memória no cérebro. Isso porque a memória do objeto não é 

individual, mas sim aquilo que se transmite entre sujeitos, portanto é intersubjetiva. “Toda a 

teoria bakhtiniana da linguagem e da cultura sublinha a importância da passagem, da cadeia e 

dos elos ou, se preferirmos, da corrente verbal e cultural no interior da qual uma palavra ou 

uma obra pode fazer sentido” (AMORIM, 2009, p. 14). Bakhtin (2010b, p. 232) explica que a 

vida de uma palavra está “(...) na passagem de boca em boca, de um contexto para o outro, de 
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um grupo social para outro, de uma geração para a outra. Nesse processo ela não perde o seu 

caminho nem pode libertar-se até o fim do poder daqueles contextos concretos que integrou”. 

A memória coletiva, enquanto memória do objeto que é falado e transmitido 

socialmente entre sujeitos, não está nos sujeitos, mas, para não ser esquecida, precisa estar 

entre os sujeitos, os quais representam os elos de transmissão dessa memória. 

Cabe ressaltar que nesta pesquisa não se está considerando a memória coletiva sobre o 

neoliberalismo em relação à seguridade social e à previdência brasileira como uma presença 

vaga de algo que paira sobre o mundo cultural. Como se uma consciência coletiva existisse 

acima e para além das mentes dos indivíduos de um grupo. Os erros dessa ordem estariam em 

“se concentrar na memória do grupo ao invés de se restringirem à memória no grupo.” 

(WERTSCH, 2010, p. 123). Dessa forma, a chave para evitar os erros de uma visão de 

memória coletiva enquanto força etérea é a mediação semiótica. Nesta perspectiva, deve-se 

considerar que os seres humanos são animais que utilizam signos em suas relações sociais. 

Por trás de cada enunciado está o sistema de linguagem enquanto sistema de signos. A esse 

sistema corresponde no enunciado “tudo o que é repetido e reproduzido e tudo o que pode ser 

repetido e reproduzido, (...)” (BAKHTIN, 2010, p. 309-310). Um enunciado que se referencie 

direta ou indiretamente a outros enunciados representa um novo enunciado ao apresentar um 

sujeito responsável que, como vimos, seleciona as materialidades que constituem tal enunciado 

refletindo e refratando a realidade. Essas materialidades são signos ideológicos que foram 

apreendidos de outros enunciados das diversas situações de interação que o sujeito participou 

por meio das relações dialógicas estabelecidas pelo sujeito do discurso. 

Para relacionar a discussão sobre a memória do objeto aos objetivos desta pesquisa, 

cabe lembrar que a hipótese geral desta tese, já apresentada anteriormente, é a de que os três 

principais jornais diários impressos brasileiros aqui analisados – OESP, FSP e OG – 

expressam, por meio de seus enunciados (as matérias jornalísticas e anúncios que compõem o 

corpus da pesquisa), valores do discurso neoliberal sobre a previdência brasileira. Como esta 

pesquisa se preocupa em identificar e compreender os valores do discurso neoliberal nos 

enunciados jornalísticos sobre a previdência brasileira, torna-se inevitável e necessário 

entender e revelar que para produzir os seus enunciados os sujeitos discursivos (os jornais em 

si representados por seus proprietários, editores, jornalistas, redatores, articulistas, repórteres 

entre outros) aqui abordados por meio das matérias jornalísticas (enunciados concretos que 

compõem o corpus de análise) possuem uma memória do objeto que dialoga tanto com os 

valores neoliberais, quanto com o debate sobre a previdência no Brasil. Um diálogo que, 

graças à memória do objeto estabelecida, considera pontos de vista convergentes ou 
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divergentes sobre o neoliberalismo e o sistema previdenciário brasileiro. Nesse caso, esses 

diálogos se estabelecem de forma polêmica, aberta ou velada, convergente ou divergente, por 

meio da reflexão e a refração de signos ideológicos, culminando em enunciados compostos 

pelo dito – o verbal e o visual – e impregnados pelo não-dito, pelo pressuposto e pelo 

subentendido – o extraverbal (extralinguístico), o qual envolve todo o contexto enunciativo, 

desde da situação imediata quanto o contexto social mais amplo. 

 

De este modo, la situación extraverbal no es tan sólo la causa externa de la 

enunciación, ni actúa sobre ésta como una fuerza mecánica externa. No; la 

situación forma parte de la enunciación como la parte integral necessária 

de su composición semántica. Por lo tanto, un enunciado de la vida real en 

cuando un todo pleno de sentido se compone de dos partes: 1) de una parte 

realizada verbalmente y 2) del sobreentendido. (VOLOSHINOV, 1997, p. 

115). 

 

Assim sendo, para o entendimento dos sentidos discursivos dos enunciados 

selecionados nesta pesquisa é necessário compreender que os sujeitos do discurso aqui 

envolvidos (os jornais em si e seus quadros de representantes, além dos enunciados de autores 

que são colocados em diálogo com os enunciados das matérias jornalísticas ao longo da 

análise) possuem uma memória do objeto (sobre o neoliberalismo, a seguridade social e a 

previdência, em âmbito mundial e/ou no Brasil) que se expressa nos enunciados, tanto na sua 

parte realizada verbo-visualmente, quanto na sua expressão extraverbal, a qual integra o 

enunciado e sem a qual esse enunciado seria entendido de forma limitada em termos de 

sentido. Afinal, todo enunciado é enformado como tal pelos elementos extralinguísticos, pois 

está ligado a outros enunciados. Ou seja, esses elementos extralinguísticos penetram o 

enunciado também por dentro, e do “ponto de vista dos objetivos extralinguísticos do enunciado 

todo, o linguístico é apenas um meio”, (BAKHTIN, 2010, p. 313).  É dessa maneira que o 

sujeito do discurso engloba a existência de outros sujeitos. Ou melhor, os discursos sociais 

enunciados por um dado sujeito são habitados por outros discursos sociais com os quais ele 

interagiu diretamente ou indiretamente e que o constituíram e o tornaram singular em um dado 

tempo/espaço em relação a um outro que, de seu lado, também se constituiu por outros 

discursos sociais que o singularizam. 

Diante dessas considerações sobre a memória do objeto e a sua íntima relação com os 

elementos verbais e extraverbais de enunciados que a constituíram, cabe aqui destacar ainda 

que esta pesquisa acaba por ser um enunciado sobre enunciados. Isso significa que existe um 

sujeito-pesquisador (autor da pesquisa), atravessado por discursos que o constituem e 



79 

 

produtor de discursos sobre os objetos analisados (neoliberalismo, seguridade social e 

previdência) materializados no enunciado-pesquisa (a tese de doutorado). Nesse sentido, a 

memória do objeto do sujeito-pesquisador em relação à memória do objeto dos sujeitos-

enunciadores na pesquisa (os responsáveis pelos atos de enunciação dos enunciados dos 

jornais e dos referenciais teóricos aqui utilizados em diálogo) estabelece relações dialógicas, 

convergentes e divergentes, pois é atravessado por discursos que se constituem de maneira 

particular de acordo com as especificidades da vida. Compreende-se, dessa forma, que os 

pesquisadores em Ciências Humanas são sujeitos envolvidos nessas relações dialógicas, 

definindo-se como feixes de dialogismo, os quais 

  

são múltiplos, não fixos e nunca coincidentes de pessoa a pessoa (...). Os 

sujeitos são, portanto, seres marcados por profunda e tensa heterogeneidade 

(...). Os sujeitos são pluriativos (envolvem-se em múltiplas dessas esferas da 

atividade humana) e transitam por múltiplos gêneros do discurso (FARACO, 

2009, p. 121). 
 

Percebe-se, portanto, que qualquer enunciado/discurso (como a tese, o corpus, as obras 

de Bakhtin e do Círculo, as obras sobre o neoliberalismo e sobre a previdência brasileira) 

representa um novo elo da cadeia textológica, ocasionando um acontecimento novo e singular 

do texto, um novo elo na cadeia histórica da comunicação discursiva, o qual “se desenvolve na 

fronteira de duas consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 2010, p. 311, grifos do autor). No 

caso da produção desta tese, pode se dizer que seu acontecimento se dá, ao menos, entre duas 

consciências: a do pesquisador (aqui incluindo toda a fundamentação teórica e metodológica em 

que ele se insere) e a dos jornais (representados pelos enunciados jornalísticos e publicitários 

com suas respectivas assinaturas). Por esse acontecimento se dar entre as consciências dos 

sujeitos, esses novos elos da cadeia textológica refletem textos (enunciados) de um dado campo 

de sentido (sobre o neoliberalismo, sobre a seguridade social e sobre a previdência no Brasil). 

Isso ocorre mesmo que os textos sejam alheios e desconhecidos entre si, distantes no espaço e 

no tempo, pois eles “entram inevitavelmente em relações dialógicas entre si” (BAKHTIN, 

2010, p. 320). 

Como todo e qualquer enunciado, esta pesquisa e seu corpus de análise estão expostos à 

pequena temporalidade, que é imediata e próxima às teorizações, e à grande temporalidade, que 

“embora dispersa, difusa, heterogênea e não necessariamente contínua, se estende no tempo, 

isto é, não começa com as teorizações de hoje, nem nelas se esgota” (FARACO, 2009, p. 143). 
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(...) nisso reside todo o seu sentido (sua intenção em prol do qual ele foi 

criado). É aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a 

beleza, com a história. Em relação a esse elemento, tudo o que é suscetível de 

repetição e reprodução vem a ser material e meio. Em certa medida, isso 

ultrapassa os limites da linguística e da filologia. Esse segundo elemento 

(polo) é inerente ao próprio texto mas só se revela numa situação e na cadeia 

dos textos (na comunicação discursiva de dado campo). Esse polo não está 

vinculado aos elementos (repetíveis) do sistema da língua (os signos) mas a 

outros textos (singulares), a relações dialógicas (e dialéticas com abstração do 

autor) peculiares (BAKHTIN, 2010, p. 310).   

 

A forma dos enunciados serem constituídos por outros enunciados lhes conferem 

singularidade, direcionando a forma como os sentidos são estabelecidos por meio da 

compreensão de relações dialógicas, as quais 

 

(...) são profundamente originais e não podem reduzir-se a relações lógicas, ou 

linguísticas, ou psicológicas, nem a nenhuma outra relação natural. É o novo 

tipo de relações semânticas, cujos membros só podem ser enunciados 

integrais (ou vistos como integrais ou parcialmente integrais), atrás dos quais 

estão (e nos quais exprimem a si mesmos) sujeitos do discurso reais ou 

potenciais, autores de tais enunciados. (BAKHTIN, 2010, p. 330-331). 

 

Compreende-se, portanto, que as relações dialógicas estabelecidas entre os enunciados 

dependem dos sujeitos discursivos, os quais ocupam um lugar singular no tempo e no espaço, 

isto é, uma determinada posição social, histórica e cultural, que, por sua vez, também se 

relaciona intimamente com a esfera da atividade humana, da qual o sujeito participa e 

enuncia. Em suma, o sujeito (e, portanto, a enunciação) está inserido nas esferas da atividade 

humana e, por esse motivo, os enunciados têm sua forma e conteúdo também definidos por 

essa esfera. 

No caso desta pesquisa, ela se realiza enquanto enunciado na esfera acadêmica e as 

matérias jornalísticas se constituem em enunciados na esfera jornalística. Disso decorre que as 

especificidades da esfera científica são também essenciais para a definição da forma e do 

conteúdo desta tese. Por sua vez, as características do jornalismo delimitam a forma e o 

conteúdo das matérias dos jornais. Dessa maneira, entende-se que todo “o dizer está 

imbricado com a práxis humana” e, por isso, “está também saturado dos valores que emergem 

dessa práxis” (FARACO, 2009, p. 121). 

 

Essas diferentes “verdades sociais” (essas diferentes refrações do mundo) 

estão materializadas semioticamente e redundam em diferentes vozes ou 

línguas sociais que caracterizam a realidade da linguagem como 

profundamente estratificada (heteroglóssica) e atravessada pelos contínuos 
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embates entre essas vozes – a infinda heteroglossia dialogizada (FARACO, 

2009, p. 121, grifo do autor). 
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2 O SENTIDO DO DISCURSO POR MEIO DO EXTRAVERBAL DOS 

ENUNCIADOS: A MEMÓRIA DO OBJETO E AS RELAÇÕES DIALÓGICAS 

ENTRE O NEOLIBERALISMO, A SEGURIDADE SOCIAL E A PREVIDÊNCIA 

 

De acordo com o entendimento anterior sobre a noção de memória do objeto, o sentido 

do discurso, de maneira dialógica, só é alcançado quando a análise ultrapassa o enunciado 

propriamente dito, devendo compreendê-lo como unidade de comunicação e significação que 

necessita de contextualização da situação imediata da enunciação e do contexto social amplo. 

Dessa forma, a compreensão do sentido do discurso neoliberal dos enunciados das matérias 

jornalísticas sobre a previdência brasileira que compõem o corpus de análise dessa pesquisa 

exige a necessidade de recuperar a memória do objeto desses enunciados: o neoliberalismo e a 

sua relação com a seguridade social e a previdência. Com a exploração da memória desses 

objetos, a compreensão das relações dialógicas entre os enunciados e o contexto social de 

produção desses enunciados contribui para a identificação/entendimento da forma como os 

valores do discurso neoliberal se materializam nos enunciados que compõem o corpus de 

pesquisa. 

Este capítulo, inicialmente, busca recuperar a memória do objeto do neoliberalismo 

enquanto um conjunto de princípios socioeconômicos estruturantes da sociedade capitalista 

que se configuram a partir da Segunda Guerra Mundial e que passam a ser aplicados 

concretamente depois dos anos 1970, afetando negativamente as políticas de seguridade social 

em geral, principalmente as relacionadas à previdência social dos assalariados. Mais adiante, 

busca-se explorar a memória do objeto da relação entre o neoliberalismo, a seguridade social 

e a previdência, em âmbito mundial e no Brasil, mostrando a forma como elas foram 

construídas sob a lógica do Estado de bem-estar social e como são desgastadas pelo avanço de 

medidas de caráter neoliberal, que abrem espaço para a finança capitalista mundializada 

explorar, e muitas vezes colocar em risco especulativo, os elevados recursos das poupanças 

para as aposentadorias de trabalhadores acumulados em fundos de pensão públicos e privados. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DO DISCURSO NEOLIBERAL 

 

Nesta seção, a preocupação da análise se concentra em recuperar a memória do objeto 

do discurso neoliberal por meio da apreensão do desenvolvimento histórico do neoliberalismo 

enquanto um conjunto de princípios socioeconômicos vigentes na atual fase do capitalismo. 

Para tanto, inicialmente são apresentados os principais passos da ascensão do neoliberalismo 
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e, portanto, dos elementos essenciais que embasam o discurso neoliberal. Em seguida, busca-

se abordar a forma como o desenvolvimento das ideias que constituem o neoliberalismo 

transforma-se em ações concretas, as quais geram novas dinâmicas do capitalismo em sua 

fase financeira mundializada, afetando, consequentemente, as políticas de seguridade social 

em geral, principalmente as relacionadas à previdência social dos trabalhadores. 

 

2.1.1 A ascensão do discurso neoliberal 

 

A partir dos anos 1970, o fortalecimento da visão economicista de que o individuo 

racional e maximizador da utilidade deve ser libertado de todas as amarras que o impeçam de 

colocar em ação suas forças criativas marca o momento em que o pensamento neoliberal 

começa a pôr em prática o discurso de que qualquer intervenção do Estado em nome do bem-

estar coletivo está fadada ao fracasso. A “hipótese de expectativas racionais renovou os 

argumentos da escola clássica em favor do laissez-faire” (BOYER, 1999, p. 3). Defendido 

inicialmente por uma pequena minoria, quarenta anos depois diversos elementos do discurso 

neoliberal passaram a fazer parte das teorias econômicas produzidas na atualidade.  

Ainda em 1982, quando escreveu um novo prefácio para sua obra Capitalismo e 

Liberdade, Milton Friedman alertava àqueles que compartilhavam suas visões sobre o 

neoliberalismo que era necessário “manter em aberto as opções, até as circunstâncias 

tornarem necessária a mudança” (FRIEDMAN, 1988, p.7). A mudança no capitalismo a qual 

Friedman se referia era a implantação de uma agenda neoliberal, o que ocorreu com força 

total principalmente a partir dos anos 1980. “Esta, creio eu, é a nossa função fundamental: 

desenvolver alternativas para os programas existentes, conservá-las vivas e disponíveis, até 

que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável” (FRIEDMAN, 1988, p. 7). 

Antes das mudanças impostas pelo discurso neoliberal por meio de seus representantes 

econômicos e políticos, o sistema capitalista, entre a Segunda Guerra Mundial e meados da 

década de 1970, vivia uma fase em que os Estados nacionais capitalistas tinham maior 

capacidade de intervenção nas próprias dinâmicas do capital. A ingerência do Estado na 

economia nesse período relacionava-se à descrença de que o capitalismo por si só, baseado 

nas leis de mercado, fosse capaz de promover o bem-estar econômico. Sem dúvida, a grande 

Crise de 1929 teve papel fundamental na pouca fé dos Estados na capacidade de equilíbrio do 

capitalismo. 

A partir dos anos 1970, esse Estado regulador tornou-se o grande alvo da doutrina 

neoliberal. Para Friedman (1988), muitos se iludiam com o controle eficiente do Estado por 
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empolgação com a expansão das ideias socialistas e com a implantação do socialismo 

propriamente dito em mais países após a Revolução Russa. “A conversão dos intelectuais foi 

alcançada por uma comparação entre o estado de coisas presente na ocasião, com todas as 

suas injustiças e defeitos, e o estado de coisas hipotético – o que deveria ser. O real foi 

comparado com o ideal” (FRIEDMAN, 1988, p.177).  

As condições da regulação do capitalismo e da expansão do socialismo começaram a 

mudar após algumas décadas de experiência de intervenção governamental. Friedman 

acreditava que “a diferença entre a operação real do mercado e sua operação ideal – embora 

realmente grande – não é nada em comparação com a diferença entre os efeitos reais da 

intervenção do governo e os efeitos pretendidos” (FRIEDMAN, 1988, p.178). Na lógica do 

discurso neoliberal, a ação intervencionista do Estado mostrou um resultado muito negativo, 

devido à dificuldade do Estado em alcançar os objetivos previstos. “Fomos capazes de 

suportar e superar tais medidas unicamente devido à extraordinária fecundidade do mercado. 

A mão invisível fez muito mais pelo progresso do que a mão visível pelo retrocesso” 

(FRIEDMAN, 1988, p.180). As posições neoliberais de Friedman são defendidas por todos 

que acreditam que a “economia dita de comando ou dirigida ou, simplesmente, 

intervencionista causa muito mais estragos do que supõem os filósofos da totalidade e da 

teleologia da história humana” (BICHIR, 1991, p. 10). Essa forma de pensar converge com a 

opinião de outro defensor dos princípios liberais, Friederich August von Hayek
18

 (1990, p. 

61), segundo qual o “movimento favorável à planificação é um movimento contrário à 

concorrência, uma (...) bandeira sob a qual se uniram os velhos inimigos do mercado livre”. 

Em termos históricos, o neoliberalismo é fruto das sementes filosóficas e econômicas 

do liberalismo clássico, lançadas ainda no século XVIII, principalmente na Inglaterra e nos 

Estados Unidos. Ludwing von Mises
19

 (1991, p. 13) afirma que mesmo diante do fato de que 

as políticas liberais defendidas nos trabalhos de importantes economistas como Adam Smith, 

John Stuart Mill, David Ricardo e Jean-Baptiste Say nunca tenham sido aplicadas em sua 

totalidade, o liberalismo do século XIX foi capaz de produzir um desenvolvimento econômico 

extraordinário devido à liberação do poder produtivo do ser humano. “As barreiras que, em 

outros tempos, separavam senhores e servos haviam caído. Agora, havia apenas cidadãos com 

                                                 
18

 O economista austríaco, naturalizado inglês, Friederich August von Hayek, nascido em 1899, foi um dos 

principais representante da corrente neoliberal. 
19

 Nascido em 1881, em Lemberg, no então Império Austro-Húngaro, Ludwig von Mises formou-se em Direito e 

Economia pela Universidade de Viena e liderou por décadas o que se convencionou chamar a “Escola 

Austríaca”. Autor de vasta obra econômica, Mises lançou sementes neoliberais em todo mundo, influenciando 

inúmeros pensadores, entre eles Friedrich August Von Hayek, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1974 

e um de seus mais importantes seguidores. 
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direitos iguais” (MISES, 1991, p. 14). Na visão de Mises, os países que mais abraçaram as 

diretrizes liberais foram aqueles onde a pirâmide social se compunha, essencialmente, não 

daqueles que nasceram em famílias ricas, mas daqueles que teriam saído da pobreza por seus 

próprios meios, pelo seu esforço, enfim, por seus méritos.  

 

Não obstante, alguém estará coberto de razão se chamar nossa era de Idade 

do Capitalismo, porque tudo o que se criou de riqueza em nosso tempo, 

pode-se dizer, tem sua origem em instituições capitalistas. Graças àquelas 

ideias liberais, que ainda permanecem vivas em nossa sociedade, e ao que 

nelas ainda sobrevive do sistema capitalista, a grande massa de nossos 

contemporâneos pode gozar de uma padrão de vida bem acima do que, há 

poucas gerações, era possível somente aos ricos e aos detentores de 

privilégios especiais (MISES, 1991, p. 20). 

 

Apesar de todas as virtudes do liberalismo defendidas por Mises, ainda no próprio 

século XIX surgiram os seus primeiros opositores, com críticas que culpavam o sistema 

capitalista de colocar os interesses das classes abastadas acima dos interesses de outras 

classes. No entanto, para Mises, tais “(...) críticos são tão injustos quanto ignorantes. Por 

escolher esse modo de ataque, demonstram ser bem conscientes (...) da fraqueza de sua 

própria defesa. Aproveitam-se de armas venenosas, porque, de outro modo, não teriam 

possibilidade de sucesso” (MISES, 1991, p. 18-19). Segundo Mises, os demagogos são 

louvados por recomendar medidas sem levar em conta o mal que provocam e um liberal é 

considerado inimigo do povo por condenar determinadas medidas populares, mas de 

consequências negativas. Um liberal considera tal ação racional se distinguindo de uma ação 

irracional pelo fato de envolver sacrifícios provisórios. “Tais sacrifícios são apenas aparentes, 

uma vez que são contrabalanceados pelos resultados favoráveis que surgem mais tarde” 

(MISES, 1991, p. 18-19). 

 

Sem dúvida, na retórica costumeira aos demagogos, tais fatos são 

representados de modo bastante diferente. Ao escutá-los, alguém poderia 

pensar que todo o progresso das técnicas de produção reverte em benefício 

exclusivo de uns poucos favorecidos, enquanto as massas cada vez mais se 

afundam na miséria. Entretanto, é necessário apenas um momento de 

reflexão para compreender que os frutos de todas as inovações tecnológicas 

e industriais concorreram para ampliar a satisfação das carências das grandes 

massas (MISES, 1991, p. 20). 

 

Na visão neoliberal, o mercado livre é o fator mais importante na redução das 

restrições impostas historicamente à sociedade. Para Friedman, o capitalismo pode contribuir 

para acabar com a discriminação, pois o “mercado livre separa a eficiência econômica de 
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outras características irrelevantes" (FRIEDMAN, 1988, p. 100), entre elas as questões de raça, 

cor, religião e classe, devido ao fato de que há uma substituição dos acordos em termos de 

status pelos acordos em termos de contratos
20

. “Um homem de negócios (...) que expresse (...) 

preferências não relacionadas com a eficiência produtiva, acabará por ficar em posição de 

desvantagem” (FRIEDMAN, 1988, p. 100).  

Uma das formas utilizadas por Friedman para justificar a suposta vantagem da 

economia de mercado era constantemente lançar mão do princípio da liberdade. Isso ocorria 

mesmo quando ele "desqualificava" a economia de mercado. Para Friedman, apenas o 

capitalismo pode proporcionar a verdadeira liberdade ao homem.  

 

O fato de não serem válidos esses argumentos contra a chamada ética 

capitalista não significa, necessariamente, que a ética capitalista seja 

aceitável. É difícil para mim justificar tanto a sua aceitação quanto a sua 

rejeição ou justificar qualquer princípio alternativo. Prefiro adotar o ponto de 

vista de que não pode, em si próprio ou por si próprio, ser considerado um 

princípio ético e que deve ser considerado como instrumento ou corolário de 

outro princípio, como por exemplo, a liberdade (FRIEDMAN, 1988, p. 148). 

 

Mesmo com o represamento dos princípios liberais depois da Crise de 1929 e da 

Segunda Guerra Mundial, a semente liberal sobreviveu aos ataques de seus opositores e, a 

partir dos anos de 1970, fez frutificar o neoliberalismo. Segundo Perry Anderson (1995), o 

neoliberalismo já começa a se desenvolver no fim da Segunda Guerra Mundial, 

principalmente na porção capitalista da Europa e na América Anglo-Saxônica. Seu texto de 

origem é o livro O caminho da servidão, lançado em 1944, por Friedrich August von Hayek. 

“Trata-se de um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado 

por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente 

econômica, mas também política” (ANDERSON, 1995, p. 9). 

No entanto, para o descontentamento de Hayek, logo após a Segunda Guerra Mundial, 

as bases do Estado de bem-estar social foram se constituindo e se ampliando por toda a 

Europa e em outros países. Diante desse contexto, foi fundada a Sociedade de Mont Pèlerin, 

na Suiça, com o objetivo principal de atacar o Estado Social europeu e o New Deal dos 

                                                 
20

 Convicto de que o mecanismo econômico pode combater qualquer tipo de discriminação, Friedman se 

posiciona de forma contrária à existência de comissões para estudar e combater práticas discriminatórias na 

contratação de serviços por motivos de raça, cor ou religião, pois isso constituiria clara interferência na liberdade 

individual de estabelecer contratos de trabalho com quem quer que seja, pois tais intervenções do Estado 

reduziriam a liberdade e limitariam a cooperação voluntária. “Queremos um mercado livre de ideias – de modo 

que as ideias tenham a oportunidade de conquistar a maioria ou a aceitação quase unânime, mesmo se forem 

sustentadas inicialmente por poucos” (FRIEDMAN, 1988, p. 104). 
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Estados Unidos. Entre os seus membros mais ilustres na defesa dos ideais do liberalismo 

econômico destacavam-se Friedrich Hayek, Milton Friedman e Ludwig Von Mises. Anderson 

(1995, p. 10) descreve essa associação como “uma espécie de franco-maçonaria neoliberal, 

altamente dedicada e organizada, com reuniões internacionais a cada dois anos”. 

Se no início os princípios neoliberais não obtiveram muito êxito, uma vez que a 

mensagem neoliberal contra a regulação do mercado por parte do Estado parecia exagerada, 

visto que o capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente entre os anos de 1950 e 

1960, apresentou expansão econômica sem precedentes
21

; porém, quando a economia 

capitalista entrou em um período de baixo crescimento e com elevados índices de inflação, a 

partir de meados dos anos 1970, o discurso neoliberal encontrou excelentes condições de 

amadurecimento e convencimento a que Friedman (1988) fez menção em sua obra 

Capitalismo e Liberdade. Dessa forma, os argumentos contra a regulação do Estado passaram 

a ter maior repercussão. 

 

Hayek e seus companheiros argumentavam que o novo igualitarismo (muito 

relativo, bem entendido) deste período, promovido pelo Estado de Bem-

Estar, destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, da 

qual dependia a prosperidade de todos. Desafiando o consenso oficial da 

época, eles argumentavam que a desigualdade era um valor positivo 

(ANDERSON, 1995, p. 10). 

 

Os neoliberais culpavam os gastos sociais excessivos do Estado (considerados 

responsáveis pela redução drástica dos lucros empresariais, em decorrência da política 

tributária excessiva, e pelo aumento exagerado da inflação, devido a política monetária 

expansiva) e o poder excessivo dos sindicatos dos trabalhadores (considerado responsável por 

corroer o processo de acumulação capitalista mediante pressões por aumentos salariais) pela 

crise que se estabeleceu a partir dos anos 1970. Dessa maneira, as posições neoliberais sobre o 

capitalismo e a crise passaram a ser mais escutadas e executadas. A proposta geral era 

 

(...) manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos 

sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e 

nas intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta 

suprema de qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina 

orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração da 

taxa "natural" de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de 

trabalho para quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram 

imprescindíveis, para incentivar os agentes econômicos. Em outras palavras, 
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 Esse período é denominado, de uma maneira geral, como a “idade de ouro” do capitalismo. 
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isso significava reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e 

sobre as rendas (ANDERSON, 1995, p. 11). 

 

O resultado dessa insistência contra a ação mais ampla do Estado provocou, a partir 

dos anos 1970, uma crise das ideias keynesianas predominantes desde a Segunda Guerra 

Mundial, fazendo com que o Estado enquanto agente do desenvolvimento e equilíbrio social 

se enfraquecesse consideravelmente. 

 

2.1.2 Da teoria à prática: a aceitação do discurso neoliberal 

 

Dos primeiros escritos inaugurais do discurso neoliberal, nos anos 1940, ao 

fortalecimento e implementação de medidas liberalizantes, nos anos 1970, passaram-se mais 

de três décadas. Antes disso, no período compreendido entre os anos de 1940 e 1970, a 

maioria dos governos da Organização Européia para o Comércio e Desenvolvimento (OCDE) 

aplicava mecanismos keynesianos à economia.  

No final da década de 1970, em 1979 para ser mais preciso, a eleição de Margareth 

Thatcher, na Inglaterra, marcou o início da adoção de práticas neoliberais na Europa.  

Segundo Anderson (1995), a Inglaterra passou pela mais ampla experiência neoliberal entre 

os países de capitalismo avançado no continente europeu, com a adoção de um amplo 

programa de privatização, contração de emissão de dinheiro, elevação das taxas de juros, 

redução de impostos sobre altos rendimentos e liberalização dos fluxos financeiros. O 

resultado foi a elevação dos níveis de desemprego e corte de muitos dos gastos sociais nos 

anos 1980 e 1990. 

Nos anos 1980, diversos países de economia capitalista avançada e de periferia, que 

elegeram governos de direita, adotaram, de forma mais ou menos intensa, o receituário 

neoliberal. Nos Estados Unidos da América (EUA), com o governo Reagan, eleito em 1980, 

houve redução dos impostos em favor dos ricos e elevação das taxas de juros para combater a 

inflação. 

De acordo com Anderson, no restante do continente europeu os governos de direita 

eleitos neste período praticaram um neoliberalismo mais restrito do que a Inglaterra e EUA, 

enfatizando a disciplina orçamentária e as reformas fiscais, mas com menores cortes de gastos 

sociais. 

 

O que demonstravam estas experiências era a hegemonia alcançada pelo 

neoliberalismo como ideologia. No início, somente governos explicitamente 
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de direita radical se atreveram a pôr em prática políticas neoliberais; depois, 

qualquer governo, inclusive os que se autoproclamavam e se acreditavam de 

esquerda, podia rivalizar com eles em zelo neoliberal. O neoliberalismo 

havia começado tomando a social-democracia como sua inimiga central, em 

países de capitalismo avançado, provocando uma hostilidade recíproca por 

parte da social-democracia. Depois, os governos social-democratas se 

mostraram os mais resolutos em aplicar políticas neoliberais. Nem todas as 

social-democracias, bem entendido. (ANDERSON, 1995, p. 14). 

 

Até mesmo ex-países socialistas da Europa oriental, tais como a Polônia, Rússia e 

República Tcheca, adotaram um capitalismo de viés neoliberal, com privatizações e 

desmontagem de serviços públicos muito mais amplas do que haviam sido feitas nos países 

desenvolvidos da parte ocidental, levando ao “empobrecimento da maior parte da população – 

muito mais brutais do que tínhamos visto nos países do Ocidente” (ANDERSON, 1995, p. 

18). 

A América Latina também não escapou intacta da expansão das ideias e práticas 

neoliberais. 

 

(...) genealogicamente este continente foi testemunha da primeira 

experiência neoliberal sistemática do mundo. Refiro-me, bem entendido, ao 

Chile sob a ditadura de Pinochet. Aquele regime tem a honra de ter sido o 

verdadeiro pioneiro do ciclo neoliberal da história contemporânea. O Chile 

de Pinochet começou seus programas de maneira dura: desregulação, 

desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em favor 

dos ricos, privatização de bens públicos. Tudo isso foi começado no Chile, 

quase um decênio antes de Thatcher, na Inglaterra. No Chile, naturalmente, a 

inspiração teórica da experiência pinochetista era mais norte-americana do 

que austríaca. Friedman, e não Hayek, como era de se esperar nas Américas 

(ANDERSON, 1995, p. 19). 

 

O Chile foi a experiência-piloto para o neoliberalismo dos países avançados do 

Ocidente e do Oriente pós-soviético. “Friedman e Hayek podiam olhar com admiração a 

experiência chilena (...)” (ANDERSON, 1995, p.20). Isso se explica pelo fato da economia 

chilena ter crescido a um ritmo bastante rápido sob o regime de Pinochet, diferentemente das 

economias de capitalismo avançado sob os regimes neoliberais dos anos 1980
22

.  

 

                                                 
22

 No entanto, esse “êxito” neoliberal chileno, que serviu de exemplo a todos os grandes defensores do ideário 

neoliberal do mundo, e fundamentalmente da América Latina, atualmente demonstra problemas, principalmente 

no seu sistema de Seguridade Social, que foi praticamente desmontado durante a ditadura Pinochet. Após o 

regime exceção chegar ao fim, a coalizão de esquerda no governo daquele país precisou promover mudanças 

reestruturantes da Proteção Social, fundamentalmente nos mecanismos de Previdência Social, dada a grande 

quantidade de inativos sem nenhuma cobertura em termos de aposentadoria. 
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Embora se reconheça no Consenso de Washington a democracia e a 

economia de mercado como objetivos que se complementam e se reforçam, 

nele mal se esconde a clara preferência do segundo sobre o primeiro 

objetivo. Ou seja, revela-se implicitamente a inclinação a subordinar, se 

necessário, o político ao econômico (BATISTA, 1994). 

 

Além do Chile, a Bolívia também adotou medidas neoliberais ainda durante a década 

de 1980
23

. As demais experiências neoliberais implantadas na América Latina começaram a 

ser executadas no fim dos anos 1980. No México, em 1988; na Argentina e na Venezuela, em 

1989; e no Peru, em 1990. 

Em sua análise sobre o avanço do neoliberalismo entre os anos 1980 e meados dos 

anos 1990, Anderson aponta para seu fracasso econômico, pois não conseguiu revitalizar o 

capitalismo avançado como propunha. Do ponto de vista social, considera que o 

neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais 

desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. Mas no que diz respeito aos seus 

aspectos políticos e ideológicos, Anderson (1995, p. 23) afirma que o “neoliberalismo 

alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais sonharam, 

disseminando a simples ideia de que não há alternativas para os seus princípios”. 

 

O Consenso de Washington para a América Latina 

 

Com o objetivo de se estabelecer uma avaliação das reformas econômicas 

empreendidas nos países da região, o encontro Latin American Adjustment: How Much Has 

Happened?, convocado pelo Institute for International Economics, em novembro de 1989, 

reuniu em Washington, capital dos Estados Unidos, funcionários do governo norte-americano 

e dos organismos financeiros internacionais especializados em assuntos latino-americanos – 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Com uma avaliação positiva das reformas iniciadas ou realizadas em 

muitos países da América Latina nos últimos anos, essa reunião ratificou a proposta neoliberal 

que o governo norte-americano vinha insistentemente recomendando. Das conclusões dessa 

reunião surgiu a denominação Consenso de Washington. O Consenso de Washington, 

responsável por influenciar as reformas econômicas de muitos países, era composto por 

recomendações elaboradas por Jonh Williamson e direcionadas aos países que pretendiam 

encontrar o caminho para o desenvolvimento. Esses conselhos, expressos por John 
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 Atualmente, a Bolívia, assim como o Chile, possui um governo de esquerda que busca desmontar os 

mecanismos neoliberais adotados nas últimas décadas. 
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Williamson, em paper de 1989, fora compostos por uma série de princípios que 

recomendavam principalmente o ajuste fiscal e reformas orientadas para o mercado nos países 

latino-americanos
24

. 

 

Apresentado como fórmula de modernização, o modelo de economia de 

mercado preconizado no Consenso de Washington constitui, na realidade, uma 

receita de regressão a um padrão econômico pré-industrial caracterizado por 

empresas de pequeno porte e fornecedoras de produtos mais ou menos 

homogêneos. O modelo é o proposto por Adam Smith e referendado com 

ligeiros retoques por David Ricardo faz dois séculos. Algo que a Inglaterra, 

pioneira da Revolução Industrial, pregaria para uso das demais nações, mas 

que ela mesma não seguiria à risca. No Consenso de Washington prega-se 

também uma economia de mercado que os próprios Estados Unidos tampouco 

praticaram ou praticam, além de ignorar completamente versões mais 

sofisticadas de capitalismo desenvolvidas na Europa continental e no Japão 

(BATISTA, 1994). 

 

As propostas neoliberais já haviam sido sugeridas de forma global pela entidade 

patrocinadora da reunião de Washington, o Institute for International Economics, na 

publicação Towards Economic Growth in Latin America.  

 

Não se tratou, no Consenso de Washington, de formulações novas, mas 

simplesmente de registrar, com aprovação, o grau de efetivação das políticas 

já recomendadas, em diferentes momentos, por diferentes agências. Um 

consenso que se estendeu, naturalmente, à conveniência de se prosseguir, sem 

esmorecimento, no caminho aberto (BATISTA, 1994). 

 

Desde o início do governo Reagan, nos Estados Unidos, as propostas neoliberais já 

vinham sendo vigorosamente sugeridas, por meio de agências internacionais e do governo 

norte-americano. Elas eram tratadas como sinal de modernidade, sendo aceitas por grande 

parcela das elites políticas, empresariais e intelectuais da América Latina. 

                                                 
24

 O Consenso de Washington enfatizava a importância dos seguintes pontos: 1) necessidade de disciplina fiscal 

e priorização dos gastos públicos para conter a inflação e as fugas de capital; 2) reforma tributária para reduzir a 

carga de impostos e ampliar a base de arrecadação; 3) liberalização financeira para a facilitação da distribuição 

dos recursos em âmbito mundial; 4) taxas de juros domésticas reais e positivas, determinadas pelo mercado 

financeiro, que desfavoreçam fugas de capital e aumentem a poupança local; 5) adoção de taxas de câmbio 

competitivas que favoreçam as exportações, tornando-as mais baratas no exterior; 6) abertura comercial via 

redução de tarifas alfandegárias; 7) incentivo aos investimentos estrangeiros com o objetivo de introduzir capital 

e tecnologia nos países; 8) programas de privatização de estatais numa perspectiva de que as indústrias privadas 

operam com mais eficiência; 9) desregulação da economia para evitar corrupção; e 10) garantia dos direitos de 

propriedade, inclusive intelectual, como mecanismo de incentivo à poupança e acúmulo de riqueza. “As 

propostas do Consenso de Washington nas 10 áreas a que se dedicou convergem para dois objetivos básicos: por 

um lado, a drástica redução do Estado e a corrosão do conceito de Nação; por outro, o máximo de abertura à 

importação de bens e serviços e à entrada de capitais de risco. Tudo em nome de um grande princípio: o da 

soberania absoluta do mercado autoregulável nas relações econômicas tanto internas quanto externas” 

(BATISTA, 1994). 
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Tudo se passaria, portanto, como se as classes dirigentes latino-americanas 

se houvessem dado conta, espontaneamente, de que a gravíssima crise 

econômica que enfrentavam não tinha raízes externas – a alta dos preços do 

petróleo, a alta das taxas internacionais de juros, a deterioração dos termos 

de intercâmbio – e se devia apenas a fatores internos, às equivocadas 

políticas nacionalistas que adotavam e às formas autoritárias de governo que 

praticavam. Assim, a solução residiria em reformas neoliberais apresentadas 

como propostas modernizadoras, contra o anacronismo de nossas estruturas 

econômicas e políticas (BATISTA, 1994). 

 

Dessa forma, a tese da falência do Estado – visto como incapaz de formular a política 

macroeconômica – ganha espaço e a conveniência de se transferir essa responsabilidade a 

organismos internacionais, tidos como agentes independentes e desinteressados, se fortalece
25

. 

Assim, passa a ser admitido como premissa que o Estado não teria condições de fazer política 

monetária e fiscal, atributos essenciais da soberania de uma nação. “O marketing das ideias 

neoliberais foi tão bem feito que, além de sua identificação com a modernidade, permitiria 

incluir no Consenso de Washington (...) a afirmativa de que as reformas realizadas (...) se 

devem à visão, à iniciativa e à coragem dos seus novos líderes. (BATISTA, 1994). 

 

Da mesma forma que muitas das reformas que os países ricos aconselharam 

aos em desenvolvimento, como as reformas privatizando a Previdência 

básica, não foram por eles próprios adotadas, também no caso do 

financiamento dos seus investimentos eles não seguem os conselhos 

insistentemente dados aos países intermediários. É a velha história – “faça o 

que eu digo, não o que eu faço” – que se repete. (BRESSER-PEREIRA, 

2003, p.19). 

 

Independentemente de todos os possíveis problemas relacionados à receita neoliberal, 

muitos países em desenvolvimento altamente endividados adotaram de forma pouco criteriosa 

os “conselhos” do Consenso de Washington. 

Para Batista, o Consenso de Washington fez a América Latina transformar-se em um 

laboratório no qual economistas descompromissados com a realidade política, econômica e 
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 Segundo Batista, a pronta aceitação do diagnóstico e da proposta neoliberal, dentro de uma visão economicista 

dos problemas latino-americanos, se deve pelos seguintes fatores: 1) a existência de um grande número de 

economistas e cientistas políticos formados em universidades norte-americanas de visão clássica e monetarista 

dos problemas econômicos; 2) a ação promocional de fundações estrangeiras e de organismos internacionais, que 

financiam e organizam publicações e seminários que monopolizam o debate acadêmico no continente; 3) as 

vantagens que setores empresariais esperavam retirar das sugestões específicas da proposta neoliberal na área da 

reforma tributária; e 4) a pressão da imprensa, que por meio de editoriais ou de articulistas, criticando todos 

aqueles que não aceitam a suposta modernização pelo mercado, qualificando-os automaticamente como 

retrógrados, anacrônicos ou "dinossauros". “Com a queda do Muro de Berlim, fez-se leitura simplificada do 

significado do fim da guerra fria, constatando-se precipitadamente a emergência de nova ordem internacional, 

uma definitiva Pax Americana, à qual seria inevitável ajustar-se. Aceita-se a proclamação do fim da História, 

com a vitória da economia de mercado e da democracia” (BATISTA, 1994, grifo do autor). 
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social colocaram em prática, em nome de uma pretensa modernidade, teorias e doutrinas 

perigosas, que nem mesmo foram inspiradas em países desenvolvidos. 

 

2.2 A SEGURIDADE SOCIAL E A PREVIDÊNCIA ENTRE O BEM-ESTAR SOCIAL 

E O DISCURSO DO MAL-ESTAR ECONÔMICO NEOLIBERAL 

 

Recuperada a memória do objeto do neoliberalismo, cabe, neste momento, iniciar a 

construção da memória do objeto da relação entre os princípios neoliberais, a seguridade 

social e a previdência, em âmbito mundial e nacional, a fim de que seja possível entender 

mais adequadamente a forma como o valores do discurso neoliberal dialogam com a 

previdência. Dessa maneira, é possível compreender como o estabelecimento de ações 

concretas embasadas nos princípios do neoliberalismo culminou – concomitantemente e de 

forma interdependente ao processo de mundialização financeira – no desgaste dos sistemas de 

proteção social, de forma mais ou menos intensa, em todo o Mundo. Para cumprir a tarefa a 

que se propõe, esta seção é iniciada com a análise do desenvolvimento da seguridade social, e 

da previdência, nas sociais-democracias europeias e nos países da América Latina para, em 

seguida, abordar o caso brasileiro. Posteriormente, são apresentados os mecanismos – 

articulados aos princípios constitutivos do discurso neoliberal – que levaram ao 

enfraquecimento da seguridade social e da previdência em países representantes da social-

democracia e em nações latino-americanas, destacando-se o Brasil. Por fim, é apresentada a 

relação entre a mundialização financeira – potencializada pela liberalização econômica 

decorrente da implementação de ações de caráter neoliberal – e o desenvolvimento dos fundos 

de pensão, públicos e privados, responsáveis pelo enfraquecimento da lógica solidária-

cooperativa dos sistemas de aposentadoria estabelecidos principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial em países da social-democracia e, consequentemente, pelo fortalecimento de 

mecanismos financeiros individualistas-securitários que colocam os recursos da aposentadoria 

individual de trabalhadores de diversas categorias sob os riscos inerentes do mercado 

financeiro. 

 

2.2.1 A construção da Seguridade Social em âmbito mundial 

 

A Seguridade Social, denominada genericamente de Estado de bem-estar social, 

define-se pela responsabilidade do Estado pelo bem-estar dos seus membros. “Trata-se de 

manter um padrão mínimo de vida para todos os cidadãos, como questão de direito social, por 
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intermédio de um conjunto de serviços oferecidos pelo Estado, em dinheiro ou em espécie” 

(SILVA, 2004a, p. 56). 

O Estado de bem-estar social é uma visão socioeconômica baseada na forte 

participação do Estado na promoção de benefícios sociais objetivando proporcionar aos seus 

cidadãos padrões mínimos de vida, desenvolver a produção de bens e serviços sociais, 

controlar o ciclo econômico e ajustar o total da produção, considerando, para tanto, as rendas 

e os custos sociais. Para tanto, o Estado aplica uma progressiva política fiscal que possibilite a 

execução de programas de moradia, saúde, educação, previdência social, seguro-desemprego 

e, principalmente, garantir uma política de pleno emprego. Em suma, trata-se de uma 

economia estruturada pela ação do poder público. 

A construção da Seguridade Social começou na primeira metade do século XX, após 

as duas guerras mundiais e, entre elas, a grande crise de 1929. Naquele momento, alguns 

países europeus começaram a desenvolver projetos de construção do Estado Social com a 

finalidade de garantir o desenvolvimento econômico com maior justiça social. Entre esses 

projetos destaca-se o Beveridge Plan, na Inglaterra, que expressava uma visão de sistema de 

proteção social integrada e universal, centrada na concepção de libertação da necessidade. Por 

ele, implantou-se o conceito de seguro social segundo o qual o princípio contributivo de 

caráter compulsório – como nos modelos de seguridade bismarckianos promovidos 

inicialmente na Alemanha, no final do século XIX) – seria mesclado ao modelo de 

compartilhamento de riscos (pooling risks). Com isso, a lógica do seguro voluntário, isto é, de 

ajuste estrito entre prêmios e riscos individuais, foi substituído pelo modelo de solidariedade. 

Essa modificação foi importante, pois esquemas de seguro voluntário individual, organizados 

por categoria econômica ou sócio-ocupacional, mostravam-se muito limitados em termos de 

benefícios sociais. 

O novo conceito de Seguridade Social, implantado a partir do Relatório Beveridge, 

possibilitou ainda a integração da assistência social e dos serviços nacionais de saúde, 

tornando a Seguridade Social acessível a qualquer cidadão, independente de sua condição 

social específica ou de sua capacidade contributiva. “A pobreza das grandes famílias não 

poderia ser enfrentada por um sistema de seguro privado, daí a necessidade de se estabelecer 

um patamar de subsistência para os benefícios, pelo conceito de ‘necessidades humanas’”. 

(LAVINAS e CAVALCANTI, 2007, p. 257). 

 Nas democracias de massa dos Estados Sociais em desenvolvimento, pela primeira 

vez a formação econômica altamente produtiva do capitalismo foi parcialmente sujeitada. 

Esse período é celebrado pela Historia Econômica como a “Era de Ouro”. 
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A integração entre um esquema de planejamento social centrado num 

sistema de seguridade social, com forte caráter redistributivo, e uma política 

econômica, monetária e fiscal, voltada para a expansão da atividade 

econômica e manutenção do pleno emprego seria a base fundamental que 

sustentaria o período de expansão do capitalismo europeu ocidental e a 

universalização dos sistemas de proteção social no continente (LAVINAS e 

CAVALCANTI, 2007, p. 258). 

 

Na Europa pós-Segunda Guerra, a construção do Estado Social decorreu de uma 

leitura democrática desse processo. “Foi na dialética da igualdade jurídica e da desigualdade 

de fato que se fundamentou a tarefa do Estado Social de atuar no sentido de garantir as 

condições de vida que tornam possível um uso igualitário dos direitos civis divididos de modo 

igual” (HABERMAS, 2001). 

De acordo com Bruno (2007), as instituições que compõem a Seguridade Social são 

fundamentais para as relações salariais, atenuando os efeitos adversos e os fatores de 

instabilidade inerentes à acumulação de capital. 

 

A proteção social é um valor extrínseco à lógica da acumulação capitalista 

cujos objetivos não são sociais ex ante. Conforme os ensinamentos da 

Economia Política, a produção em sociedades que se organizam sob o 

capitalismo tem por objetivo prioritário a apropriação dos valores de troca 

através dos valores de uso ofertados nos diversos mercados. A acumulação 

capitalista não está voltada para a satisfação das necessidades sociais, pois 

somente a demanda efetiva, ou os gastos concretos dos indivíduos, são 

considerados por este tipo de economia e é neste sentido que a relação 

mercantil tende a perpetuar o fenômeno da exclusão social. Neste contexto, 

os papéis do Estado, incluindo as instituições de proteção social, são 

compromissos sociais fundamentais à regulação do sistema socioeconômico, 

uma vez que este não encontra suas condições de estabilidade 

macroeconômica e de coesão social unicamente com base na lógica 

mercantil e em propriedades derivadas dos comportamentos otimizadores 

individuais (BRUNO, 2007, p. 109). 

 

Ou seja, um sistema de Seguridade Social não universal e com benefícios restritos 

tende a promover dinâmicas medíocres de crescimento econômico e aprofundamento das 

desigualdades sociais. 

 

2.2.2 A construção da Seguridade e da Previdência Social no Brasil 

 

Até certo ponto, é possível considerar que a Seguridade Social no Brasil seguiu a 

trajetória realizada pelos sistemas de proteção social nos países desenvolvidos. Porém, o caso 
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brasileiro possui peculiaridades quando comparado aos demais países de capitalismo tardio. 

“Conquistamos a cidadania social na contramão do pensamento neoliberal, hegemônico no 

mundo desde o final dos anos 70” (FAGNANI, 2007, p. 2). Apesar disso, o nível alcançado de 

cobertura e universalização é bastante inferior em comparação às garantias dadas pelos 

sistemas dos países centrais.  

As linhas gerais da proteção social no Brasil, válidas até hoje, decorreram do processo 

de discussão realizado no fim da Ditadura Militar e da intensificação desse debate nos 

primeiros anos da Nova República, culminando na elaboração propriamente dita da 

Seguridade Social brasileira inscrita na Constituição de 1988. 

 

Após uma “longa travessia”, as principais bandeiras da luta pelas reformas 

progressistas foram inscritas na Constituição (exceto a Reforma Agrária). A 

Constituição inovou ao reconhecer, pela primeira vez na história do Brasil, 

que educação, saúde, trabalho, previdência, proteção à maternidade e à 

infância e assistência social são direitos sociais próprios da cidadania. Esses 

direitos sociais passaram a ser universais e inspirados nos princípios da 

seguridade social (FAGNANI, 2007b, p.40). 

 

Com a Constituição de 1988 foi institucionalizado o conceito Seguridade Social, uma 

forma nova e ampliada de implementação de políticas sociais, articulando as políticas já 

existentes no Brasil desde o início do século XX com as novas garantias sociais estabelecidas 

em lei. A nova constituição teve a virtude de introduzir um novo conceito e propor uma 

reestruturação e reorganização inovadoras das políticas que passaram a compor a Seguridade 

Social: a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social (BOSCHETTI, 2003). 

 

Foi uma ampla conquista política e social, que incorporou à construção 

democrática, direitos e garantias nas esferas políticas, individuais, coletivas e 

sociais. Um projeto para construção de uma sociedade livre e solidária, sob o 

fundamento da cidadania e do pluralismo político, sob os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, do desenvolvimento nacional com redução das 

disparidades sociais e regionais, para erradicar a pobreza e a marginalização 

e promover o bem estar geral. Mais do que um simples projeto, esses 

fundamentos e objetivos da República estão alicerçados em muitos 

instrumentos que os materializam. Um deles é, seguramente, o Orçamento da 

Seguridade Social (ANFIP, 2009, p. 9). 

 

 A maior inovação dessa nova Constituição em relação às anteriores foi substituir a 

noção contratual de seguro individual pela lógica de solidariedade entre os contribuintes
26

, 

                                                 
26

 Por esse regime de repartição solidária, o sistema é financiado por contribuições obrigatórias coletivas, não 

havendo, portanto, correspondência direta ou imediata entre o esforço contributivo do trabalhador (o que ele 
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inspirada na experiência inglesa do pós-Segunda Guerra, especialmente o Plano Beveridge, 

pelo qual prevalece a noção de solidariedade social, garantindo o acesso aos bens e serviços 

sociais, independentemente da capacidade de pagamento dos indivíduos. 

 

Selou-se um pacto social pelo qual os impostos – que deveriam ser pagos 

pelos mais ricos – financiariam os direitos dos indivíduos com inserção 

social mais vulnerável. Esse princípio permitiu incorporar (...) milhões de 

aposentados rurais e (...) de beneficiários da Loas, além de assegurar o 

acesso universal e gratuito dos cidadãos aos serviços do Sistema Único de 

Saúde (FAGNANI, 2007, p.2). 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 194, define a Seguridade Social 

brasileira como um conjunto integrado de ações, de iniciativa do poder público e da 

sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência Social e à 

Assistência Social, incorporando ainda o Seguro-Desemprego (art. 201, IV). 

Em relação à Saúde e à Assistência Social, a Constituição determinou livre acesso, 

independentemente de contribuição à Seguridade Social. A proteção à Saúde tornou-se um 

direito de todos e dever do Estado, cujo acesso é universal e igualitário, e a Assistência Social 

passou a ser garantida a todos os necessitados. No caso dos benefícios da Previdência Social e 

do Seguro-Desemprego, seu acesso é parcial, se dando mediante contribuição (art. 201). 

Por meio da carta magna, a Seguridade Social instituiu princípios norteadores dos 

direitos sociais, entre eles: a) universalidade da cobertura e do atendimento; b) uniformidade e 

a equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; c) seletividade e 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços; d) irredutibilidade do valor dos 

benefícios; e) equidade na forma de participação no custeio; e) diversidade da base de 

financiamento; e f) caráter democrático e descentralizado na gestão administrativa, com a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Por 

meio desses princípios, ocorreram mudanças profundas na Saúde, Previdência Social e 

Assistência Social, responsáveis por formar uma rede de proteção consistente, embora ainda 

dependente de mais recursos que promovam avanços para que possa cumprir plenamente suas 

atribuições. 

Em suma, a Constituição de 1988 ampliou a cobertura da proteção social para 

segmentos até então desprotegidos, introduziu um piso para os benefícios equivalentes a um 

salário mínimo, eliminou a diferenças dos valores dos benefícios dos trabalhadores urbanos 

                                                                                                                                                         
paga ao longo da vida ativa) e o que ele irá receber quando, por exemplo, se aposentar. A proteção organizada 

pelo Estado brasileiro é um exemplo de sistema de solidariedade coletiva. 
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em relação aos rurais, ampliou as fontes de financiamento para garantir um volume mais 

adequado de recursos entre outras medidas. Em relação à Previdência Social propriamente 

dita, vale destacar que o ingresso nesse sistema é permitido a qualquer cidadão, mediante 

contribuição. Dessa maneira, o princípio de Previdência Social por mérito é mesclado com o 

princípio da cidadania, embasado na solidariedade e repartição, isto é, o benefício decorrente 

de contribuição prévia e o piso do benefício definido pelo critério de cidadania. 

Outro elemento importante da proteção social, determinado após a promulgação da 

Constituição de 1988, diz respeito ao estabelecimento de um Orçamento da Seguridade Social 

(OSS) próprio e independente. De acordo com o artigo 195, o financiamento do sistema se dá 

mediante: a) recursos provenientes dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos estados 

e dos municípios; b) contribuições dos trabalhadores e empregadores sobre a folha de salários, 

que integralizam o Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), lembrando que a 

Constituição ampliou a base dessas contribuições ao incorporar o trabalhador rural 

assalariado; c) Contribuição sobre o Lucro Líquido das Empresas (CSLL); d) contribuição 

sobre o faturamento das empresas, referente ao Programa de Integração Social (PIS) e ao 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), sendo que a arrecadação 

decorrente das contribuições do PIS-Pasep
27

 passou a financiar o programa do Seguro-

Desemprego (art. 239); e) recursos provenientes do Fundo de Integração Social (Finsocial), 

criado em 1982, posteriormente denominada Contribuição sobre o Faturamento das Empresas 

(Cofins); f) recursos decorrentes da receita dos concursos de prognósticos (loterias), os quais 

integralizam o do Fundo de Ação Social (FAS), implicando completa reorientação das regras 

de aplicação desse fundo; e g) fontes adicionais destinadas a garantir a manutenção ou 

expansão da Seguridade Social para pessoas que exerciam atividades em regime de economia 

familiar
28

 (sem empregados permanentes) mediante a aplicação de uma alíquota sobre o 

resultado da comercialização da produção. Até 2007, o orçamento da Seguridade Social 

também era composto pela Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF)
29

. Cabe lembrar que todos os recursos arrecadados devem ser partilhados pela 

Previdência Social, Assistência Social e Saúde, com exceção dos 60 % de recursos do 

                                                 
27

 Descontados 40% destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico a cargo do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
28

 O produtor, o parceiro, o meeiro e os arrendatários rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal e os respectivos 

cônjuges. 
29

 A Saúde deixou de contar com os recursos arrecadados pela Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF), em função da não aprovação, em 13 de dezembro de 2007, da medida provisória que a 

prorrogaria por mais um ano. 
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PIS/Pasep, vinculado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinados ao Seguro-

Desemprego. 

A diversificação da captação da receita por meio de várias fontes de financiamento, 

determinada pelo novo conjunto de leis, destina-se a: 

 

1) tornar o sistema de seguridade social menos vulnerável ao ciclo 

econômico; 2) contrabalançar a queda de contribuições sobre a folha 

decorrente dos avanços tecnológicos poupadores de mão-de-obra; e, 3) fazer 

com que toda a sociedade contribuísse para a manutenção das três áreas, 

consideradas direitos da cidadania e obrigação do Estado (GENTIL, 2007, p. 

176). 

 

A fundamentação para o estabelecimento do OSS inspirou-se no padrão universal 

clássico dos modelos de welfare states, baseados na contribuição tripartite, com recursos dos 

empregados (sobre seus salários), empregadores (sobre a folha de salários) e governo 

(contribuições das empresas sobre o lucro, sobre o faturamento e sobre parte do PIS-Pasep 

dentre outras). De acordo com Fagnani (2007b, p. 41), “ao instituirmos o OSS, não 

inventamos a roda”, pois para o conjunto de países europeus a Seguridade é financiada, em 

média, por 38% da contribuição dos empregadores; 22% pela contribuição dos empregados; e 

36% da contribuição do governo por meio de impostos. 

O texto constitucional estabeleceu ainda que o OSS deveria ser formulado de maneira 

integrada e articulada pelos ministérios responsáveis pelos benefícios da saúde, previdência 

social, assistência social e seguro-desemprego, tendo em vista as metas e prioridades 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurando a cada área a gestão de seus 

respectivos recursos (art. 195, §2º). Porém, essa determinação constitucional jamais foi 

cumprida, pois o OSS nunca foi implantado integralmente, uma vez que as fontes de recursos 

criados para financiar a Seguridade Social foram constantemente desviadas para financiar a 

economia (FAGNANI, 2007b). 

Em relação à Previdência Social propriamente dita, a Constituição de 1988 

implementou importantes benefícios aos seus segurados
30

, muitas deles discutidos 

                                                 
30

 Entre esses benefícios, alguns alterados pelas sucessivas mudanças e reformas da Previdência, destacavam-se: 

a) a uniformidade e equivalência dos benefícios rurais e urbanos a fim de reparar uma das injustiças históricas 

mais gritantes do sistema brasileiro de proteção social; b) a alteração das regras de estabelecimento do valor do 

benefício, o qual passou a ser calculado sobre a média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos 

monetariamente, mês a mês, de modo a preservar seus valores reais (art. 202); c) o estabelecimento de um piso 

determinando que nenhum benefício poderia ter valor mensal inferior ao salário mínimo (art. 201, §5o); d) a 

preservação do valor real dos benefícios (art. 201); e) a manutenção do poder aquisitivo em salários mínimos por 

meio do estabelecimento de benefícios que estivessem de acordo com o valor que tinham na data da sua 

concessão (art. 58 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias); f) a aposentadoria por tempo de 
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anteriormente pelo Grupo de Trabalho para a Reformulação da Previdência Social (GT-RPS), 

corrigindo desigualdades no sistema previdenciário. 

 

Ao final da década de 80, a Previdência Social configura-se, de fato, em 

espaço histórico de afirmação da cidadania e de direitos sociais 

fundamentais para o conjunto da população brasileira, fornecendo as bases 

para a institucionalização do nosso primeiro sistema de Seguridade Social, 

expresso na Constituição de 1988 (ANDRADE, 2007, p.128). 

 

Influenciados pelo ambiente político de abertura e resgate da dívida social herdada do 

regime militar, os constituintes aprovaram a carta magna, garantindo direitos básicos e 

universais de cidadania. Estabeleceu-se, dessa maneira, o direito à Saúde, à Assistência 

Social, ao Seguro-Desemprego e à Previdência Social, tudo no capítulo específico intitulado 

"da Seguridade Social". 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o sistema previdenciário passou 

a ser direito de todos os cidadãos brasileiros filiados ao regime, seja pelo mercado formal de 

trabalho ou por adesão voluntária
31

, estabelecendo igualdade de direitos e deveres, passando a 

garantir a proteção para o trabalhador e seus dependentes, quando estes não puderem exercer 

suas funções socioeconômicas. 

Apesar de todos os avanços estabelecidos com promulgação das regras da Seguridade 

Social na Constituição de 1988, foram inúmeros os questionamentos sobre a sua viabilidade, 

principalmente no que diz respeito à Previdência Social, a qual passou a ser o alvo preferido 

dos reformistas do sistema de aposentadoria adotado constitucionalmente.  

A situação se tornou mais preocupante ainda devido ao fato de que todos os governos 

que se sucederam à promulgação da Constituição de 1988 prorrogaram o estabelecimento dos 

dispositivos legais que viabilizariam a aplicação das novas determinações da Seguridade 

Social e/ou descumpriram abertamente algumas das regras estabelecidas constitucionalmente. 

Sem contar com as mudanças estabelecidas nas reformas previdenciárias executadas em 1998 

e 2003, nos governos dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

                                                                                                                                                         
trabalho assegurada ao homem após 35 anos de atividade, à mulher após 30 anos, e em tempo inferior às pessoas 

sujeitas ao trabalho sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; g) a aposentadoria 

por velhice para trabalhadores urbanos concedida ao homem aos 65 anos de idade e à mulher aos 60 anos, sendo 

esse limite reduzido em cinco anos para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal; h) a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, que passou a ser facultada após 30 anos de 

trabalho ao homem e, após 25, à mulher; e i) contagem recíproca do tempo de contribuição na administração 

pública e na atividade privada, rural e urbana (art. 202). 
31

 Enquadrando-se, neste caso, os autônomos ou facultativos. 
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Silva, respectivamente, grande parte delas questionáveis sob o enfoque da cidadania, mas 

também da Economia. 

 

Imediatamente após a promulgação da nova Constituição em outubro de 

1988, instala-se no país um clima de ameaças relacionadas à insolvência da 

seguridade social. Projeções realizadas em 1989, pela Secretaria de 

Estatística e Atuária do Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS), chegavam a anunciar um quadro de insolvência provável do 

sistema previdenciário com a formação de déficits da ordem de 14,7% do 

PIB para o ano de 1995. Tais projeções não se efetivaram, mas, de certo, 

deram sua contribuição para pavimentar o terreno para o processo de revisão 

constitucional iniciada em 1993. Desde então, a previdência social, o 

principal vértice do tripé (previdência, saúde e assistência social) do sistema 

de seguridade, vai para o centro das reformas constitucionais (ANDRADE, 

2007, p.128). 

 

Após dez anos de críticas de diversas ordens – tanto as apoiadas na ideia de 

insuficiência de cidadania dos princípios estabelecidos, quanto às relativas aos excessos de 

benefícios instituídos – e de descumprimentos do estabelecido na Constituição de 1988 nos 

dez anos subsequentes à promulgação da Carta Magna, em 1998, no governo FHC, e em 

2003, no governo Lula, mudanças impactantes, especialmente no que se refere à Previdência 

Social, foram aprovadas pelo Congresso Nacional. O objetivo alegado foi o de adaptar os 

mecanismos previdenciários às novas condições socioeconômicas e demográficas do país, 

como, por exemplo, a elevação da vida média do brasileiro e o fato de a população ser hoje 

majoritariamente urbana. Do ponto de vista orçamentário, o objetivo foi reduzir as despesas 

da Previdência Social.  

De fato, as alterações da Seguridade Social no Brasil, analisadas mais adiante, ainda 

neste capítulo, promoveram a alocação de recursos para outros fins, a alteração no acesso a 

benefícios, o questionamento do regime dos servidores e o rompimento do artigo 194, da 

Constituição de 1988 (MARQUES e MENDES, 2006). 

 

Afinal, a essência do mandamento constitucional estava contraposto ao 

projeto que grassou a hegemonia política e econômica protagonizada pelo 

neoliberalismo: o ideário do “livre agir dos mercados”, da 

desregulamentação econômica, das privatizações e restrições à prestação dos 

serviços públicos, da financeirização da riqueza e da grande mobilidade para 

os capitais. Baseado muito mais na vontade política de seus interesses do que 

na realidade econômica, o neoliberalismo estava alicerçado em tantas 

“certezas” que muitos discursos foram construídos para propagar esse 

ideário (ANFIP, 2009, p. 9). 
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2.2.3 A crise da Seguridade Social no âmbito mundial de desenvolvimento do 

neoliberalismo 

 

Desde a desaceleração do crescimento econômico que havia ocorrido no período entre 

1950 e 1970, o capitalismo contemporâneo passa por profundas transformações que se 

manifestam no mundo do trabalho e no campo dos direitos sociais. Após três décadas em que 

o capitalismo se expandiu em ritmo acelerado e com pleno emprego nos países desenvolvidos, 

a economia mundial, a partir de meados da década de 1970, passa a apresentar crescimento 

medíocre e taxas de desemprego elevadas. É nesse cenário que se impôs o discurso neoliberal. 

Nesse novo contexto, o Estado Social começa a ser questionado, principalmente a 

partir dos anos 1980. A economia capitalista, que segue sua própria lógica, não pôde 

corresponder a todas as premissas exigentes do Estado Social. “Os mercados são surdos para 

as informações cuja linguagem não seja a dos preços.” (HABERMAS, 2001). É nesse 

contexto que o discurso neoliberal se torna predominante e começa a corroer a estrutura do 

Estado Social. 

 No período de predomínio do regime de acumulação fordista, os sistemas de 

seguridade social foram montados e aplicados nos países da OCDE e em alguns outros países 

do mundo, baseados na busca do pleno emprego e na universalização dos mecanismos de 

proteção social públicos. Porém, atualmente, com a dominação do processo de acumulação 

financeira, a Seguridade Social se enfraquece em decorrência da intensificação dos processos 

de desestabilização das relações de trabalho, gerando desemprego e, consequentemente, queda 

de arrecadação, provocando a desestruturação da proteção social pública e a implementação 

da lógica de privatização dos serviços sociais. 

O Estado Social que se expandiu até os anos 1980 – assumindo uma figura 

institucional segundo a qual uma sociedade justa, composta democraticamente, pode atuar 

reflexivamente sobre si de modo amplo – passa a ser questionado. Os neoliberais passam a 

responsabilizar o Estado Social como um empecilho às dinâmicas do livre mercado. Desde 

então, em todos os países da OCDE houve diminuição do valor dos benefícios e dos 

reembolsos, ao mesmo tempo em que foi dificultado o acesso aos direitos concedidos pela 

Segurança Social, aumentando a pressão sobre os desempregados (HABERMAS, 2001). 

Dessa forma, o mundo viu reflorescer com grande força a visão socioeconômica liberal mais 

extrema, agora denominada de neoliberalismo. Segundo Habermas (2001), a deterioração 

social é um efeito da política neoliberal e das transformações estruturais por ela promovidas. 
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Para Laurell (1995), o discurso oportunista dos neoliberais propõe uma explicação 

para a redução do ritmo de crescimento econômico e oferece uma proposta para sair dela. A 

explicação parte do pressuposto de que o mercado é o melhor mecanismo regulador dos 

recursos econômicos e da satisfação das necessidades dos indivíduos, onde se conclui que 

todos os processos que apresentam obstáculos, controlam ou suprimem o livre jogo das forças 

de mercado terão efeitos negativos sobre a economia, o bem-estar e a liberdade dos 

indivíduos. A redução do ritmo de crescimento, portanto, derivaria do intervencionismo 

estatal, expresso na política econômica keynesiana e nas instituições de bem-estar. O 

intervencionismo teria aumentado como resultado da democracia representativa eleitoral e 

pelo peso dos sindicatos e, segundo a nova direita, isso teria demandado interesses 

impossíveis de serem cumpridos e que tendiam a incrementar a intervenção estatal e a 

restringir o livre mercado e a iniciativa individual. 

O discurso neoliberal sustenta ainda que o intervencionismo estatal é antieconômico e 

antiprodutivo por provocar a crise fiscal do Estado, a revolta dos contribuintes e, sobretudo, 

por desestimular o capital a investir e os trabalhadores a trabalhar. Além disso, esse 

intervencionismo seria ineficaz por tender ao monopólio econômico estatal sob a tutela de 

interesses particulares de grupos organizados, em vez de responder às demandas dos 

consumidores espalhados pelo mercado. Também seria ineficiente por não conseguir eliminar 

a pobreza, mas piorá-la, tornando os pobres dependentes do paternalismo estatal. 

Para os neoliberais, a solução estaria na reconstituição do mercado, na competição e 

no individualismo. Para tanto, seria necessário eliminar a intervenção do Estado tanto na 

economia como nas funções de planejamento, por meio da privatização, da 

desregulamentação das atividades econômicas e da redução das funções relacionadas ao bem-

estar social. Apesar de todo esse antiestatismo, os neoliberais querem um Estado que seja 

capaz de garantir um marco legal e de segurança interna e externa adequados para se criarem 

as condições propícias à expansão do mercado e a garantia da propriedade. 

No campo do bem-estar social propriamente dito, os neoliberais sustentam que ele 

deve girar no âmbito da iniciativa privada, com o Estado intervindo apenas para garantir um 

mínimo necessário para aliviar a pobreza e produzir serviços que a iniciativa privada não pode 

ou não quer produzir. Ademais, rechaçam o conceito de direitos sociais e a obrigação da 

sociedade de garanti-los via a ação estatal. Enfim, o discurso neoliberal opõe-se radicalmente 

à universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços sociais. 
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De fato, para Friedman e seus seguidores, é o próprio Estado de bem-estar 

social – o sistema de políticas sociais – o responsável por muitos ou quase 

todos os males que nos afligem e que têm que ver com a crise econômica e o 

papel do Estado. Com efeito, para estes liberais o financiamento do gasto 

público em programas sociais trouxe as seguintes perversões: a ampliação do 

déficit público, a inflação, a redução da poupança privada, o desestímulo ao 

trabalho e à concorrência, com a conseguinte diminuição da produtividade, e 

até mesmo a destruição da família, o desestímulo aos estudos, a formação de 

“gangues” e a criminalização da sociedade. Portanto, além da ortodoxia em 

matéria de política econômica (com a devida contenção do crédito, a 

retomada do equilíbrio orçamentário, a diminuição dos tributos e das 

regulamentações sobre as empresas), a proposta liberal significa o corte no 

gasto social e a desativação dos programas sociais públicos (DRAIBE, 1993, 

p. 90). 

 

As estratégias concretas defendidas pelo discurso neoliberal para reduzir a ação estatal 

no terreno do bem-estar social são a privatização do financiamento e da produção dos 

serviços, os cortes dos gastos sociais, a eliminação dos programas e a redução dos benefícios, 

a canalização dos gastos para os grupos carentes e a descentralização dos sistemas em nível 

local (LAURELL, 1995). 

A crítica neoliberal ao Estado de bem-estar social condena os direitos sociais, o 

universalismo, a dissociação entre benefícios e contribuição trabalhista, além da 

administração e produção pública de serviços. Ou seja, é centrada na oposição aos elementos 

da política social que implicam desmercantilização, solidariedade social e coletivismo. 

Segundo Laurell (1995), o projeto neoliberal tenta impor um novo padrão de 

acumulação, uma nova etapa de expansão capitalista, um novo ciclo de concentração de 

capital, trazendo consigo o enfraquecimento das classes trabalhadoras e, com isso, das suas 

reivindicações. Acrescenta-se aí, o objetivo econômico de destruir as instituições públicas, 

para estender os investimentos privados a todas as atividades econômicas rentáveis. A 

desconstrução do Estado Social é a consequência de uma política econômica voltada para a 

oferta, que prega a desregulamentação dos mercados, a redução das subvenções e a melhoria 

das condições de investimentos, o que inclui uma política monetária e fiscal antiinflacionária, 

bem como a diminuição de impostos diretos, a privatização de empresas estatais e 

procedimentos semelhantes. Entretanto, o resultado é desastroso. São indubitáveis os 

indicadores de aumento da pobreza e da insegurança social devido ao crescimento das 

disparidades salariais, e também inegáveis as tendências de desintegração social 

(HABERMAS, 2001). 

Para o discurso neoliberal, a economia mundializada exige a limitação da ação estatal, 

caso as nações queiram colocar-se em melhores condições de competitividade. Segundo 
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Habermas (2001), a mundialização da economia destrói uma constelação histórica que havia 

provisoriamente permitido o compromisso do Estado Social. Dessa forma, a combinação bem 

sucedida do Estado administrativo, fiscal, nacional e social está ameaçada na medida em que 

o processo de mundialização foge às intervenções de um Estado interventor. Habermas (2001) 

aponta que no discurso neoliberal a palavra de ordem hoje é “estado enxuto” e dentro da 

lógica econômica vigente, o capital “grita em coro” pela redução dos tributos, alegando que 

apenas mercados competitivos sobrevivem à batalha econômica global. Nesse contexto, em 

nome da mundialização econômica, os setores empresariais pressionam pela redução dos 

impostos, provocando a regressão dos investimentos sociais e o aumento do rigor no que 

tange às condições de acesso ao sistema de Seguridade Social. Sob pressão de mercados 

mundializados, os Estados nacionais perdem a capacidade de influenciar no circuito 

econômico mais amplo. 

Muitas mudanças estão em curso no Estado Social. Muito embora não tenha sido 

totalmente desmantelado, há sinais de que está sendo reestruturado. Diversos programas que 

fazem parte da história de muitos países têm sido cortados. As implicações sociais negativas 

desse processo são aprofundadas pelos efeitos da política econômica recessiva sobre o 

emprego, os salários e a distribuição de renda, provocando o aumento da pobreza relativa e 

absoluta em muitos países, além da exclusão social. Segundo Habermas (2001), não se deve 

fechar os olhos diante dos custos da transformação ou dissolução do Estado Social, pois isso 

significaria uma monetarização irresponsável do mundo e da vida. 

 

Do ponto de vista socioeconômico, a “nova economia” tem um enorme 

potencial de aumento da produtividade, mas elimina postos de trabalho, 

particularmente nas faixas de baixa qualificação, reforçando as 

desigualdades de renda, especialmente após o desmonte parcial dos sistemas 

de proteção social erigidos no período pós-guerra (SILVA, 2004a, p. 42). 

 

Se os sistemas de proteção social dos países desenvolvidos já mostravam alguma 

fragilidade em relação ao seu financiamento mesmo antes das mudanças mais significativas 

que ocorreram no mercado de trabalho, em decorrência do aumento das despesas na esfera da 

saúde e aposentadoria e da queda do número de contribuintes em relação aos segurados em 

função do envelhecimento da população e da maturidade dos sistemas; na nova realidade do 

mundo do trabalho, os sistemas de proteção social sofrem pressão por mudanças devido a 

redução da capacidade de financiamento (relacionado à redução do número de contribuintes 

em função do aumento do desemprego) e dos novos gastos provocados pelo aumento do 

pagamento de benefícios associados ao seguro-desemprego e a outros programas sociais 
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relacionados à pobreza. Devido à crise fiscal verificada em muitos países e a resistência à 

elevação da carga tributária, o aumento da participação do Estado no financiamento dos 

sistemas de proteção não teve continuidade, obrigando diversos países a adotarem medidas 

como a da redução dos benefícios para aposentados e dos indivíduos que recebem o seguro-

desemprego, principalmente pelo fato das aposentadorias – em função do envelhecimento da 

população e da maturidade do sistema – e o seguro-desemprego – devido o aumento de 

desempregados dentro da lógica da flexibilização do mercado – serem dois setores da 

Seguridade Social com grande peso nas contas dos sistemas sociais. 

 

O discurso neoliberal e os ajustes parciais nos sistemas de seguridade social 

 

A partir da década de 1980, cresceu a polêmica em torno da suposta necessidade de 

reforma de os sistemas de seguridade social na Europa e América Latina. Para o discurso 

neoliberal, defensor do Estado mínimo, a crise fiscal vivida por diversos países é motivo forte 

suficiente para justificar a redução das despesas do Estado. Nesse contexto, a Previdência 

Social, um dos serviços da Seguridade Social, torna-se o alvo favorito desse discurso. 

Interessados na ampliação dos sistemas de previdência por meio da modalidade de 

capitalização e na disseminação de fundos de pensão privados e públicos, os neoliberais veem 

nessa ampliação a possibilidade de geração de um grande volume de capital que pode estar a 

serviço do mercado financeiro (CHESNAIS, 2005 e 2006). 

 

(...) desde que o mundo capitalista foi surpreendido pelos primeiros indícios 

de que algo não ia bem no círculo virtuoso do padrão de acumulação 

fordista, (...) os governantes e especialistas de diferentes matizes advogam o 

fim dos sistemas de proteção social construídos e desenvolvidos no período 

do pós-guerra. Durante esse tempo, contudo, apesar de o pensamento liberal 

ter obtido importantes vitórias, essas basicamente resultaram nas reformas 

ocorridas na América Latina, pois, no centro do Welfare State, os avanços 

não chegaram a descaracterizar as estruturas existentes (MARQUES e 

MENDES, 2001, p. 165). 

 

Essa preocupação com os sistemas de proteção social era gerada pela manutenção das 

altas taxas de desemprego nos países capitalistas avançados comprometendo a arrecadação 

das receitas de contribuição de empregados. Além disso, alguns regimes de previdência 

apresentavam problemas contábeis em relação ao total arrecadado junto aos contribuintes e o 

saldo gasto com os beneficiários não apenas pela nova situação do mercado de trabalho, mas 

também pela tendência de envelhecimento da população, que já se verificava antes mesmo da 
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crise surgir. A situação financeira dos sistemas de proteção, consequentemente da previdência 

social, se agravava ainda pelo aumento de gastos com a saúde desde os anos 1960.  

 

Não há como negar que os fatores que animaram os primeiros diagnósticos 

com relação à necessidade de reformas radicais não só se mantêm presentes 

como fortalecidos: elevadas taxas de desemprego; crescimento medíocre das 

economias; e envelhecimento da população. A esses fatores se deve 

acrescentar o objetivo estratégico de combate ao déficit público, definido 

pela União Monetária Europeia (UME), através do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, como necessariamente inferior a 3% do PIB, e, no caso do 

Brasil, definido pelo Fundo Monetário Internacional. Nas duas situações, a 

busca do equilíbrio fiscal ou de superávit significa a inviabilidade da 

utilização da política fiscal como instrumento da sustentação da demanda 

(MARQUES e MENDES, 2001, p. 165). 

 

Para manter o equilíbrio financeiro, muitos países desenvolvidos adotaram certos 

procedimentos a partir dos anos 1980, entre os quais destacam-se o aumento das contribuições 

sociais; maior participação dos usuários nas despesas com assistência médica; incentivo à 

complementação das aposentadorias através de entidades privadas e a redução das diferenças 

em termos de valores das aposentadorias a partir de reajustes maiores para os benefícios de 

menor valor frente àqueles de níveis mais elevados. Concomitantemente às mudanças 

apontadas, foram desenvolvidas políticas que garantissem mínimos de renda e promovidos 

aumentos da participação do Estado no financiamento da proteção social. 

Na década seguinte, nos anos 1990, novas medidas foram adotadas, tais como o 

aumento da idade mínima para a concessão da aposentadoria e tratamento igual entre os 

gêneros (homens e mulheres) em alguns países. Apesar das mudanças, a forte tradição 

sindical contribuiu para a manutenção da proteção social pública, universal e sob regime de 

repartição, mantendo-se como o principal sistema de apoio existente. 

Mas a realidade é que as dificuldades diagnosticadas nos países centrais foram 

respondidas principalmente com o aporte de mais recursos para a Seguridade Social, a fim de 

se fazer frente às consequências da redução intensa do ritmo de crescimento verificada nesses 

países a partir dos anos 1970.  

 

O fato de essas demandas terem resposta é indicativo não só do quanto os 

países europeus estão impregnados dos princípios que impulsionam a 

construção do Welfare State, como também de serem sociedades 

democráticas, em que a pressão e resistência dos interessados na manutenção 

dos sistemas de proteção social são ouvidas e consideradas (MARQUES e 

MENDES, 2001, p. 170). 

  



108 

 

Marques e Mendes (2001) explicam que as mudanças na proteção social verificadas 

nos países desenvolvidos a partir dos anos 1980 foram pontuais, baseadas na elevação da 

arrecadação junto a usuários e contribuintes e na atuação sobre as condições de oferta e 

demanda dos benefícios e serviços concedidos pela Seguridade Social. No entanto, as 

propostas de reformulação total dos sistemas de proteção social não foram efetivadas em 

nenhum país central. 

No campo exclusivamente previdenciário, os países desenvolvidos além de ampliarem 

o valor das contribuições, principalmente de trabalhadores, reduziram os valores dos 

benefícios
32

 e o aumentaram as dificuldades ao acesso a aposentadoria para indivíduos com 

menos de 65 anos. 

Por sua vez, as experiências neoliberais em relação à Seguridade Social foram mais 

intensas na América Latina, desconsiderando que nos países latino-americanos a proteção 

social sempre foi precária, incapaz de atingir o conjunto total da população e, muitas vezes, 

não constituindo um sistema unificado, mas sim formado por diversos regimes de base 

corporativa (de acordo com as categorias de trabalhadores).  

Andrade (2007) relata que mesmo em um ambiente de pressões sobre os sistemas de 

bem-estar dos países centrais, algumas nações latino-americanas na década de 1980, na 

contramão da tendência mundial, conseguiram aperfeiçoar os mecanismos públicos de 

seguridade social. Porém, logo em seguida, na década de 1990, esses mesmos mecanismos 

começaram a ser criticados pelo discurso neoliberal. Os questionamentos derivavam da noção 

neoliberal de que a proteção social pública deveria ser reduzida – principalmente nos sistemas 

previdenciários – para se fazer frente ao desemprego em expansão e pelo envelhecimento da 

população. Grande parte das mudanças que passaram a ser promovidas nos sistemas de 

seguridade social da América Latina nos anos 1990, ironicamente logo após a consolidação 

desses mesmos mecanismos de proteção social em muitos países da região, foram inspiradas 

na reforma chilena do início da década de 1980, a maior experiência neoliberal de 

desestruturação de mecanismos de seguridade social.  

 

A partir de 1981, o Chile capitaneou uma das reformas mais radicais na 

história dos estados de bem-estar social em todo o mundo. 

Fundamentalmente, a reforma chilena caracterizou-se por um 

reposicionamento do Estado no chamado “núcleo pesado” da seguridade 

                                                 
32

 Mediante a não reposição integral da inflação passada; alteração da relação entre o benefício dos inativos e os 

salários dos trabalhadores ativos; ampliação do número de anos considerados para fazer o cálculo da 

aposentadoria e descontos dos benefícios solicitados com antecedência; e a redução do teto máximo do 

benefício. 
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social, constituído das aposentadorias e pensões. O sistema público, 

majoritariamente baseado no sistema de repartição, foi substituído por um 

sistema privado, administrado por sociedades anônimas de finalidade 

exclusiva e baseado na capitalização privada e individual. Ou seja, o regime 

de benefícios previdenciários de seguro social foi substituído por um sistema 

de poupança obrigatória, administrado por organismos privados (...), 

passando a ser papel do Estado prover um benefício assistencial mínimo aos 

idosos, condicionado a um atestado de pobreza (ANDRADE, 2007, p. 124). 

   

Cabe ainda destacar que diversos governos da América Latina promoveram mudanças 

intensas em seus sistemas de proteção social em decorrência das pressões de diversas 

instituições internacionais que abraçaram acriticamente o discurso neoliberal, entre eles o 

FMI e o Banco Mundial. No entanto, as medidas recomendadas pelos organismos 

internacionais somente foram implantadas por países de menor desenvolvimento e jamais 

foram adotadas por nenhum país desenvolvido. 

A proposta do Banco Mundial, de acordo com Marques e Euzéby (2005), defendia 

uma ação limitada do Estado no campo da aposentadoria, garantindo modestos valores 

preferencialmente a pessoas de baixa renda detectadas mediante teste de meios. O Banco 

Mundial procurou demonstrar que os sistemas públicos de benefícios fracassaram, tanto do 

ponto de vista social como econômico. Dessa maneira, o sistema de aposentadorias 

vislumbrado pelo Banco Mundial previa a existência de benefícios direcionados à população 

de baixa renda e de benefícios oriundos de um regime complementar obrigatório privado. Por 

trás dessa concepção, estava a noção de que um sistema de pensões capitalizado eleva a 

poupança nacional, estimulando o investimento produtivo e o crescimento econômico. O 

segundo fundamento é acreditar que a concorrência do mercado determinaria maior eficácia 

na gestão (MARQUES e EUZÉBY, 2005). 

 Após o Chile, em 1982, outros tantos países latino-americanos reformaram seus 

sistemas de aposentadoria, seguindo, sob a tutela do Banco Mundial, as orientações 

neoliberais
33

. “Apesar das reformas (...) terem-se estendido a 11 dos 18 países da América do 

Sul e Central, no Brasil, um dos sistemas previdenciários mais antigos e de maior cobertura 

social da região, seu avanço encontra barreiras” (ANDRADE, 2007, p.126). 

Marques e Euzéby (2005) destacam que, inicialmente, os regimes reformados 

obtiveram sucesso significativo em relação ao volume de ativos administrados pelas caixas de 

aposentadoria privadas e ao seu rendimento bruto. Porém, as reformas não possibilitaram a 

redução da pobreza entre as pessoas idosas e o número de contribuintes continua 

                                                 
33

 Peru (1992), Colômbia (1993), Argentina (1994), Uruguai (1996), El Salvador (1997), México (1997), Bolívia 

(1998), Costa Rica (2000), Nicarágua (2000), Equador (2001) e República Dominicana (2003). 
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extremamente baixo
34

. “Em outras palavras, as reformas não atingiram os objetivos sociais 

declarados pelo Banco Mundial, mas possibilitaram o desenvolvimento de novo campo de 

acumulação na América Latina e originaram reformas no setor financeiro” (MARQUES e 

EUZÉBY, 2005). 

Assim como Marques e Euzéby (2005), Uthoff (2006, p. 21) esclarece que as reformas 

previdenciárias dos países latino-americanos se inspiraram “en el modelo neoliberal de 

pensiones desarrollado bajo el régimen militar en Chile”, intencionando o estabelecimento de 

uma estreita conexão entre o esforço individual e o benefício, transformando as contribuições 

individuais em contas para a aposentadoria, administradas por fundos de pensão, 

diferentemente da noção clássica de seguridade social de contrato entre gerações, pelo qual os 

aportes dos trabalhadores na ativa financiam os benefícios dos inativos. 

 

El modelo neoliberal se impulsa un contrato individual en el que la pensión 

del trabajador es financiada por el fondo que este es capaz de acumular 

mediante la suma de sus aportes debidamente capitalizados; en este caso, es 

el propio trabajador quien asume los riesgos del cambio demográfico, que 

se traduce en mayores esperanzas de vida a la edad de retiro, así como los 

riesgos financieros de la capitalización a lo largo de su vida (Uthoff, 2006, 

p. 21). 

 

Naquele país, o número de idosos desprovidos de qualquer renda aumentou, exigindo 

ações do Estado e motivando discussões a respeito de mudanças. “Não há, sem dúvida, um 

melhor exemplo dos limites do ‘só mercado’ que a trajetória chilena” (BOYER, 1999, p. 8). 

Após este país começar a adotar, em 1973, uma estratégia muito marcada em favor da lógica 

de mercado, ocorreu a destruição de grande parte das intervenções públicas colocadas em 

prática anteriormente pelo governo socialista de Salvador Allende. Matijascic, Ribeiro e Kay 

(2007b, p. 284) mostram a gravidade do problema ao apontar que “no Chile, considerada a 

reforma estrutural melhor sucedida, 60% dos trabalhadores não conseguem fazer jus nem a 

um piso de benefícios”. 

Entre os riscos das mudanças dos sistemas previdenciários com a criação de fundos de 

pensão como forma de acumulação de capital, destaca-se o fato de que as “rentabilidades de 

los fondos de pensiones están sujetas a riesgos financieros propios de los mercados de 

                                                 
34

 O Banco Mundial, em seu relatório La promesa de seguridad de los ingresos en la vejez en América Latina, 

disponibilizado em 2004, concluiu que as reformas empreendidas não foram bem-sucedidas em relação ao 

aumento da cobertura, não garantindo a universalização do sistema. Além disso, sugere que os governos fiquem 

atentos para assegurar que os planos de pensão privados ofereçam aos trabalhadores filiados e a suas famílias a 

melhor cobertura possível a preços competitivos. “Na linguagem muitas vezes cifrada dessa instituição, isso 

significa o reconhecimento de que o nível de cobertura não é o mais adequado” (MARQUES e EUZÉBY, 2005). 
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capitales” (Uthoff, 2006, p. 30). Ou seja, a combinação entre a volatilidade do mercado 

financeiro e as altas comissões cobradas pelos administradores dos fundos de pensão pode 

representar uma baixa rentabilidade dos recursos de um trabalhador ativo, podendo se traduzir 

em “una situación explosiva para el financiamiento de garantías de pensiones mínimas y 

asistenciales, si una gran mayoría de afiliados no dispone de fondos para financiarse su 

pensión” (Uthoff, 2006, p. 31-32). 

 

2.2.4 A crise da Seguridade e da Previdência Social brasileira no âmbito do 

desenvolvimento do neoliberalismo 

 

Respaldado pelo discurso neoliberal, as políticas sociais sofreram fortes impactos 

decorrentes das novas dinâmicas econômicas relacionadas à intensificação da 

internacionalização do capital produtivo e especulativo, impulsionados pela mundialização 

financeira. Na última década do século XX, esse processo de (re)estruturação de políticas 

sociais se mostrou intenso em âmbito mundial e, de forma mais impactante, na América 

Latina. No Brasil, o discurso neoliberal foi favorecido pela crise do nacional-

desenvolvimentismo, contribuindo para que as classes dominantes reorganizassem suas 

forças, sobretudo a partir da eleição de Fernando Collor de Mello (FAGNANI, 2007b). 

Mesmo diante desse ambiente árido que começava a se estruturar no quadro político-

econômico mundial, o Brasil promulgou o texto da Constituição de 1988 que, de certa forma, 

contradizia o movimento do capitalismo financeiro amparado pelo discurso neoliberal. Porém, 

imediatamente após sua promulgação, a recomposição das forças políticas conservadoras em 

torno do discurso neoliberal fez emergir questionamentos acerca do papel do Estado em 

relação à Seguridade Social e, principalmente, sobre gestão do sistema previdenciário. Um 

dos focos desse movimento dedicou-se a questionar para desmontar alguns dos direitos 

assegurados pela Constituição de 1988. 

O economista do BNDES, Fábio Giambiagi, um dos nomes mais associados ao 

discurso neoliberal sobre proteção social no Brasil, conhecido por suas críticas sobre o 

modelo de Previdência Social brasileira e grande defensor de reformas profundas do sistema, 

faz coro com os defensores de modelos neoliberais ao classificar a Constituição de 1988 

como um equívoco.  

 

Daqui a 50 anos, quando os historiadores se debruçarem sobre o período 

vivido pelo Brasil nas últimas duas décadas, não tenho dúvidas de que, na 
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hora de apontar o momento em que o país se perdeu nos descaminhos das 

opções erradas, a Constituição de 1988 será julgada com extrema severidade. 

O pêndulo, claramente, foi longe demais naquele momento (GIAMBIAGI, 

2007, p. xxi). 

 

O aumento dos questionamentos sobre a Constituição brasileira de 1988, 

principalmente no que diz respeito à Seguridade Social, contribuiu decisivamente para a 

execução das reformas previdenciárias promovidas pelas administrações dos ex-presidentes 

FHC e Lula. Nos dois governos, a Previdência Social brasileira passou por modificações que 

atenderam, mais ou menos intensamente, aos anseios do mercado, indo ao encontro dos 

princípios propalados pelo discurso neoliberal. 

 

A reforma da Previdência Social no governo FHC(1998) 

 

Como já mostrado anteriormente, imediatamente após a promulgação a Constituição 

de 1988 começaram os questionamentos sistemáticos sobre a capacidade de financiar a 

Seguridade Social brasileira, fortalecendo as posições daqueles que viam a necessidade de 

uma reforma, a qualquer custo, do recém-criado sistema previdenciário. 

O discurso reformista apoiava-se, principalmente, no suposto déficit previdenciário 

gerado por despesas muito elevadas e que se agravariam de acordo com o envelhecimento da 

população. Ademais, outras variáveis, muitas delas questionadas, começaram a ser apontadas 

como causadoras de dificuldades na Previdência Social, entre elas a elevação do salário 

mínimo; as aposentadorias precoces por tempo de contribuição; os benefícios especiais para 

trabalhadores rurais, mulheres e professores; o acúmulo dos benefícios de aposentadoria e 

pensão para um mesmo indivíduo; o valor elevado dos benefícios em montante incompatível 

com a capacidade produtiva da economia e com as limitações do orçamento público; a 

renúncia de receita, sonegação e evasão fiscal; e, os seus custos administrativos elevados.  

 

Os defensores da reforma da Previdência têm evitado muitas questões e 

fazem um enfoque parcial, para dizer-se o mínimo. Excluem todos os 

elementos políticos, eletivos, envolvidos nesse sistemático e continuado 

processo de corte de direitos sociais. Apresentam as mudanças como 

eminentemente técnicas e inevitáveis, para inibir a resistência dos segmentos 

atingidos (VAZ e MARTINS, 2007, p. 191). 

 

Com a chegada de FHC no Ministério da Fazenda e o início da formulação do Plano 

Real, o ambiente reformista da Previdência Social começou a ser preparado. 
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Entre 1993-2002, houve extrema incompatibilidade entre a estratégia 

macroeconômica e de reforma do Estado, central e hegemônica na agenda 

governamental, e as possibilidades efetivas de desenvolvimento e inclusão 

social. Em primeiro lugar, essa estratégia acarretou aumento da crise social, 

percebida, sobretudo, pela desorganização do mundo do trabalho. Em grande 

medida, esse movimento foi consequência da estagnação econômica, 

implícita no Plano Real. Em segundo lugar, a estratégia macroeconômica 

minou as bases financeiras do Estado, debilitando sua capacidade de 

intervenção, em geral; e nas políticas sociais, em particular. Esse movimento 

foi consequência das políticas monetária, cambial e fiscal adotadas, que, 

num curtíssimo espaço de tempo, provocaram uma desorganização das 

finanças públicas da União, dos estados e dos municípios; em consequência, 

as possibilidades de financiamento do gasto social, dessas três esferas de 

governo, estreitaram-se drasticamente. Em suma, esses foram os parâmetros 

mais gerais que influenciaram os rumos da Seguridade Social entre 1993 e 

2001 (FAGNANI, 2007b, p. 54). 

 

Antes da efetivação da primeira reforma da Previdência, no governo FHC, uma 

medida implantada durante a fase inicial do Plano Real contribuiu para desestruturar as bases 

financeiras das políticas sociais: a aprovação da EC n. 01/94, a qual instituiu o Fundo Social 

de Emergência (FSE). Esse fundo era composto por recursos capturados, pela área econômica, 

de parcela das fontes de financiamento vinculadas, pela Constituição de 1988, à Seguridade 

Social. “O nome não poderia ser mais impróprio, dado que o fundo tinha objetivos 

antissociais e era permanente” (FAGNANI, 2007b, p. 54). Mais à frente, o FSE passou a ser 

denominado de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e, posteriormente, de Desvinculação das 

Receitas da União (DRU), nomenclatura utilizada até hoje. O FSE acabou por promover a 

elevação da carga tributária, devido ao aumento de 5% da alíquota sobre todos os impostos e 

contribuições. Ao mesmo tempo, além de desvincular 15% de receitas constitucionais 

garantidas aos estados e municípios, o FSE capturou 20% da arrecadação de impostos e 

contribuições federais, previstos no OSS, que seriam destinados aos programas sociais do 

governo federal (FAGNANI, 2007b). Como falar então em “déficit” da previdência se todos 

os anos parte considerável dos recursos da Seguridade Social são desviados para outros 

setores não sociais do orçamento federal? 

As propostas da reforma da Previdência Social do governo FHC foram apresentadas 

ao Congresso Nacional em março de 1995 e debatidas pelos congressistas até meados de 

1996. Alguns pontos da proposta não foram bem recebidos pelo conjunto da sociedade e 

sofreram alterações, sendo novamente apresentadas para apreciação do Congresso Nacional, 

em 1997. Foi somente no final de 1998, após o pleito que reelegeu o presidente FHC, que foi 

aprovada, definitivamente, a primeira reforma da Previdência Social após a promulgação da 

Constituição de 1988. 



114 

 

As medidas aprovadas que atingiram os trabalhadores do setor privado 

regulamentados pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) – administrado no âmbito 

do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) do MPAS – determinaram a implantação do 

teto para o pagamento dos benefícios das aposentadorias por tempo de serviço e a alteração 

das regras de cálculo desse benefício, que antes da reforma era determinado por meio de uma 

média aritmética dos 36 melhores meses de contribuição dos últimos quatro anos de atividade. 

A partir da reforma, para obter o direito à aposentadoria, o segurado deveria ter contribuído 

no mínimo durante 35 anos (no caso dos homens), ou 30 anos (para as mulheres). Nos casos 

especiais de aposentadoria por idade, o homem necessitaria ter 65 anos e a mulher, 60 anos. A 

redução de cinco anos para trabalhadores rurais e professores, de todos os sexos, permaneceu 

em vigor. Com os novos dispositivos constitucionais aprovados em 1998, estava aberto o 

caminho para o governo elaborar leis que permitissem mudanças no sistema previdenciário e 

para a definição das normas de transição das antigas determinações legais para as novas. Em 

1999, o governo FHC apresentou ao Congresso Nacional a lei que regulamentava a reforma 

previdenciária dos trabalhadores do setor privado, o RGPS.  

Entre as alterações mais significativas introduzidas pela reforma estava a que dizia 

respeito ao valor do benefício dos inativos.  As aposentadorias por tempo de serviço passaram 

a ser calculadas a partir de uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição 

correspondentes, no mínimo, a 80% de todo o período contributivo do segurado, corrigidos 

monetariamente. É sobre esse cálculo que é aplicado um elemento redutor do benefício, o 

fator previdenciário
35

, o qual varia de acordo com a idade do segurado e a expectativa de vida 

média, estimada pelo IBGE. Ou seja, quanto maior a diferença entre o momento de sua 

aposentadoria e a expectativa de vida estimada, menor será o benefício do aposentado. Assim 

sendo, foi abandonada a antiga forma de cálculo do benefício, a qual era determinada pela 

média aritmética dos últimos 36 meses de contribuição. A nova lei determinou ainda que o 

tempo de contribuição de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres valeria apenas para os 

                                                 
35

 O fator previdenciário, estabelecido pela Lei n. 9.876, de 29/11/99, é uma fórmula que considera os seguintes 

elementos: tempo de contribuição; alíquota de contribuição (0,31); idade e expectativa de vida do segurado, na 

data da aposentadoria (MPAS, 2002, p. 23). A regra de cálculo do valor dos benefícios, pós-reforma de 1998, é:  

Sb = Mx [(TC x a)/Es] x [1+ (Id + Tc x a) /100]  

Sb = salário de benefício  

M = média dentre os 80% dos salários de contribuição apurados entre julho de 1994 e o momento da 

aposentadoria, corrigidos pela inflação  

Tc = tempo de contribuição do segurado  

a = alíquota de contribuição do segurado e do empregador = 0,31  

Es = expectativa de sobrevida do segurado na data da aposentadoria, medida anualmente pelo IBGE, 

considerando-se a média única nacional para ambos os sexos  

Id = idade do segurado na data da aposentadoria 
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inscritos na Previdência Social após a publicação da emenda constitucional que a 

regulamentou. Os anteriormente inscritos podem se aposentar aos 25 anos de contribuição, se 

mulheres, e 30 anos, se homens, desde que tenham, no mínimo, 48 anos e 53 anos de idade, 

respectivamente. No entanto, o valor do benefício passou a ser o de 70% do salário, acrescido 

de 5% por cada grupo de 12 contribuições adicionais, até o limite de 100% (MARQUES, 

BATICH e MENDES, 2003). 

A reforma do governo FHC também estabeleceu algumas mudanças para os servidores 

públicos, inscritos no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A partir da reforma, as 

aposentadorias para os futuros servidores só poderiam ser integrais caso esses preenchessem 

os requisitos de idade mínima para a solicitação do benefício (55 anos para as mulheres e 60 

anos para os homens) e caso tivessem atingindo o tempo mínimo de contribuição (30 anos 

para as mulheres e 35 anos para os homens, sendo que ambos deveriam ter contribuído com 

pelo menos 20 anos no serviço público). Para os servidores da ativa, foi implantada uma idade 

mínima para a aposentadoria – 53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres – 

complementada por meio da regra de transição baseada em “pedágios” (descontos sobre a 

folha de pagamento do benefício) sobre o período restante para a aposentadoria por tempo de 

contribuição, integral e proporcional. 

Para o governo FHC, essas alterações poderiam promover um alívio temporário no 

orçamento da Seguridade Social, ficando, no entanto, aberta a possibilidade da adoção de 

novas medidas futuras, caso fosse detectada essa necessidade. Para parcela da sociedade, a 

reforma significou a perda de importantes conquistas anteriormente determinadas pela 

Constituição de 1988. 

 

Dado o paradigma econômico então em vigor, o sentido claro da EC n. 20/98 

foi suprimir direitos, tendo em vista o ajuste fiscal. (...) O caminho a ser 

seguido era transfigurar a seguridade social em seguro social, e o regime de 

repartição em regime de capitalização. Buscava-se, em última instância, o 

equilíbrio contábil entre contribuição e benefício (FAGNANI, 2007b, p. 54). 

 

Pela análise de Silva (2004b), as novas regras previdenciárias que passaram a vigorar 

no Brasil após a reforma de 1998, estipuladas pela emenda constitucional nº. 20 (EC n. 

20/98), impuseram perdas aos segurados, pois estimularam o aumento da idade mínima para a 

aposentadoria e a ampliação do período de contribuição. Se para o governo FHC a reforma 

poderia promover a redução de gastos no curto prazo – pela postergação da concessão dos 

benefícios – e no longo prazo – pelo pagamento dos benefícios por menor tempo; para a 
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sociedade significaria trabalhar mais, contribuir mais e receber menos, estreitando a relação 

entre contribuições e benefícios pela nova regra de cálculo. 

 

Além disso, nessa quadra, o campo conservador teve êxito na realização da 

Reforma da Previdência. A Emenda Constitucional n. 20, de 1998, 

desmontou o espírito das conquistas de 1988 e instituiu para esse país de 

miseráveis regras mais severas que as praticadas nos países desenvolvidos da 

OCDE. Para justificar esse legado de destruição, além dos argumentos 

falaciosos de sempre sobre a “catástrofe” fiscal, inovaram ao difundir a visão 

do aposentado como portador de ‘privilégios’ inaceitáveis, um verdadeiro 

‘marajá’, que ameaçava a estabilidade recém-conquistada e os “sólidos” 

fundamentos econômicos. O próprio presidente da República (FHC) 

denominou-os de “vagabundos” (FAGNANI, 2007, p. 12). 

 

A reforma da Previdência Social no governo Lula (2003) 

 

Antes mesmo da eleição do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, a 

imprensa e os economistas de mercado desencadearam um novo movimento a favor do 

aprofundamento da reforma da Previdência, iniciada pelo governo FHC, em 1998. Mais uma 

vez, apontava-se para o suposto déficit da Previdência Social como o principal elemento de 

desequilíbrio das contas públicas
36

. 

Logo em abril de 2003, ao iniciar o quarto mês de mandado, o governo Lula 

encaminhou uma nova proposta de reforma da Previdência Social ao Congresso Nacional. 

Nela, de forma geral, estava prevista, inicialmente, a adoção de um regime previdenciário 

único para o setor privado e público, teto único, aposentadoria complementar por meio de 

fundos de pensão, contribuição de 20% sobre o faturamento e não sobre a folha salarial das 

empresas, regra de transição para os trabalhadores já inscritos no sistema previdenciário e 

contribuição para os inativos. 

Depois de meses de debates polêmicos e pressões variadas por parte de entidades de 

classe, governadores e do próprio Congresso Nacional, o relatório final da comissão 

parlamentar foi levada à votação. O texto enviado para o Congresso Nacional passou por 

diversas alterações. Após a votação em segundo turno, foram definidos os seguintes principais 

                                                 
36

 Segundo Silva (2004b), a imprensa conservadora, de linha neoliberal, insiste na visão negativa do sistema 

previdenciário público de repartição e tenta convencer que a noção de mérito individual, onde cada trabalhador 

financia seu próprio futuro e recebe de acordo com suas contribuições, é a melhor opção. Defensora da lógica 

mercantil, a imprensa prega o regime de capitalização e exige que o Estado faça a reforma e promova o ajuste 

fiscal de suas contas para que continue honrando seus compromissos em relação às suas dívidas interna e 

externa, faça o risco-país cair e reduza os juros da economia como um todo. Essas medidas são vistas pela 

imprensa e pelos economistas do mercado como as únicas capazes de reativar o crescimento econômico.  
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pontos: a) foi estabelecido um redutor de 5% para cada ano até o máximo 35% para aqueles 

que quisessem se aposentar a uma idade que respeitasse a idade mínima anteriormente 

prevista – 53 e 48 anos para homens e mulheres, respectivamente – mas antes dos novos 

limites estabelecidos, de 60 e 55 anos para homens e mulheres, respectivamente; b) foi 

implantada a exigência de permanência de cinco anos no último cargo para aposentadoria 

integral; c) ficou definido o aumento de 70 para 75 anos na idade para aposentadoria 

compulsória a partir de 2012; d) estabeleceu-se um teto (na época equivalente a 10 salários 

mínimos) para futuros pensionistas e desconto de 30% sobre a parcela excedente; e) foi 

implantada a contribuição de 11% sobre a parcela da aposentadoria ou pensão dos inativos 

que excedessem o valor do teto estabelecido pelo governo (na época de cinco salários 

mínimos, no caso dos estados e municípios; e um pouco acima desse valor, 5,8 salários 

mínimos, no caso da União); f) para os atuais servidores, foi estabelecido um teto de isenção 

para quando se aposentassem (na época equivalia a 10 salários mínimos); g) foi determinada a 

criação de fundos de pensão complementares fechados para os servidores públicos de 

contribuição definida (quando o beneficiário sabe o quanto deve pagar, mas não o quanto 

receberá ao se aposentar)
37

; h) definiu-se que militares e policiais militares de todos os 

estados devem ter projeto específico de reforma; e i) modificou-se a fórmula de cálculo do 

benefício do servidor público, possibilitando que o mesmo fosse feito com base na média dos 

salários de contribuição, em moldes similares ao que ocorre no RGPS após a reforma de FHC, 

e não mais com base no salário de final de carreira.  

Em dezembro de 2003, após algumas modificações pontuais promovidas pelo Senado 

no texto original da reforma, foi promulgada, pelo Congresso Nacional, a Emenda 

Constitucional nº. 41 (EC/41).  

Na reforma previdenciária bancada no primeiro governo Lula, a extinção da 

aposentadoria integral esteve entre os pontos que mais causou polêmica, principalmente no 

que diz respeito à noção de direito adquirido. Esteve em questão, principalmente, a 

irretroatividade da lei. Criou-se, então, uma sensação de instabilidade das regras com a 

violação de princípios constitucionais. O afrouxamento da noção de direito, base do Estado 

democrático, mostrou a fragilidade de um contrato social em decorrência das exigências da 

política econômica e fiscal. Com a aprovação da reforma previdenciária de 2003, além da 

manipulação da noção de direito, nivelou-se, por baixo, os direitos sociais e foram protegidos 

                                                 
37

 Os fundos de pensão dos servidores públicos, criados com a reforma de 2003, foram regulamentados 

recentemente, em 2012, no governo Dilma, como será visto mais adiante. 
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os custos do capital, isentando-os de tributos e contribuições através de renúncias fiscais. 

(SILVA, 2004b). 

As reformas da Previdência Social dos governos FHC e Lula provocaram reações 

diferentes por parte dos envolvidos nesse debate. Os defensores do discurso neoliberal de 

Estado mínimo esperavam mudanças mais profundas, passando a fazer pressão por uma futura 

nova reforma, apontando uma série de problemas que acreditam persistir no sistema 

previdenciário, entre os quais: as regras de aposentadoria do RGPS que continuam sendo 

consideradas “benevolentes”; o fato de a idade mínima ser baixa em termos de comparações 

internacionais; e a exceção feita aos professores do sexo feminino, que ainda podem continuar 

a se aposentar com apenas 50 anos (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 5). 

 

(...) se a reforma for encarada como um passo de uma sequência de 

mudanças constitucionais e legais, terá sido uma estratégia correta. Se, 

contudo, for vista como uma reforma estrutural, após a qual o Estado poderá 

considerar que estará dispensado de modificar as regras de aposentadoria 

pelos próximos 10 ou 20 anos, terá sido claramente insuficiente 

(GIAMBIAGI et al, 2004, p. 8). 

 

Por sua vez, os apoiadores do Estado de Bem-Estar Social consideram que as 

alterações das regras previdenciárias imprimiram a redução drástica da ação do Estado nesse 

campo da Seguridade Social, com a possibilidade de causarem imensas perdas sociais. 

 

As atuais regras de idade mínima para a aposentadoria já são extremamente 

elevadas para a realidade brasileira. São superiores às de países 

desenvolvidos com realidade socioeconômica e demográfica que são 

infinitas vezes superiores à brasileira. A adoção de regras ainda mais 

excludentes representará caminho acelerado para o aprofundamento da 

pobreza, da desigualdade social e para a concentração da renda. Com a 

reforma (...), teremos uma massa de velhos desprotegidos que estarão nas 

ruas pedindo esmolas nas próximas décadas. Fazer um novo ciclo de 

reformas conservadoras vai antecipar ainda mais esse processo (FAGNANI, 

2007, p. 12). 

 

A reforma, nessa perspectiva, caracterizou-se por ser mais um passo decisivo na 

destruição do Estado Social (processo iniciado no governo Collor), desconsiderando 

completamente a necessidade da promoção da universalização da cobertura do risco-velhice e 

adotando a agenda do FMI, do Banco Mundial e dos arautos do capital financeiro com relação 

aos fundos de pensão (MARQUES e MENDES, 2004). Além disso, a promoção de novas 

reformas visando à contenção de custos foi mantida no debate nacional para reforçar os 
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compromissos com os mercados financeiros internacionais e a redução do papel do Estado. 

(MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007b, p. 271). 

Apesar de ser parcialmente desfigurada, principalmente em relação à Previdência 

Social, a Seguridade Social brasileira ainda conseguiu manter boa parte das conquistas 

elementares previstas na Constituição de 1988. 

 

A Seguridade Social, apesar de todos os percalços a que esteve submetida ao 

longo de todos esses anos, demonstrou vitalidade e capacidade de 

materializar direitos sociais, financiar ações e serviços públicos nas áreas de 

Previdência Social, Saúde e Assistência Social (ANFIP, 2009, p. 10). 

 

2.2.5 A mundialização financeira e as consequências para a previdência: a criação dos 

fundos de pensão na lógica do discurso neoliberal 

 

Como visto anteriormente, o fortalecimento do discurso neoliberal nos últimos 

quarenta anos gerou questionamentos sobre os mecanismos de seguridade social em todo o 

planeta, em especial dos referentes à previdência social, tendo como consequência o desmonte 

parcial dos sistemas de proteção social, essencialmente em países da América Latina. Nessas 

quatro últimas décadas, a aplicação das ações neoliberais se deu pari passu ao processo de 

mundialização financeira, pois, afinal, um dos preceitos basilares do discurso neoliberal é a 

total liberdade de circulação do capital. Nessa inter-relação entre o discurso e práticas 

neoliberais e a mundialização financeira se desenvolvem os interesses do capital nos vultosos 

recursos originados na criação e desenvolvimento de diversas modalidades de fundos de 

pensão. Analisar esse processo é essencial para entender os reais interesses do capital na 

desestruturação dos sistemas de seguridade social de forma geral e da previdência social em 

particular. 

Segundo François Chesnais (2005, 2006 e 2008), a perspectiva de rendimentos 

infinitos esconde a grande contradição do capital. Por trás da ganância, da busca infinita de 

enriquecimento, se encontra a constante possibilidade de crise sistêmica inerente ao modo de 

produção capitalista. O “vácuo ideológico e o desequilíbrio de forças consequentes tornaram 

possível aquilo que era antes inconcebível: a absoluta hegemonia dos mercados financeiros e 

os excessos responsáveis pelo colapso atual” (RICUPERO, 2008).  

Portanto, a compreensão do processo de mundialização financeira não pode deixar de 

lado o caráter político-ideológico do discurso neoliberal. Somente assim é possível ter 

entendimento da atual fase de desenvolvimento do processo de expansão capitalista e, no caso 
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desta tese, as suas implicações nos sistemas de seguridade social, principalmente em seus 

mecanismos previdenciários. Esse entendimento, no âmbito da Economia Política, objetiva a 

compreensão da economia capitalista como um todo, como um sistema específico de forças 

produtivas e relações de produção entre as pessoas em sociedade. Apoiado no materialismo 

histórico de Marx e em sua teoria econômica, a análise no âmbito da Economia Política cria 

condições para entender de forma sólida os problemas que envolvem as relações sociais de 

produção, suas contradições e os sinais de crise. 

 

A Economia política não é uma ciência das relações entre as coisas, como 

pensavam os economistas vulgares, nem das relações entre as pessoas e as 

coisas, como afirmou a teoria da utilidade marginal, mas das relações entre 

as pessoas no processo de produção (RUBIN, 1980, p. 15). 

 

Tendo em vista essas considerações, torna-se inevitável abordar o processo de 

mundialização financeira numa perspectiva da Economia Política, tendo como referência 

algumas das categorias da análise marxista, para, adiante, compreender os interesses 

financeiros na desestruturação dos mecanismos de seguridade social e previdenciários 

amparados pelo discurso neoliberal. 

Recuperar a análise marxista sobre a financeirização da economia é um importante 

ponto de partida para a compreensão dos atuais mecanismos de financeirização da economia 

mundial e as suas exigências de rentabilidade impostas pelo mercado financeiro, fazendo o 

capital afirmar-se enquanto valor em processo voltado para sua auto-valorização e sua auto-

reprodução (CHESNAIS, 2006).  

Esse processo decorre da proeminência de uma forma de capital que se valoriza 

segundo o ciclo abreviado do capital (D – D’)
38

, se apropriando de um sobre-produto criado 

em condições sociais que não exclusivamente a da produção da mais-valia. É nesse processo 

em que ocorre a extrapolação do capital fictício, representado por meio de títulos, ações e 

obrigações emitidos no momento dos empréstimos em dinheiro ao setor público e/ou privado. 

Os detentores desses papéis, utilizados em dezenas de operações
39

 fazendo a ficção se 

ampliar, esperam que o seu capital emprestado obtenha rendimento sob a forma de juros e 

dividendos. A finança, vista dessa maneira, é a forma do capital portador de juros em situação 

de exterioridade em relação à produção, conforme evidenciado por Marx (1981). 

                                                 
38

 O ciclo abreviado do capital, representado em Marx pela expressão D – D’, a qual descreve o movimento do 

capital-dinheiro para o capital-dinheiro aumentado, revela a forma que o dinheiro em massa se transforma em 

capital de empréstimo portador de juros. 
39

 Títulos, ações e obrigações, por exemplo, são contabilizados nos balanços de bancos, usados como meio de 

pagamentos em fusões de empresas e utilizados como garantia de empréstimos. 
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Em Marx, o capital portador de juros é aquele que busca sua valorização fora do 

processo de criação e apropriação da mais-valia na produção, ocorrendo quando o possuidor 

de dinheiro opera a conversão do dinheiro em capital, assumindo, sua posição de capitalista 

passivo. Trata-se, segundo Marx, do capital emprestado que se conserva e cresce, voltando ao 

seu ponto de partida para poder recomeçar o mesmo processo.  É a acumulação de capital-

dinheiro propriamente dito em oposição à acumulação de capital por meio da mais-valia.  

 

Este aparecimento do dinheiro “vadio”, sob uma forma maciça, pronto a ou 

desejoso de se valorizar sob a forma de empréstimo ou de aplicação em 

ações, vê o nascimento de uma tensão interna no movimento do capital que 

Marx pressentiu sem imaginar a amplitude que ela atingiria no século XX e 

hoje no século XXI (CHESNAIS, 2006). 

 

Para Marx, o capital portador de juros, como expressão máxima do fetiche no 

capitalismo – dinheiro gerando dinheiro, sem que haja produção – é a forma mais acabada do 

capital. “Enfim, quanto mais a forma D – D’ torna-se predominante, mais o fetichismo, as 

representações fantasmagóricas das fontes da riqueza, se apossam da sociedade” 

(CHESNAIS, 2006). 

A compreensão dos elementos gerais do processo de mundialização financeira em suas 

relações com o discurso neoliberal é essencial para o entendimento do papel dos fundos de 

pensão nesse processo. Somente assim é possível apreender os interesses neoliberais no 

processo de redução dos sistemas de seguridade social de forma geral e, particularmente, da 

previdência social. Chesnais (2005, p. 36) explica que os fundos de pensão “fizeram da 

centralização dos lucros não reinvestidos das empresas e das rendas não consumidas das 

famílias, especialmente os planos de previdência privados e a poupança salarial, o trampolim 

de uma acumulação financeira de grande dimensão”. 

Os fundos de pensão são as mais importantes e mais dinâmicas fontes de recursos dos 

investidores institucionais, tanto pelo seu tamanho quanto por sua força financeira, 

centralizando a poupança coletiva e individual, a transformando em capital dinheiro 

concentrado que se valoriza nos mercados. 

 

Receptáculos privilegiados da poupança financeira dos assalariados das 

grandes empresas e das famílias afortunadas ao longo dos anos 80-90, num 

contexto de aumento crescente das desigualdades de renda, os fundos de 

pensão (...) surgiram como os principais atores dos mercados financeiros, 

transformando a amplitude, a estrutura e o funcionamento desses mercados 

(SAUVIAT, 2005, p. 109). 
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Com isso, os fundos de pensão tornaram-se os principais emprestadores e acionistas de 

empresas, além de financiarem amplamente os Estados nacionais, aumentando seu poder de 

ingerência no âmbito público e privado, exercendo pressão nas políticas econômicas dos 

Estados e na gestão das empresas. 

Os fundos de pensão se originaram em países de origem anglo-saxã – Estados Unidos, 

Canadá e Austrália – e também em vários países europeus, tais como o Reino Unido, Holanda 

e Suíça. Surgiram, inicialmente, nos EUA, entre a Segunda Guerra Mundial e o início dos 

anos 1970. Foram motivados por incentivos fiscais e pela pressão dos sindicatos decorrentes 

de seus interesses em garantir pensões mais elevadas aos trabalhadores no momento de suas 

aposentadorias. Formaram-se a partir da criação de caixas de aposentadoria mediante 

acumulação de recursos via regimes de previdência por capitalização, recursos esses de 

origem patronal e/ou salarial. A priori, essas reservas acumuladas e valorizadas no mercado 

financeiro devem ser utilizadas para o pagamento de aposentadorias dos assalariados. 

Inicialmente, num contexto de dinamismo do emprego industrial e da expansão desses 

regimes durante o período fordista, os fundos alimentaram o desenvolvimento de grandes 

poupanças financeiras. A partir dos anos 1980, a elevação das taxas de juros, o surgimento de 

um regime de baixa inflação nos países centrais e o desenvolvimento intenso das bolsas de 

valores fizeram o poder financeiro dos fundos de pensão crescer consideravelmente, com 

atuações no mercado de títulos da dívida pública e no mercado de ações, graças ao processo 

de desregulamentação dos mercados de ativos e da liberalização dos mercados de capital em 

âmbito mundial, multiplicando, assim, as oportunidades de aplicação financeira. 

Porém, ao longo da década de 1980, com o fortalecimento do discurso neoliberal e 

ampliação de suas práticas, os EUA viram seus regimes de capitalização transformarem-se 

profundamente. Nesse período, a reestruturação das empresas fez com que muitos 

empregadores fechassem seus regimes de benefícios com valores definidos, tanto para 

especular com seus excedentes, obtendo a liquidez necessária para as crescentes operações de 

fusões e aquisições, quanto para transformá-los em planos de contribuições definidas, 

reduzindo assim o custo e a responsabilidade das empresas perante esses fundos. Com isso, 

transferiu-se dos empregadores aos assalariados o risco e o custo das aposentadorias, lançando 

base para a criação dos fundos mútuos. 

A partir dos anos 1980, os fundos mútuos dos EUA e as sociedades de investimento 

em outros países, por meio dos planos de previdência privada, lançaram as famílias de classe 

média ao mercado de bolsas de valores, tendo suporte da mídia, uma vez que as sociedades de 

investimentos aparecem frequentemente nas publicidades de jornais e nos canais de televisão.  
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“A mídia contribui muito para tornar popular a atividade bursátil e, de certa maneira, quase 

natural na atividade humana cotidiana, tendo banalizado a compra de ações tal como a compra 

de qualquer bem de consumo” (SAUVIAT, 2005, p. 114). 

No ambiente de desregulamentação financeira das fronteiras domésticas no fim dos 

anos 1990, os fundos de pensão constituíram uma grande força financeira ao buscar maior 

diversificação de riscos para as suas operações. A ação desses atores financeiros tornou-se 

mundial, operando suas arbitragens entre rendimentos e riscos. Dessa maneira, a valorização 

mundial das bolsas de valores na década de 1990 inchou de forma fictícia esses fundos, 

compostos por ações domésticas e internacionais, visto que o mercado nas bolsas oferecia 

oportunidades de ganhos crescentes; e também por ativos cada vez mais arriscados, 

principalmente de ações de empresas não cotadas em bolsas. Até mesmo os grandes fundos de 

pensão do setor público, protegidos por regulamentações estatais, foram, aos poucos, 

autorizados a aumentar suas aplicações em ações. 

A diversificação de aplicações em diferentes mercados de ativos, na busca de ganhos 

fáceis, também levou empresas e Estados a recorrerem cada vez mais ao mercado financeiro. 

Com isso, a acumulação financeira produzida pela institucionalização da poupança por meio 

dos fundos de pensão levou à expansão da demanda de aplicação em ativos financeiros – 

especialmente em ações e títulos das dívidas públicas – e, consequentemente à alta dos preços 

dos ativos, além, obviamente, da volatilidade dos mercados.  

A redução do valor das carteiras de ativos dos fundos de pensão, decorrentes da crise 

financeira de 2000
40

, levou esses fundos a buscarem aplicações mais diversificadas, mais 

rentáveis e, portanto, mais arriscadas, como, por exemplo, os hedge funds, responsáveis por 

explorarem sistematicamente anomalias ou distorções temporárias dos preços dos ativos. 

Em muitos países, os investidores institucionais tornaram-se os principais acionistas 

das empresas, resultado do fortalecimento mundial da lógica de aplicação dos fundos de 

pensão e dos fundos mútuos. É o caso, sobretudo, das maiores empresas que recorrem às 

poupança geradas por esses fundos, fazendo do mercado de ações e títulos um instrumento 

privilegiado de aplicações domésticas e internacionais. Assim sendo, a concentração das 

ações e títulos nas mãos dessas instituições financeiras conferiu-lhes o poder de exigir das 

empresas níveis mais elevados de retorno de suas aplicações, fortificando uma concepção 

mais financeira junto às empresas do setor produtivo, com ativos divisíveis e líquidos 

esperando para serem vendidos ou comprados de acordo com as oportunidades de rendimento 

                                                 
40

 Estouro da bolha da internet, provocando a crise das ações das empresas de novas tecnologias de informação, 

principalmente da Nasdaq. 
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financeiro. Para Sauviat (2005, p. 123), este “novo poder dos investidores institucionais 

manifesta-se pela ameaça permanente de retirada que eles fazem aos dirigentes da empresa e 

pela possibilidade que têm de se livrar de todo compromisso financeiro da noite para o dia”, 

afirmando os interesses dos acionistas acima de qualquer outro. 

Se os administradores de empresa adaptaram-se relativamente bem ao novo poder 

acionário dos fundos de pensão, o mesmo não ocorreu com os assalariados. Diante da 

necessidade de maximizar o valor acionário e da intensificação da concorrência mundial entre 

empresas, os assalariados se depararam com as políticas de redução de custos, com a 

reestruturação dos grupos em torno dos segmentos de atividades mais rentáveis, com os 

programas recorrentes de recompra de ações entre outras medidas que colocaram claramente 

os trabalhadores em situação ainda mais degradante, verificadas no aumento da desigualdade 

de renda entre trabalhadores de segmentos distintos
41

, redução sistemática do poder de 

compra dos assalariados – principalmente daqueles de menor qualificação – e perda gradativa 

de direitos sociais. 

Por sua vez, a partir dos anos 1990, os sindicatos mudaram as estratégias de ação diante 

a nova realidade decorrente da mundialização financeira. Buscaram praticar o “direito 

acionário”, decorrente do uso financeiro dos fundos de pensão dos trabalhadores, entrando no 

jogo da governança corporativa mediante o uso de seus poderes acionários, uma vez que 

possuem representantes nos conselhos administrativos desses fundos. O problema está no fato 

do trabalhador continua à mercê do objetivo do acionista, pois as resoluções submetidas ao 

voto em nome dos sindicatos não se afastam do padrão acionário. Dessa forma, os sindicatos 

buscam desenvolver o diálogo com a comunidade financeira, da qual os administradores de 

fundos são um dos pivôs, adotando um discurso cujo tom é mais de acionista do que de 

sindicalista. Trata-se de uma prática de concessão excessiva da lógica sindical ao mercado 

financeiro, “pois reivindicar como acionista assalariado deixa forçosamente o sindicato numa 

posição esquizofrênica, que reflete a natureza antagônica das relações capital-trabalho” 

(SAUVIAT, 2005, p. 129). 

 

Neste contexto, reconhece-se que os investidores institucionais estariam 

tentando administrar uma difícil síntese entre duas lógicas a priori 

antagônicas: a proteção social e as finanças. A primeira é baseada em uma 

concepção holística e em valores humanos de solidariedade. Mas a segunda 

permanece completamente voltada para os critérios de valorização 

                                                 
41

 Nos Estados Unidos, por exemplo, a diferença entre a remuneração média de um diretor-geral de uma grande 

empresa e a de um operário cresceu consideravelmente entre 1980 e 2000. De 1 para 41, essa diferença passou a 

ser de 1 para 531, respectivamente (SAUVIAT, 2005, p. 127). 
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econômico-financeira e na apropriação privada e individual da renda e da 

riqueza (BRUNO, 2007, p.115). 

 

2.2.6 Os fundos de pensão e da previdência complementar aberta no Brasil sob a lógica 

da mundialização financeira 

 

Como visto anteriormente, o atual fase do capitalismo é marcada pela dominância do 

capital financeiro: o capital portador de juros à espera de valorização em seu ciclo abreviado 

D – D’, estimulando o caráter fictício desse capital. Por estar inserido nesse amplo processo 

de mundialização financeira, “o Brasil não ficou imune às forças que determinaram e 

movimentaram o novo mundo que se descortinou com a instalação dessa dominância” 

(MARQUES, 2009), a qual penetra no desenvolvimento dos fundos de pensão e fundos 

mútuos, estes compostos pelos sistemas de previdência complementar de fundos fechados do 

mercado financeiro nacional. 

 

Apesar de suas limitações em relação à população total, os fundos de pensão 

e as entidades abertas de previdência complementar adaptaram-se aos 

interesses do capital financeiro em seus diferentes momentos. Exemplos 

disso é o fato de os fundos abertos terem se transformado em meros ativos 

financeiros, e de os fundos fechados, a partir de meados de 1990, terem se 

orientado para o financiamento do setor público (MARQUES, 2009). 

 

Entendida a lógica financeira por trás dos fundos de pensão e fundos mútuos em 

âmbito internacional, cabe agora analisar o que está por trás do crescimento da previdência 

complementar privada no Brasil
42

, em suas duas modalidades possíveis: os fundos de 

aposentadoria de entidades abertas de previdência complementar e os fundos de pensão de 

entidades fechadas de previdência complementar, ligados principalmente às entidades do setor 

público. 

Independentemente das diferenças existentes entre as modalidades de fundos de 

aposentadoria complementar, os recursos captados foram “adaptando-se aos interesses do 

capital financeiro em seus diferentes momentos” (LEITE, 2009). Em termos legais, os 

regimes de previdência complementar abertos são considerados enquanto atividades 

comerciais, sendo tratados como entidades de natureza essencialmente financeira, 

regulamentados e fiscalizados pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep).  

                                                 
42

 Apesar da expansão surpreendente dos fundos de previdência complementar no Brasil desde a década de 1980; 

a partir de 2008, em decorrência da crise econômica e financeira mundial, a ampliação desse mercado perdeu 

fôlego. 
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Por sua vez, os fundos de pensão, por conta de sua natureza social, são regulamentados e 

fiscalizados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), por meio do 

Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), responsável por sua 

normatização, e pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC), a qual assume atuação 

fiscalizadora. 

 

Quadro 1: Regimes de previdência complementar - principais características 

Fonte: Paixão (2006) apud Leite (2009) 

(*) - exceção: LC 109/01, art. 77, § 1º 

 

As entidades fechadas de previdência privada complementar 

 

Os fundos de pensão no Brasil são restritos a poucas categorias de trabalhadores 

ligados principalmente a empresas originárias do setor público. Porém, o patrimônio desses 

fundos é elevado e tem crescido desde os anos 1980. De acordo com Leite (2009), os recursos 

desses fundos de pensão foram amplamente utilizados pelo governo federal em momentos 

específicos, tais como no processo de fortalecimento da bolsa de valores no Brasil, quando a 

legislação impunha maior aquisição e manutenção de ações nos portfólios dos fundos de 

pensão; no financiamento do déficit público, mediante a compra de títulos do governo federal; 

e no processo de privatização das empresas estatais mais importantes, quando a participação 

dos fundos de pensão foi muito ativa. 

Apesar da expansão dos fundos de pensão de entidades fechadas, no Brasil a sua 

atuação ainda é bastante limitada. No entanto, diversos sindicatos e centrais sindicais apoiam 

a expansão desses fundos complementares a mais categorias. 
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Os fundos de pensão fechados continuam se restringindo a categorias de 

trabalhadores ligados às autarquias, apesar de sindicatos e centrais sindicais 

defenderem sua criação no âmbito de categorias. Contudo, do ponto de vista 

do patrimônio, apresentaram rápido crescimento a partir dos anos 1980, e 

sempre foram utilizados como instrumento de aplicação de uma política ou 

interesses do governo (MARQUES, 2009). 

 

Sobre essa questão, Marques e Mendes (2006) explicam que a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) defende, há bastante tempo, a criação de um sistema público 

previdenciário único, englobando tanto os trabalhadores do setor privado quanto os servidores 

públicos, além de ser favorável à complementação da aposentadoria por meio dos fundos de 

pensão organizados sob regime de capitalização. Quando Luiz Inácio Lula da Silva chegou à 

presidência, em 2003, defendeu a ideia de implantar um sistema previdenciário único e básico 

– universal, público, compulsório, para todos os trabalhadores brasileiros, do setor público e 

privado, de caráter contributivo, com valor do piso e do teto de benefícios de aposentadoria 

claramente definidos – e apoiou a possibilidade dos sindicatos organizarem fundos de pensão 

para seus membros. O próprio programa de governo do Partido dos Trabalhadores (PT), 

apresentado nas eleições de 2002, defendia essa iniciativa, considerando que os fundos de 

pensão pudessem deflagrar um novo ciclo de crescimento da poupança previdenciária 

brasileira, considerada pequena se levado em consideração o potencial existente. Nesse 

sentido, a previdência complementar poderia ser organizada em fundos de pensão 

patrocinados por empresas ou instituída por sindicatos e voltada para aqueles trabalhadores 

que almejassem uma renda adicional quando se aposentassem, além daquela garantida pelos 

regimes básicos. Dessa forma, os recursos dos fundos de pensão deveriam ser entendidos 

como poderoso instrumento de fortalecimento do mercado interno futuro e fonte de poupança 

de longo prazo para o desenvolvimento do país. 

 

Sobre este (...) ponto, nenhuma palavra ou preocupação pelo fato de parte 

significativa dos valores de aposentadoria dos trabalhadores — sejam eles do 

setor privado ou servidores — ficar sujeita às incertezas do mercado 

financeiro, sem nenhuma garantia definida. Em outras palavras, significa 

dizer, tal como se define no campo previdenciário, que apenas a contribuição 

é definida, ficando o valor a ser recebido obra e graça dos humores do 

capital financeiro (MARQUES e MENDES, 2006, p. 64-65). 

 

Como visto anteriormente em Sauviat (2005), muitos sindicatos acreditam que a 

ampliação dos fundos de pensão pode transformar-se em instrumento de poder dos 

trabalhadores no atual cenário da mundialização financeira. Mas, como destacam Marques e 

Mendes (2004) “é uma pena que (...) não considerem as experiências já realizadas na América 



128 

 

Latina e a queda ocorrida nos fundos de pensão norte-americanos. Isso sem falar do que 

aconteceu com os funcionários da Enron, que viram sua poupança virar pó da noite para o 

dia” 
43

. 

De acordo com Leite (2009), as entidades fechadas de previdência privada 

complementar apresentaram, nas últimas décadas, crescimento contínuo e significativo, 

deixando o Brasil entre os países com os maiores patrimônios previdenciários 

complementares no mundo. Contudo, apesar do patrimônio dos fundos de pensão brasileiros 

estar entre os maiores do mundo, o número de participantes e beneficiários dos planos por 

eles administrados é restrito. Como consequência desse processo, Leite (2009) aponta que o 

número de entidades autorizadas a operar fundos de pensão cresceu pouco ao longo dos 

últimos anos. 

 

As entidades abertas de previdência privada complementar 

 

Ao longo dos anos, os fundos abertos de previdência no Brasil se transmutaram de 

regimes essencialmente previdenciários para se aproximarem do conceito de seguros 

privados, principalmente por deixarem de ser regulamentados e fiscalizados pelo MPAS, 

passando a ser tratados como entidades essencialmente financeiras, regulamentadas e 

fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda (MF), por intermédio do CNSP e da Susep. 

Assim como ocorreu com os fundos de pensão fechados, houve um expressivo 

crescimento do patrimônio e da quantidade de segurados dos fundos previdenciários abertos. 

Todavia, o patrimônio acumulado dos sistemas abertos de previdência complementar não se 

compara ao total de recursos dos fundos de pensão. “Ademais, vis-à-vis a potencialidade 

esperada por aqueles que defendem a eliminação do atual sistema público de aposentadoria, 

esses resultados não são tão expressivos assim” (LEITE, 2009). Marques (2009) destaca que 

indiferentemente da maciça propaganda permanente sobre as “vantagens” da previdência 

privada e do questionamento nos meios jornalísticos a respeito do sistema público de 

aposentadoria em todos os meios de comunicação, os resultados das entidades abertas de 

previdência privada estão aquém das expectativas do mercado financeiro. 

                                                 
43

 A Enron era uma empresa de energia dos EUA, com cerca de 21000 funcionários, que, devido ao escândalo de 

suas fraudes financeiras, veio à falência em pouquíssimo tempo. Os cerca de 4 mil funcionários que 

participavam do fundo de pensão da Enron perderam, junto com o emprego, a economia acumulada em anos de 

trabalho. 
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Independentemente dos problemas que dificultam a elevação do número de 

participantes em entidades de previdência complementar aberta, na década passada esse 

montante quase dobrou. 

Na composição do patrimônio das entidades abertas de previdência complementar há 

grande concentração das atividades em poucas empresas. “Desde que a regulamentação 

permitiu que os bancos atuassem simultaneamente em todos os segmentos da intermediação 

financeira, o que no Brasil foi chamado de ‘banco múltiplo’, a atividade de previdência 

privada aberta ficou restrita aos bancos” (LEITE, 2009). 

Os planos de previdência complementar privada de entidades abertas são atualmente 

oferecidos em quatro modalidades: o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), o Plano 

Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), o Fundo de Aposentadoria Programada 

Individual (FAPI) e o Plano Tradicional de Garantia Mínima. Segundo Leite (2009), desde 

2002 houve uma retração da participação dos planos previdenciários tradicionais e aumento 

dos planos mais recentes como o PGBL e o VGBL, sendo estes financeiramente mais 

atraentes aos administradores das entidades de previdência privada aberta. 

Segundo Leite (2009), os planos tradicionais, menos lucrativos às instituições 

financeiras, apresentaram retração contínua por praticamente não serem mais oferecidos a 

novos participantes. 

 

A regulamentação dos fundos de pensão do funcionalismo público federal no governo Dilma 

 

 No primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff (2011-2014) não houve nenhuma 

mudança nas regras previdenciárias, mesmo com a forte pressão reformista exercida por 

setores da sociedade que possuem interesses diversos na Previdência, entre eles o mercado 

financeiro, como ainda se vê neste capítulo, e a imprensa, como se verá no próximo capítulo. 

A única ação mais destacada do governo nessa área se deu com a regulamentação da lei de 

criação dos fundos de pensão complementares do funcionalismo público federal, em 2012. 

Prevista no âmbito da Reforma da Previdência de 1998 (FHC), mas concebida e aprovada na 

Reforma da Previdência de 2003 (Lula), esse fundo é um mecanismo de complementação da 

aposentadoria oficial dos servidores públicos que segue o modelo de capitalização, com 

recursos sendo geridos na esfera do mercado financeiro e sob fiscalização dos órgãos 

competentes. Com a regulamentação da lei, que só passou a valer para os ingressantes no 

serviço público a partir da data de aprovação da mesma, a aposentadoria do novo servidor 

passou a ter um teto equivalente ao do benefício do INSS dos trabalhadores da iniciativa 
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privada. O servidor público que quiser complementá-la poderá, se optar por isso, entrar nesse 

fundo de pensão, que é composto com recursos do próprio trabalhador e aportes do Estado. 

Cada instância do poder público federal (legislativo, executivo e judiciário) terá um fundo 

próprio e independente. 

 A criação dos fundos de pensão dos servidores públicos federais atendem às 

expectativas dos analistas que tratam a Previdência Social, principalmente do setor público 

(RPPS), como um sistema “deficitário” – embora tal diagnóstico seja equivocado se o 

enfoque da análise se der pelo texto da Constituição, como se verá adiante (capítulo 4). Além 

disso, esses fundos colocam na órbita do mercado financeiro, volátil e arriscado, um montante 

vultoso de rendas poupadas para a sobrevivência de futuros aposentados. 

 

Os fundos de pensão e os interesses financeiros na reforma da Previdência Social brasileira 

 

O aprimoramento dos fundos de aposentadoria, abertos ou fechados, mostra a 

comunhão entre o discurso neoliberal de defesa da previdência privada – em detrimento da 

previdência social pública e universalizada – e os interesses do mercado financeiro nos 

elevadíssimos recursos que podem ser gerados mediante a ampliação dos fundos de 

aposentadoria complementar no Brasil. O aumento desses recursos, canalizados para a esfera 

financeira, podem ampliar os rendimentos das aplicações, fundamentalmente aqueles gerados 

pela negociação de títulos da dívida pública. Mas essa prática é altamente arriscada. “Afinal, a 

Previdência é Social; não é uma forma de aplicação financeira” (SALM, 2007, p. 343). 

 

O atual regime de crescimento financeirizado reproduz-se com base em uma 

elevadíssima carga financeira em juros sobre o PIB, além de promover, por 

sua natureza e lógica de valorização, a redução da participação dos sistemas 

públicos de previdência em prol dos fundos privados (BRUNO, 2007, 

p.120). 

 

Nesse sentido, Khair (2007a) explica que entre 1995 e 2007, em média, por ano, as 

despesas com juros atingiram 8,0% do PIB e, com a Previdência Social dos trabalhadores do 

setor privado, o RGPS, 5,8%. Dessa forma, nesse período, as despesas com juros 

beneficiaram cerca de 100 mil pessoas e as do RGPS 45 milhões. Ou seja, as despesas per 

capita para o setor público com os juros são 615 vezes maiores do que com o RGPS. O 

“problema fiscal não reside nem residirá nas despesas sociais, que beneficiam a maioria da 

população, mas nas elevadas taxas de juros, que não param de fazer crescer a dívida 

mobiliária do governo federal, beneficiando a minoria mais rica” (KHAIR, 2007a, p. 228).  
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Para se ter uma ideia da força soberana do capital financeiro no Brasil, em 

2008, foram gastos R$ 162,0 bilhões, com o pagamento dos juros da dívida 

pública, o que significa 3,3 vezes o gasto do Ministério da Saúde com ações 

e serviços públicos de saúde, nesse mesmo ano. (MENDES e MARQUES, 

2009, p. 2). 

 

Segundo Batich (2009), desde a década de 1990, por trás dos questionamentos do 

sistema de proteção social implantado no país com a promulgação da Constituição Federal de 

1988 está um dos pilares dos interesses neoliberais em relação à Previdência Social: a criação 

e ampliação dos fundos de pensão complementar privados, abertos ou fechados, nos moldes 

de poupanças individuais pelo modelo de capitalização. “Para aqueles que não são brasileiros, 

pode ser difícil de entender como um país pode, em 1988, criar todo um aparato para a 

instituição de uma proteção social mais universal e, dois anos depois, estar discutindo sua 

reforma” (BATICH, 2009). Uma das explicações decorreria do fato de que no início dos anos 

1990 o mundo já estava sob a dominação do capital portador de juros e dirigindo-se 

rapidamente para a sua mundialização. Dessa maneira, o pensamento atualmente dominante 

no campo da política econômica e na maneira de ver o papel do Estado e do mercado 

pressionou o país a mudar. Algumas dessas mudanças ocorreram de maneira relativamente 

rápida, tal como a privatização da maioria das empresas estatais; outras, no entanto, pela falta 

de apoio irrestrito da população, ocorrem de maneira lenta, à conta-gotas, em ambiente de 

debate distorcido e disfarçado, de difícil compreensão. 

 

É por isso que as alterações são pontuais, embora importantes. No jargão 

popular e nada acadêmico, o que os últimos governos têm feito junto à 

Previdência, seja a dos trabalhadores assalariados com carteira assinada, seja 

o dos servidores, é “comer pelas bordas”. Assim, sem que a população se dê 

conta, os incentivos para a adesão a fundos de pensão são implementados. 

(BATICH, 2009). 
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3 O DISCURSO NEOLIBERAL E A ESFERA JORNALÍSTICA 

 

Recuperada a memória do objeto do neoliberalismo e de sua relação com a Seguridade 

Social e a previdência, cabe apresentar a discussão sobre a maneira como o discurso 

neoliberal se articulou na esfera jornalística impressa a partir do fortalecimento dos princípios 

do neoliberalismo e da implantação concreta de medidas socioeconômicas embasadas nesses 

princípios, essencialmente a partir das últimas duas décadas do século XX. Assim sendo, 

incialmente busca-se apresentar concepções sobre o duplo caráter dos jornais enquanto 

empresas de comunicação no contexto capitalista: vendedora da mercadoria jornal/informação 

e plataforma de discursos hegemônicos. Em seguida, são apresentadas posições sobre a 

maneira do discurso neoliberal se articular na esfera jornalística, principalmente por meio da 

cobertura econômica. Por fim, o capítulo é encerrado com a apresentação de uma abordagem 

sobre a relação entre o discurso neoliberal e os jornais Folha de S. Paulo (FSP), O Estado de 

S. Paulo (OESP) e O Globo (OG). 

 

3.1 O DUPLO CARÁTER DA ESFERA JORNALÍSTICA IMPRESSA NA 

SOCIEDADE CAPITALISTA: PRODUÇÃO DE MERCADORIA E DISCURSO 

 

Os consumidores das diferentes formas de mídia são bombardeados diariamente por 

inúmeras informações, parte delas transmitidas através do jornalismo impresso. No entanto, 

nem sempre a sociedade de consumo de informação identifica e compreende os discursos que 

se vinculam aos enunciados da imprensa, muito menos que os jornais/informações também 

são mercadoria vendida para o consumo, garantindo a existência das empresas de informação. 

Ademais, também não se compreende, na maior parte das vezes, que os discursos 

personificados nos enunciados transmitidos pela imprensa satisfazem a necessidade de 

difusão pública de algumas classes privilegiadas para apresentar e reforçar suas posições. 

Nesta seção é examinado o duplo caráter simultâneo do jornalismo impresso: mercadorias e 

plataformas de discursos de grupos hegemônicos de poder social. 

Segundo Fonseca (2001b), a imprensa representa uma das instituições mais eficazes na 

implantação das ideias dos grupos estrategicamente reprodutores de opinião, constituídos 

pelos estratos médios e superiores da hierarquia social brasileira, se caracterizando como 

fundamental aparelho privado de estabelecimento de hegemonia, isto é, entidades voltadas à 

propagação de discursos com vistas à obtenção de consenso acerca de determinadas visões e 

posições de mundo. 
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Criar jornais é encontrar uma forma de elevar a uma alta potência o interesse 

que têm indivíduos e grupos em afirmar publicamente suas opiniões e 

informações. É uma maneira de se dar eco às posições pessoais, de classe ou 

de nações através de um complexo industrial-tecnológico, que além de 

preservar uma suposta impessoalidade, afirma-se, pelo seu poder e 

soberania, como “a verdade”. (MARCONDES FILHO, 1989, p. 11).  

 

Os jornais colaboram com a formação de opinião exercendo, inclusive, uma ação 

condutora por meio da forte influência em seus leitores. A grande imprensa é a instituição 

que, nas sociedades complexas, é capaz de, ao mesmo tempo, universalizar, sintetizar e dar 

caráter publicitário aos discursos hegemônicos no mundo. Nesse contexto, os jornais buscam 

veicular discursos capazes de influenciar a opinião pública de maneira geral, principalmente a 

dos detentores do poder estatal e a dos segmentos sociais dos quais ela é representante. 

 

Dessa maneira, portanto, pode-se imputar aos produtos da indústria 

informativa da consciência efeitos específicos no que se refere à produção de 

comportamentos e posicionamentos políticos. (...). A ideologia constrói-se 

todos os dias, e nessa permanente reconstrução o papel do jornal é o de um 

dos seus melhores artífices. (MARCONDES FILHO, 1989, p. 22). 

 

Segundo Kucinscki (1996), os meios de comunicação de massa possuem papel central 

na disseminação da democracia liberal como padrão de organização política da sociedade 

capitalista. Nesse sentido, o jornalismo, por ser exercido por uma elite intelectual e por seu 

papel decisivo na criação de expectativas e no jogo do poder, é muito condicionado pelas 

assimetrias que caracterizam as democracias liberais, uma das quais o próprio elitismo. 

 

O modo de pensar estritamente ideológico, composto apenas por ideias 

acabadas, é antijornalístico porque prescinde dos fatos, que são os 

fundamentos do jornalismo. Age como camisa-de-força intelectual, que 

dispensa a observação e despreza a informação contrária aos seus dogmas. 

No entanto, os jornalistas, paradoxalmente, têm agido em muitas ocasiões 

como se fossem movidos por esse sistema de saber estritamente ideológico. 

(KUSINSKI, 1996, p. 183). 

 

Para obter a hegemonia de seu discurso, os ideólogos do neoliberalismo possuem 

armas teórico/ideológicas que dependem da existência de veículos carreadores das posições 

que formulam (FONSECA, 2001b). Assim, tanto a elaboração do discurso neoliberal quanto a 

canalização do conjunto de suas posições faz da grande imprensa uma peça fundamental na 

conquista pela hegemonia ideológica.  
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Houve uma ideologização da imprensa, no sentido de uma insistência em 

informações dogmáticas, a recusa generalizada em lidar com fatos e a 

tentativa de desclassificação dos críticos do neoliberalismo por meio da 

adjetivação de “atrasados”, “retrógrados” ou “dinossauros”. (KUCINSCKI, 

1996, p. 188). 

 

Dessa forma, a imprensa escrita impressa capitalista encerra um duplo caráter. Com a 

venda no mercado de suas inúmeras publicações, transformou-se, ao mesmo tempo, em 

mercadoria e plataforma ideológica. Nesse sentido, grande parte do jornalismo ocidental, que 

se pauta a partir das necessidades do capital, principalmente o financeiro, ao defender a ideia 

de liberdade de opinião, a partir da suposta valorização do público como consumidor a quem 

o jornal apenas serve, encobre a fabricação da opinião e tenta apagar o papel político do 

jornalista como mediador na sociedade (MORETZSOHN, 2002). 

Segundo Marcondes Filho (1989), os jornais (com suas informações transformadas em 

notícias e demais gêneros discursivos) são mercadorias. São produzidas para um mercado real 

e encerram em si as duas dimensões da mercadoria: seu valor de uso e o seu valor de troca 

(MARX, 1975b). 

 

Uma informação pura e simples não é mercadoria. Para tanto é preciso que 

ela seja transformada em notícia (...). O jornal, então, cria, a partir da 

matéria-prima informação, a mercadoria notícia, expondo-a à venda (por 

meio da manchete) de forma atraente. Sem esses artifícios a mercadoria não 

vende, seu valor de troca não se realiza. (MARCONDES FILHO, 1989, p. 

25). 

 

Para Marcondes Filho (1989) o jornal é produzido para venda, assim como muitos 

outros objetos, e os indivíduos podem ser atraídos para a aquisição de um periódico por força 

das promessas de satisfação de necessidades ou interesses que essa mercadoria contém. 

 

O que caracteriza o jornalismo não é somente vender fatos e acontecimentos 

(que seriam puramente o valor de uso da informação), mas, ao transformá-

los em mercadoria, explorar e vender a sua aparência, o seu impacto, o 

caráter explosivo associado ao fato. Isso constrói a sua “aparência de valor 

de uso”. (MARCONDES FILHO, 1989, p. 30). 

 

Além de mercadoria, o jornal também é plataforma ideológica de discursos de várias 

naturezas, como esclarece Marcondes Filho (1989, p. 26) ao afirmar que “(...) além dessas 

considerações puramente econômicas (...) há implicações de outra natureza e, em relação ao 

jornal particularmente, de ordem política e ideológica”. Nesse contexto, Moretzsohn (2002, p. 
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121) completa essa ideia ao dizer que o leitor de jornal jamais “(...) consome o produto 

apenas, mas todos os valores extras que lhe são atribuídos”. 

 

É claro que, como bem simbólico, está mercadoria está investida de outros 

significados, e em torno de sua produção – portanto, da produção do 

discurso – se dá uma disputa ideológica mais ou menos intensa, conforme o 

momento político e as forças em jogo. (MORETZSOHN, 2002, p.154). 

 

O jornal é antes de tudo considerado mercadoria e plataforma de discursos. Essa é a 

característica que prevalece, acima de sua suposta missão original na concepção política 

liberal: esclarecer e enriquecer o debate em uma sociedade democrática. E transformou-se em 

mercadoria especialmente a partir da consolidação do jornalismo como atividade industrial 

produtora de artigos para o consumo de massa. Assim sendo, a imprensa também foi se 

transformando em grande empresa capitalista, acompanhando as dinâmicas das atividades 

econômicas rumo ao modo capitalista de produção, se enquadrando mais intensamente à 

categoria de mercadoria. O modo de produção capitalista vai, dessa maneira, moldando a 

imprensa aos seus valores. 

Segundo Marcondes Filho (1989), a notícia passa a ser uma informação transformada 

em mercadoria por meio de normas mercadológicas de generalização, padronização, 

simplificação e negação do subjetivismo. Dessa forma, o jornalismo atua ao lado das forças 

econômicas e sociais predominantes. A imprensa na sociedade capitalista atua como um 

suporte do sistema. “(...) seria difícil pensar o capitalismo sem imprensa (...), da mesma forma 

que seria impossível pensar uma imprensa sem capitalismo”. (MARCONDES FILHO, 1989, 

p. 12). 

Como tempo é dinheiro, segundo os pressupostos do mercado, a busca e divulgação da 

informação se acelera de tal forma que as notícias e demais gêneros do discurso na esfera 

jornalística surgem e desaparecem num piscar de olhos. Nesse ínterim, os jornais 

bombardeiam seus leitores com textos de todas as espécies, perpetuando a velha fórmula 

segundo a qual a informação é praticamente a única mercadoria que não vale mais nada ao 

fim de vinte e quatro horas. 

Como mercadoria, a informação jornalística é vendida veloz e intensamente, ao 

mesmo tempo, por milhares de veículos de comunicação espalhados ao redor do mundo. Os 

diferentes meios de comunicação se estimulam, superexcitam uns aos outros, multiplicam 

cada vez mais as ofertas e se deixam arrastar para a superinformação numa espécie de espiral 

vertiginosa, inebriante, até a náusea. O objetivo prioritário, para o expectador, para sua 
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satisfação, não é mais compreender o alcance de um evento, mais simplesmente vê-lo 

acontecer sob seus olhos (MORETZSOHN, 2002). 

O caráter fragmentário e desconexo da apresentação cotidiana de notícias tem a função 

ideológica de domesticar conflitos e alienar consciências, a pretexto de informar, sendo que 

seu valor como meio de informação e como mecanismo de transformação crítica pode se 

limitar a zero (MARCONDES FILHO, 1989). 

 

3.2 A CIRCULAÇÃO DO DISCURSO NEOLIBERAL NA ESFERA JORNALÍSTICA 

IMPRESSA: A REFLEXÃO E REFRAÇÃO DA REALIDADE POR MEIO DOS 

SIGNOS IDEOLÓGICOS DA COBERTURA ECONÔMICA 

 

Sob a ótica da concepção bakhtiniana é possível considerar a esfera jornalística 

impressa como locus de circulação de discursos que se materializam em signos ideológicos 

que refletem e refratam a realidade. É também nessa esfera, entre outras, que a ideologia 

oficial, originada nos padrões da classe dominante, encontra um dos veículos adequados para 

fazer circular os discursos hegemônicos que, daí por diante, entram em relação de 

interdependência com a ideologia do cotidiano, alimentando-a e por ela sendo alimentado, 

garantindo a própria existência da ideologia oficial. Entre os inúmeros discursos que garantem 

a manutenção da ideologia oficial e que atualmente circulam pelo jornalismo impresso 

encontra-se o neoliberal. Esta seção reflete sobre a forma como o discurso neoliberal se 

articula no âmbito da esfera jornalística, essencialmente na cobertura econômica, contribuindo 

para a sua propagação ideológica.  

A força do discurso neoliberal no jornalismo econômico decorre da influência de 

teorias econômicas ortodoxas neoclássicas e das visões políticas que encaram os interesses do 

indivíduo acima das necessidades da sociedade. O traço ideológico mais geral e permanente 

desse padrão tem sido o da defesa da livre empresa – no âmbito econômico – e da democracia 

liberal – no contexto político. Nesse ambiente de capitalismo neoliberal, o jornalismo 

econômico se torna aparelho ideológico de Estado, um dos mecanismos não coercitivos 

usados pelas elites dominantes ou pelo Estado burguês para manter as condições de 

reprodução do sistema e manutenção de poder. 

Com as grandes mudanças na economia mundial deflagradas no início da década de 

1970 pela desordem monetária, pela crise do petróleo em 1973 e pela mundialização 

financeira engendrada desde então, a economia passou a ser um dos mais importantes temas 

do noticiário jornalístico. A inflação e as crises financeiras, por exemplo, tornaram-se dramas 
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do cotidiano. No cenário internacional, entramos na transição em que a regionalização 

(representada pela formação dos grandes blocos econômicos) e a mundialização capitalista 

enfraqueceram as fronteiras, configurando um cenário de alto risco financeiro que deu ainda 

mais relevância ao noticiário econômico na tomada de decisões de diversas ordens. 

Mesmo com essas mudanças, o espaço dos jornalistas dedicados à economia 

permaneceu confinado, dificultando a formação de uma nova linguagem apropriada à 

apresentação e à análise da questão econômica para o grande público. Segundo Kucinski 

(1996, p. 14), “Não consegue entender a política quem não entende minimamente o 

funcionamento da economia internacional”. 

 

(...) a utilização de termos técnicos desconhecidos da maior parte dos leitores 

(...) assim como o uso de gráficos e tabelas, pelos quais as informações são, 

na verdade, quase encobertas pela própria mensagem (...) dificultam seu 

entendimento e são facilmente manipuladoras. (MARCONDES FILHO, 

1989, p. 48). 

 

A maioria dos leitores e dos telespectadores, mesmo os instruídos, não consegue 

entender o noticiário econômico, pois, na maior parte das vezes, exige alto grau de abstração 

do destinatário da informação. 

 

O desafio de traduzir processos econômicos complexos em linguagem 

acessível não foi vencido, seja porque os processos econômicos se definem 

num outro plano de saber que não o do saber convencional, seja devido à sua 

instrumentalização ideológica crescente. (KUCINSKI, 1996, p.14). 

 

Em termos ideológicos, com o colapso da economia socialista, planificada e estatal, o 

discurso neoliberal ganhou espaço vital ao pregar uma suposta eficiência econômica do 

capitalismo aliado ao Estado mínimo. Nesse sentido, o jornalismo cumpriu papel importante 

na campanha neoliberal dos anos 1980 e 1990, pregando o desmonte do Estado de bem-estar 

social, seduzindo os jovens com o ideal do sucesso pessoal e disseminando uma nova utopia 

para as classes médias. Afinal “(...) as ideias só repercutem caso sejam personificadas por 

atores sociais concretos; estes, voltam-se à formação do consenso, da hegemonia, que, desta 

forma, é continuamente perseguida pelos grupos sociais em disputa”. (FONSECA, 2001b, p. 

4). 

Nesse contexto, no jornalismo brasileiro voltado à economia predomina o discurso 

neoliberal, o qual levou a uma ideologização da cobertura macroeconômica, simultaneamente 

a uma expansão do jornalismo de negócios. Segundo Kucinski (1996), esse quadro se agrava 
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pelo fato do jornalismo brasileiro voltado à economia se ressentir da pouca autonomia 

ideológica do jornalista em relação aos grupos proprietários de jornais no que concerne a 

abordagem dos grandes temas da agenda político-econômica Dessa forma, o jornalismo 

econômico transforma-se no veículo por excelência desse discurso. Assim, a “disfunção” de 

sua linguagem talvez tenha uma função ideológica (KUCINSKI, 1996).  

Ainda de acordo com Kucinski (1996), o jornalismo econômico brasileiro é marcado 

por uma mentalidade específica de conotações ideológicas, oriunda de nossa condição de 

sociedade polarizada e do caráter dependente de nossa economia. Essa mentalidade é marcada 

pelo: a) consensualismo, traço cultural de nossa sociedade que exige consenso, em torno de 

interesses dominantes, não considerando legítima a divergência, refletindo uma unanimidade 

e homogeneidade do jornalismo e na agressividade com que trata os divergentes, logo 

classificados como radicais; b) dogmatismo, que representa a influência de economistas que 

repetem teses antigas já invalidadas como verdades, desprezando o factual e o pouco trabalho 

analítico; c) ingenuidade, que revela a insistência do jornalismo em descrever o mundo dos 

negócios como uma história de fadas, bem diferente de outros centros mundiais que usam 

linguagem até agressiva para descrever esse mundo; d) oficialismo, que revela o jornalismo 

subserviente ao governo do dia, especialmente em momentos cruciais em que o governo baixa 

pacotes econômicos e na abordagem geral das políticas econômicas, promovendo inicialmente 

uma euforia e triunfalismo das medidas, tardando para promover críticas; e) entreguismo, em 

que o jornalismo econômico assume a defesa integral dos interesses estrangeiros, tanto na sua 

visão geral dos processos econômicos, como em histórias específicas; e, f) deslumbramento, 

em que o jornalismo se posta de maneira subserviente e acrítica, referenciando grandes 

empresas e grandes empresários. 

Outro problema central do jornalista dedicado à economia, apontado por Kucinscki 

(1996) está relacionado às teorias econômicas, divididas em grande número de escolas de 

pensamento, cada qual com seus axiomas, manejados como instrumentos de persuasão 

ideológica. Isso dificulta o amplo conhecimento das minúcias de cada corrente, deixando o 

jornalista à mercê da teoria predominante, normalmente aquela apoiada pelo veículo no qual 

ele trabalha. 

 

No jornalismo econômico, episódios e fatos singulares precisam ser 

interpretados à luz de processos, leis ou relações econômicas, às vezes 

conflitantes. Quase sempre ignoradas pelo senso comum, já formuladas em 

outro nível de saber: o saber das teorias econômicas. (KUCINSCKI, 1996, p. 

21). 
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3.3 O DISCURSO NEOLIBERAL EM DIÁLOGO COM OS JORNAIS O ESTADO DE 

S. PAULO (OESP), FOLHA DE S. PAULO (FSP) E O GLOBO (OG) 

 

As considerações tecidas sobre a imprensa até agora podem ajudar na compreensão da 

relação entre o discurso neoliberal e os jornais OESP, FSP e OG. Nesta seção, a apresentação 

de uma abordagem sobre a relação entre os jornais acima citados e o neoliberalismo também 

contribuem para esse entendimento. É nessa relação que se dá o debate sobre diversas 

questões essenciais para os rumos político-econômicos do país, entre elas o debate sobre a 

previdência brasileira, conforme será analisado no próximo capítulo a partir dos enunciados 

que compõe o corpus desta pesquisa.  

 

(...) a grande imprensa veta o debate – em absoluta contradição à sua 

pretensa pluralidade – ao desqualificar tanto os adversários da agenda 

ultraliberal quanto as ideias contrastantes ou simplesmente questionadoras 

seja do conteúdo desta agenda seja da forma de sua implantação. Aqui 

também haverá uma incrível similaridade entre os diferentes jornais. Esta 

desqualificação ocorre de forma peremptória, naturalizando posições e 

crenças concebidas (pela grande imprensa) como corretas, em detrimento de 

qualquer proposição alternativa, qualquer que fosse. Só há um caminho, uma 

saída e uma única forma de superar a crise econômica e desenvolver o país: 

a implementação da agenda em foco. (FONSECA, 2001, p. 46). 

 

Em sua análise sobre o papel da grande imprensa brasileira na implantação de uma 

agenda neoliberal, Fonseca (2001) discorre sobre a falta de pluralismo na discussão das ideias, 

pois não haveria um debate realmente sério, apenas ocorreria uma vulgarização das ideias, 

que são repetidas à exaustão pela grande imprensa brasileira através das mesmas palavras e 

imagens.  

Dessa maneira, a tão esperada liberdade de imprensa “foi utilizada no período em 

foco, apenas e tão-somente para reiterar, divulgar e vulgarizar, com vistas à obtenção da 

hegemonia liberal” (FONSECA, 2001, p. 50). 

Para Fonseca (2001), mesmo apesar do pequeno universo de leitores de jornais no 

Brasil, isso não representaria necessariamente um impedimento a essa propagação ideológica, 

tendo em vista que as funções reprodutoras dessas ideias se dão por meio dos estratos sociais 

capazes de divulgar aquilo que a grande imprensa elabora ou segue. A imprensa diária, dessa 

maneira, lançaria ideias que potencialmente modelam a opinião majoritária dos indivíduos, a 

começar pelos estratos capazes de reproduzi-las (FONSECA, 2001). 
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3.3.1 O Estado de S. Paulo e a tradicional defesa dos valores do discurso neoliberal 

 

Em termos ideológicos, segundo Fonseca (2001b), OESP é um veículo de 

comunicação que percorreu um sinuoso caminho de um jornal secular que, por mecanismos 

diversos, utilizou-se da onda neoliberal para tentar estabelecer uma nova hegemonia, em que a 

esfera privada obtivesse a precedência em relação ao Estado e o capital sobre o trabalho. 

Secularmente, OESP caracteriza-se por defender posições liberais/conservadoras e 

tradicionalistas. Sua visão de mundo vincula a liberdade, sobretudo de mercado, com a defesa 

da ordem e da hierarquia social. 

 

(...) OESP caracteriza-se por requerer uma economia liberal. Nesta, se não 

apoia o radical “Estado mínimo” (...) insiste dogmaticamente caber à 

iniciativa privada o papel de produzir riquezas. Ao Estado caberia por um 

lado uma postura suplementar no que diz respeito ao seu papel como agente 

econômico e, por outro lado e de suma importância, acreditamos, uma 

atuação pragmática. (FONSECA, 2001b, p. 100). 

 

Ainda segundo Fonseca (2001b), OESP promove discursos que propõem uma luta 

incansável contra o Estado intervencionista, apontando seus principais problemas, entre eles: 

os gastos excessivos da máquina pública; a contraposição entre os setores público e privado, 

em que este último seria fortemente sufocado pelas atividades estatais; e a burocracia, através 

de seus inúmeros tentáculos, sobretudo o funcionalismo. Para OESP, os grandes males da 

economia e da sociedade brasileiras não teriam sido superados: o excesso de estatização, a 

proteção ao empresariado nacional, o poder e a extensão da burocracia e a pusilanimidade da 

autoridade pública (FONSECA, 2001b). Entre o conjunto de valores críticos à ação do Estado 

defendidos pelo jornal OESP destacam-se:  

 

a) separação entre sociedade e Estado; b) proteção dos indivíduos perante o 

aparato estatal; c) valorização do Estado como árbitro do cumprimento de 

contratos; d) precedência da iniciativa privada em relação ao Estado; e) 

necessidade de previsibilidade na gestão monetária; f) maior possibilidade de 

aplicação do monetarismo ortodoxo; (...). (FONSECA, 2001b, p.101). 

 

Como forma de combate a todos esses “males” provocados pela ação estatal excessiva, 

o jornal mostra as tendências internacionais como sinalização a qual o país deveria se orientar. 

Em outras palavras: privatização, abertura da economia, aumento da presença do capital 

estrangeiro, reforma do Estado orientada para o mercado (enxugamento do mesmo) e leis 
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complementares à Constituição que atenuassem os “excessos” nacionalistas/protecionistas 

(FONSECA, 2001b). 

Segundo Fonseca (2001b), OESP, tradicionalmente, tem uma relação dupla com a alta 

classe média e a elite nacional, as denominadas classes A e B. Elas são o público-alvo do 

jornal, seu mercado consumidor e classes socialmente representadas e valorizadas por esse 

veículo de comunicação. Em relação à classe média propriamente dita, para OESP, ela 

contempla várias funções, entre as quais o potencial consumidor representado pelo mercado 

interno e o papel ideológico de espraiar valores referentes à sociedade liberal de consumo e, 

por extensão, o mercado como valor. A classe média é, então, de fundamental importância ao 

projeto do jornal de transformar a sociedade brasileira, dotando-a de um capitalismo 

produtivo e desenvolvido. Seu fortalecimento implicaria a consolidação dos valores liberais, 

por interesses na manutenção de uma economia de mercado, da qual seria beneficiária direta, 

e da qual as “classes baixas” dependem como trampolim ascensional. Ao divulgar os valores 

liberais, mesmo que por interesses vinculados eminentemente à sua classe, contribuiria para a 

consolidação do capitalismo. 

Fonseca (2001b) indica que apesar de suas posições serem claras, a atuação do OESP 

é, de certa forma – mesmo com seus exageros retóricos –, pragmática, voltada à negociação, o 

que não significa, necessariamente, estar aberto a inflexões. Logo, por mais que enfatize e 

alardeie princípios, atua na prática como agente político/ideológico concreto. Tal lógica, no 

caso específico do jornal, implica a capacidade de “negociação política” (em sentido amplo e 

figurado), senso de oportunidade, realismo na avaliação das situações que se apresentam e 

preocupação com as consequências das ações ou inações. 

 

O Estado de S. Paulo, enfatize-se, possui sobejamente todas estas 

características, utilizando-se dos instrumentos que possui – a comunicação 

diária – com maestria retórica, donde seus princípios liberais emergem ou não 

(de forma adaptável, portanto) de acordo com as conjunturas. (FONSECA, 

2001b, p. 103-104). 

 

Independentemente de sua enunciada defesa da liberdade de expressão e suposta 

disposição à negociação, no que tange à maneira de ver o mundo – isto é, em relação às suas 

posições sobre os mais diversos assuntos, como por exemplo, o modelo de Estado, a relação 

do país com o exterior, dentre inúmeros outros – o jornal atua de forma intolerante. Para 

FONSECA (2001b), trata-se, antes de tudo, de desqualificar o adversário, isto é, os que 

pensam diferentemente do jornal, sobretudo se postado à esquerda no espectro ideológico, 

considerando suas posições como ideológicas, anacrônicas e derrotadas historicamente. 
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Consequentemente, apenas e tão-somente as concepções compartilhadas por OESP é que 

estariam “do lado certo da história” e, mais, não seriam ideológicas, pois seriam desprovidas 

de pressupostos irracionais, sendo, portanto, “natural”. Em suma, a atuação do jornal OESP 

visa desqualificar a intervenção conceitual do Estado, todos aqueles que pensam 

diferentemente do jornal, as outras alternativas para o desenvolvimento que não o mercado e 

os que descreem do liberalismo e das suas supostas “tendências históricas” e “naturais”. Para 

o jornal, há claramente uma disputa pela hegemonia, tendo de um lado os grupos à esquerda e 

todos os que teriam no Estado a principal referência (burocratas, tecnocratas, oportunistas de 

todos os moldes, entre outros) e, de outro, os liberais. 

Para Fonseca (2001b), OESP acredita que a vitória das ideias liberais passaria 

necessariamente por uma atuação cotidiana dos que acreditam no liberalismo. Cada setor da 

vida econômica, política e cultural deveria ser ocupado de forma a conquistar a hegemonia 

liberal. Assim sendo, para o jornal, a associação entre democracia e iniciativa privada seria 

justamente uma das ideias centrais por resumir o projeto liberal de forma simples ao homem 

comum. Para alcançar este objetivo, o papel da imprensa seria imprescindível, devido às suas 

características de formação de opinião, das quais OESP procura explorá-las ao máximo. “(...) 

as influências do jornal, já sedimentadas, o possibilitam adotar certos pontos ultraliberais sem 

aderir ao ultraliberalismo”
44

 (FONSECA, 2001b, p. 99). 

Como forma de defender esta visão de mundo, OESP utiliza suas estratégias retóricas 

e de formação de imagens específicas para propagar as suas convicções doutrinárias e 

ideológicas. Trata-se de um complexo de imagens (normalmente exageradas, sofistas e 

catastróficas), símbolos, argumentos e fraseologias que conformam os editoriais (FONSECA, 

2001b). Dessa maneira, OESP faria da retórica e da capacidade de formação de imagens seu 

grande recurso para a condenação das atividades estatais como fonte dos problemas nacionais. 

Vez por outra, contudo, deixa antever que sua estratégia volta-se fundamentalmente para 

construção de imagens com vistas a diminuir o papel do Estado e, mais importante, sublinhar 

a atuação de uma iniciativa privada intrinsecamente portadora de funções econômicas e 

ideológicas. 

Todas essas estratégias retórico/imagéticas justificam-se, portanto, tendo em vista o 

papel do OESP como defensor das classes médias e altas da sociedade, do pequeno, médio e 

grande empresário. Em suma, defende o capital, independentemente da origem, tamanho e 

                                                 
44

 O autor justifica o uso do termo ultraliberal, ao invés de neoliberal, em virtude do caráter vulgarizado que o 

termo neoliberalismo adquiriu, o que para ele implica em uma baixa capacidade explicativa. Para Fonseca 

(2001b), o sulfixo “ultra” desnuda o caráter radicalizado do “neo”. 
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setor de atuação.  Contudo, tais interesses – particularistas – são universalizados, isto é, o 

jornal procura falar, em nome da “nação”, da “sociedade brasileira”, do “bem comum”, 

quando, na verdade, defende posições tipicamente empresariais. Mais ainda, se autonomeia 

representante desta mesma sociedade que diz defender (FONSECA, 2001b). 

Segundo Fonseca (2001), OESP faz da ideia de iniciativa privada um princípio a ser 

perseguido em termos hegemônicos. As estratégias retórico/imagéticas que adotou não 

podem, por isso, confundir o que é o cerne dos objetivos do jornal: ao mesmo tempo a 

conquista da hegemonia liberal/conservadora, em que a propriedade privada, 

independentemente de sua origem, tenha precedência sobre o Estado, e a manutenção de uma 

sociedade hierarquizada. Daí a ênfase na autoridade e na ordem. Trata-se de um liberalismo 

conservador e autoritário. 

Dessa forma, pode-se concluir que para OESP é fundamental sua função social na 

defesa dos princípios liberais, expressa, em sua cobertura jornalística, pela defesa dos 

interesses materiais e ideológicos de setores internacionalistas do capital nacional, do próprio 

capital estrangeiro e dos setores sociais mais elevados: a elite e a classe média alta. Por detrás 

deste jornal informativo, portanto, se esconderia um robusto veículo ideológico, com 

objetivos muito bem definidos enquanto ator político, aparelho privado de hegemonia, 

“partido” político e empresa capitalista. 

 

Em resumo, é possível dizer que o projeto político de O Estado de S. Paulo, 

com sua correspondente atuação político/ideológica, implica, como pano de 

fundo, a defesa de um capitalismo produtivo que fincasse bases sólidas na 

sociedade, concebida esta nas vertentes econômicas (produção material), 

sócio/ideológica (introjeção de valores liberais) e político/ideológica 

(preeminência das classes empresariais enquanto dominantes e dirigentes e 

hegemonia liberal). (FONSECA, 2001b, p. 116). 

 

 

3.3.2 A Folha de S. Paulo e a transição de sua defesa do nacional-desenvolvimentismo à 

adoção da agenda neoliberal 

 

Ao contrário de seu principal concorrente, o jornal FSP “caracteriza-se por sua tênue 

filiação doutrinária, o que implica essencialmente a mudança de posicionamentos, de forma 

inclusive radical, ao longo do tempo.” (FONSECA, 2001b, p. 22). Isso pode ser percebido, 

pela mudança de posição do jornal em relação ao papel do Estado e do mercado. Segundo 

Fonseca (2001b), até 1985 a FSP estava alinhada a uma visão nacional desenvolvimentista. 
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Desde então, porém, as críticas ao papel empresarial e interventor do Estado tornaram-se mais 

vigorosas. 

Sendo assim, desde meados da década de 1980 o jornal passou a defender um papel 

mais limitado do Estado à esfera social. “Mesmo não adotando argumentos ultra ou 

neoliberais, a FSP torna-se mais e mais combativa do Estado-empresário e interventor” 

(FONSECA, 2001b, p. 35). Para o autor, o jornal expõe muitos argumentos, opiniões, 

imagens, símbolos e representações para provar que o Estado esgotou a economia e fez falir a 

sociedade. Assim sendo, a FSP prega reformas orientadas pelo liberalismo. 

Para Fonseca (2004, p. 6), a FSP é um jornal pragmático e volátil, graças à sua 

“capacidade, historicamente verificada, de alternar posições.” Nesse sentido, pragmatismo 

“(...) é, pois, para o jornal, antítese de ideologia e, mais ainda, seria algo voltado àquilo que se 

concebe como ‘bem comum’, pode-se inferir, na medida em que o ‘país’ sairia ganhando” 

(FONSECA, 2001b, p. 38). 

Porém, como mostra Fonseca (2001b), propor pragmatismo em detrimento de valores 

ideológicos, no caso da FSP, não merece credibilidade, pois esse jornal tem, insistentemente, 

apontado tendências internacionais pró-mercado, resultantes de um discurso ideológico. 

Segundo Fonseca (2001b), a adesão da FSP a certos pontos da agenda neoliberal desde 

a década de 1980 jamais é abertamente admitida. Para o jornal, tratar-se-ia de uma agenda 

modernizante. Por ser considerada uma agenda progressista, a FSP condena os opositores do 

jornal, assim como faz OESP. Trata-os de maneira autoritária, desqualificando, de forma 

preconceituosa, os setores à esquerda no espectro ideológico que defendem a atuação do 

Estado na economia, considerando seus adeptos extemporâneos, atrasados e anacrônicos. 

(FONSECA, 2001b). 

 

Ora, este tipo de consideração, profundamente desqualificadora, como 

dissemos, é típico do que nos anos 90 tornou-se conhecido como 

pensamento único – aquele que impede o dissenso, impondo-se como 

única alternativa, de forma supostamente unânime, o diagnóstico e o 

receituário liberal, em função justamente do fechamento dos canais a 

outras formas de pensar. Como se vê a autoproclamada vinculação 

democrática da FSP necessita ser vista com muita cautela, pois há 

muitos elementos claramente autoritários, especialmente na forma 

(estratégias de consenso) com que procura veicular suas ideias. 

(FONSECA, 2001b, p. 70). 

 

De acordo com Fonseca (2001b, p. 74), o fato da FSP “ser uma empresa que, como 

qualquer outra, objetiva o lucro, faz com que jamais possa se afastar demasiadamente de seus 

leitores”. Sendo assim, o autor aponta que a estratégia do jornal em se mostrar supostamente 
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independente em relação a linhas ideológicas – sendo favorável única e exclusivamente à 

modernização do país – foi exitosa, pois fora aparentemente aceita por seus leitores. 

 

Muito brevemente, cabe apenas ressaltar que a FSP apoiara pontos 

importantes da agenda ultraliberal sem ser propriamente uma adepta desta 

doutrina, em função – nunca é demasiado repetir, pois fundamental – de sua 

defesa em prol da atuação social do Estado, ao menos até 1989. Em outros 

termos, fora ultraliberal em larga media sem jamais aderir integralmente ao 

ultraliberalismo e, mais ainda, utilizou-se da hegemonia que esta doutrina 

progressivamente alcançou no mundo sem parecer conservadora, tornando-

se, de alguma forma, ela própria (FSP) hegemônica. Moveu-se, portanto, 

num terreno minado; sua estratégia, contudo, permitiu que adentrasse no 

chamado “campo progressista” com uma agenda provinda em grande medida 

do conservadorismo ultraliberal. Mostrou-se, por fim, um ator 

político/ideológico, uma empresa e um aparelho privado de hegemonia, 

fazendo do tema da “modernização” um mote ao mesmo tempo 

autorreferente e como expressão de um suposto projeto para o país. 

(FONSECA, 2001b, p. 90-91). 

 

3.3.3 O Globo e a sua passagem do governismo para a adesão da agenda neoliberal 

 

O jornal OG também é considerado por Fonseca (2004) como um veículo de 

comunicação pragmático. Mas, diferentemente do jornal FSP, que muda de posição 

doutrinária de maneira volátil, conforme suas conveniências, OG foi marcado, pelo menos até 

o início do governo do ex-presidente Lula, por ser historicamente governista. Ainda segundo 

o autor, OG, “embora jamais vinculado a uma doutrina, sobretudo ao liberalismo, (...) vem 

aderindo (desde o final da ‘nova República’) progressivamente à mesma.” (FONSECA, 2004, 

p. 73). 

 
A perspectiva de se manter no poder, ou de influenciá-lo decisivamente 

por um longo período, é, portanto, uma clara demonstração do 

postulado maquiavélico do Sistema Globo: perpetuar-se no poder. No 

caso do jornal, isso se dá, entre outras formas, através do caráter 

camaleônico de suas posições, mas que, reitere-se, neste momento 

conflui para a divulgação da agenda ultraliberal por intermédio, em boa 

medida, da vulgarização de temas e problemas (...). (FONSECA, 2001, 

p. 33) 

 

Entre os elementos capazes de mostrar o maior alinhamento do OG à doutrina 

neoliberal está, por exemplo, sua cada vez maior vinculação ao capital global. 

 

Não se pode esquecer que o Sistema Globo de Comunicações, do qual o 

jornal OG é apenas parte, possui vinculações com o capital exterior, 

participando de empresas jornalísticas de diversos países e comprando e 
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vendendo produtos de entretenimento: além disso, o Sistema Globo 

como um todo importa tecnologia. Tudo isso o torna extremamente 

ligado ao capitalismo internacional. (FONSECA, 2004, p. 75). 

 

Para Fonseca (2004), essa vinculação ao neoliberalismo começou a se mostrar clara 

desde a época das grandes privatizações, nos anos 1990. OG, como aparelho privado de 

hegemonia, buscou, na época, associar empresas estatais às ideias socialistas. Sendo assim, 

OG partiria do pressuposto de que uma empresa privada estaria fadada ao sucesso, sendo a 

iniciativa privada sinônimo de eficiência e lucratividade. Além disso, OG teria ainda deixado 

a entender que o processo de privatização garantiria investimentos sociais por parte do 

Estado, omitindo, no entanto, a existência de dívidas públicas e necessidades orçamentárias 

que seriam colocadas em primeiro lugar, sendo cobertas com recursos da privatização. 

 

OG, (...), simplificadamente, no limite da vulgarização de ideias 

dicotômicas, afirma serem as ações sociais corolário necessário da 

privatização. Assim, o jornal pratica o que afirma ser característica de 

seus adversários: a ideologização do tema da privatização e da agenda 

ultraliberal como um todo. (FONSECA, 2004, p. 77). 

 

No que diz respeito ao debate de ideias, OG adota a mesma prática de desqualificação 

de seus opositores adotada pelos jornais OESP e FSP. Dessa forma, “o jornal, em vez de 

discutir os argumentos levantados pelos opositores (...) procura deslegitimar ‘quem’ os 

esgrima, vetando por completo o debate (...)” (FONSECA, p. 77, 2004). Na defesa incessante 

do processo de privatizações, OG, por meio de armas retórico/imagético/ideológicas, imputa 

aos seus adversários a marca de “atrasados”, “ideológicos”, “corporativistas” e 

“demagógicos”; constrói, ainda segundo Fonseca (2004), uma imagem extremamente forte e 

estigmatizada das empresas estatais, que estariam vinculadas a uma máfia de corporativistas; 

e taxa os funcionários públicos de marginais. 

Dessa forma, OG, assim como seus congêneres, também apela para a ideia 

modernizante da agenda neoliberal relacionada à privatização e à abertura econômica. 

Somente seguindo o caminho da nova ordem internacional o Brasil alcançaria um novo status, 

pois, para o jornal, praticamente todos os países distintos efetuaram reformas orientadas para 

o mercado. Essa seria uma condição sine qua non para o desenvolvimento.  

 

Mais uma vez será a luta ideológica o que explica a posição dos órgãos 

aqui analisados que, embora soubessem da assimetria mundial, 

preferiram bater na tecla do ultraliberalismo como forma de dissuadir 

opositores internos e conquistar a hegemonia (...) trata-se de mais um 
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exemplo de como os periódicos se entrecruzam num equilíbrio tênue e 

conjuntural. (FONSECA, 2004, p. 80). 

 

De acordo com Fonseca (2004), OG se assume neoliberal, ou pelo menos aceita as 

propostas desta doutrina, ao afirmar que não existe outro caminho. Porém, ao desqualificar 

seus opositores e não abrir espaço para o debate das ideias, o jornal adotou o discurso do 

pensamento único. 

 

Portanto, o “doutrinarismo” expresso pelo “pragmático” OG pode 

também ser interpretado a partir de outras variáveis, que se combinam: 

para convencer seus leitores da necessidade de reverter o modelo de 

desenvolvimento brasileiro; para conquistar segmentos importantes da 

sociedade brasileira à causa de um modelo mais liberal – o que 

certamente é diferente de um modelo ultraliberal –; para denunciar a 

existência de uma crise profunda na economia brasileira para a qual o 

chamado “Consenso de Washington” ofereceria solução. Por tudo isso, 

possivelmente, é que podemos compreender as razões pelas quais um 

jornal não doutrinário aderiu tão vigorosamente à doutrina ultraliberal 

(...). (FONSECA, 2004, p. 81).  
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4 OS VALORES NEOLIBERAIS MATERIALIZADOS NOS ENUNCIADOS 

SOBRE A PREVIDÊNCIA BRASILEIRA DOS JORNAIS O ESTADO DE S. 

PAULO, FOLHA DE S. PAULO E O GLOBO 

 

Em termos teórico-metodológicos, o presente capítulo é elementar, pois, sem o seu 

desenvolvimento, não seria possível demostrar efetivamente a hipótese desta tese. Neste 

capítulo, ainda nos primeiros parágrafos a seguir, será pormenorizada a forma como os 

enunciados que compõem o corpus de análise desta pesquisa foram selecionados, em etapas, 

até que ficassem aqueles que fossem possíveis de serem analisados mediante as limitações de 

tempo e espaço inerentes a uma tese em Ciências Humanas enquanto gênero do discurso. Em 

seguida, em cada uma das seções que compõem o capítulo, são identificados, analisados e 

interpretados os valores do discurso neoliberal que se materializaram nos enunciados dos 

jornais Folha de S. Paulo (FSP), O Estado de S. Paulo (OESP) e O Globo (OG). A análise, 

como se verá, identificou, materializados nos enunciados, três ordens de valores neoliberais: 

a) o valor da política fiscal rigorosa, que dialoga com os sucessivos “déficits” da Previdência; 

b) o valor da meritocracia, que destaca positivamente o modelo de previdência capitalizada e 

questiona o modelo previdenciário de repartição solidária da Previdência Social (RGPS e 

RPPS) do Brasil; e c) o valor da ineficiência do Estado, materializado nos enunciados que 

tratam da péssima atuação pública na Previdência Social brasileira e da participação eficiente 

do mercado na previdência privada complementar aberta e nos fundos de pensão fechados. 

A compreensão do discurso neoliberal e a capacidade de percebê-lo no debate político-

econômico exige o conhecimento mais detalhado de alguns dos seus principais preceitos. 

Porém, a identificação de suas proposições não é fácil, pois o neoliberalismo não constitui 

efetivamente um corpo teórico próprio, mas trata-se de um conjunto de ideias composto por 

proposições práticas. No plano conceitual, reproduz um conjunto heterogêneo de conceitos e 

argumentos, “reinventado o liberalismo, mas introduzindo formulações e propostas muito 

próximas do conservadorismo político e de uma sorte de darwinismo social” (DRAIBE, 1993, 

p. 86). Assim, os princípios neoliberais se resumiriam às afirmações que dizem respeito a 

questões gerais como a liberdade do indivíduo sobre o coletivo, a primazia do mercado sobre 

o Estado e sobre a necessidade de um Estado mínimo, compreendido como aquele que não 

intervém no livre jogo dos agentes econômicos. Segundo Draibe (1993), o neoliberalismo 

praticamente não foi abordado em obras de intelectuais reconhecidos, sendo pouco 

sistematizado. As exceções podem ser encontradas no campo da economia. “É antes um 
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discurso em um conjunto de regras práticas de ação (ou de recomendações), particularmente 

referidas a governos e a reformas do Estado e das suas políticas” (DRAIBE, 1993, p. 88). 

Assim sendo, para que seja possível identificar e compreender os valores do discurso 

neoliberal sobre a previdência no Brasil nos enunciados dos jornais FSP, OESP e OG que 

compõem o corpus de análise desta pesquisa, estes enunciados são colocados em diálogo, 

consonante ou dissonante, com diversas proposições de caráter neoliberal ou de abordagens 

críticas ao neoliberalismo.  

As proposições de caráter neoliberal que serão colocadas em diálogo convergente com 

os enunciados do corpus concentram-se essencialmente em três autores considerados 

elementares no pensamento neoliberal: Mises, Hayek e Friedman, sendo a obra deste último, 

Capitalismo e Liberdade (1988), a principal fonte das referências aqui consideradas para o 

estabelecimento das relações dialógicas. “Milton Friedman expõe com clareza o núcleo da 

argumentação que vem sendo repetida. (...) ‘Capitalismo e Liberdade’ parte da tese de que a 

liberdade individual é a finalidade das organizações sociais” (DRAIBE, 1993, p. 90). Além 

dos enunciados desses autores clássicos do neoliberalismo, o texto Diagnóstico da 

previdência social no Brasil: o que foi feito e o que falta reformar, de Fabio Giambiagi 

(2004), é utilizado para evidenciar as propostas de reforma da Previdência Social brasileira de 

caráter neoliberal, contribuindo, portanto, para o estabelecimento da dialogia. 

Por sua vez, as proposições de caráter crítico ao neoliberalismo que entram em diálogo 

divergente com as proposições neoliberais e com os enunciados que compõem o corpus desta 

pesquisa derivam de diversas obras que compõem parte do próprio referencial teórico desta 

tese, com destaque para a publicação Previdência Social: como incluir os excluídos?, 

produzida, em 2007, pelo Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT), 

departamento vinculado ao Instituto de Economia da Unicamp. 

Mesmo que parte das proposições do discurso neoliberal e do discurso anti(neo)liberal 

trazidas para o diálogo com os enunciados dos jornais não se refira diretamente a questões 

sobre a Seguridade Social de forma ampla ou da previdência propriamente dita, a articulação 

das suas proposições, em consonância ou dissonância aos valores neoliberais gerais, permite 

estabelecer as relações dialógicas necessárias para a identificação e compreensão dos valores 

do discurso neoliberal sobre a previdência brasileira propriamente dita nos enunciados do 

corpus, pois, conforme apontado ainda agora, o neoliberalismo é composto por princípios 

gerais que se articulam entre si e em torno de duas grandes concepções: o individualismo e a 

liberdade econômica. 
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Para o início, o enunciado a seguir esclarece, de forma resumida, a visão geral 

defendida pelos próprios neoliberais. 

 

O liberalismo é uma doutrina inteiramente voltada para a conduta dos 

homens neste mundo. Em última análise, a nada visa senão ao progresso do 

bem-estar material exterior do homem e não se refere às necessidades 

interiores, espirituais e metafísicas. Não promete a felicidade e 

contentamento aos homens, mas, tão-somente, a maior satisfação possível de 

todos os desejos suscitados pelas coisas e pelo mundo exterior (MISES, 

1991, p. 15). 

  

Antes do início da análise dos enunciados que compõem o corpus desta tese 

(enunciados materializados em diversos gêneros – jornalísticos ou publicitários – na esfera 

jornalística impressa), é necessário esclarecer alguns passos e procedimentos tomados para a 

delimitação e definição dos enunciados que seriam diretamente colocados em dialogia com o 

discurso neoliberal e o discurso crítico ao neoliberalismo neste capítulo. Essa delimitação do 

corpus se faz necessária em decorrência do fato de que o universo de enunciados coletados 

numa primeira seleção mostrou-se amplo em demasia, impossibilitando a análise 

pormenorizada de todos os enunciados em conjunto. 

Como já apresentado na introdução desta tese, o corpus de análise desta pesquisa foi 

coletado entre os dias 1º de outubro de 2010 e 31 de março de 2011, período que 

correspondeu ao final do processo eleitoral de 2010 e o início do primeiro mandato da 

presidenta Dilma Rousseff (2011-2014). A escolha desse período se deu em função do fato de 

que, a priori, a agenda eleitoral ser propícia para a discussão sobre a previdência, 

principalmente a Previdência Social, e outras questões políticas e econômicas centrais para o 

Brasil. 

Nessa primeira etapa, foi feita a opção de se coletar qualquer enunciado que fizesse 

menção sobre previdência (pública ou privada), sendo ela tratada ou não como assunto 

principal. Dentro desse critério, foram coletados 969 enunciados, sendo 254 da FSP; 374 do 

OESP e 341 do OG. 

Diante da impossibilidade de análise pormenorizada de tantos enunciados – 

decorrentes dos limites de tempo e espaço inerentes ao gênero do discurso tese que se 

apresentam ao pesquisador e de impedimentos teórico-metodológicos gerados pela própria 

natureza da hipótese desta tese – foram adotados alguns critérios de seleção de enunciados 

que seriam analisados dialogicamente neste capítulo. 
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O primeiro critério de seleção estabelecido foi a separação dos enunciados em dois 

grupos: a) o grupo composto por enunciados em que a previdência foi tratada como assunto 

principal, selecionado para a segunda rodada de delimitação; e b) o grupo composto por 

enunciados em que a previdência fora tratada de forma secundária em relação ao assunto 

principal, sendo este grupo descartado para a segunda etapa de delimitação. Mas cabe destacar 

que estes enunciados não foram completamente ignorados na análise, uma vez que mesmo 

que tratassem da previdência de forma marginal, acabam fazendo parte do extraverbal da 

análise, por estarem relacionados aos contextos imediato e amplo da enunciação e por 

contribuirem para o próprio entendimento da expansão da influência do discurso neoliberal 

para outras esferas da sociedade. 

O grupo formado por enunciados em que a previdência foi tratada como assunto 

principal (por isso selecionado para esta segunda etapa) ficou composto por 355 enunciados, 

sendo 109 da FSP; 136 do OESP; e 110 do OG. O segundo grupo, com enunciados onde a 

previdência tinha uma função complementar ou secundária no contexto do enunciado, ficou 

composto por 614 enunciados, sendo 145 da FSP; 238 do OESP; e 231 do OG. 

Em seguida, os 355 enunciados do grupo principal passaram por uma nova rodada de 

seleção. Desta vez, por meio de novas relações dialógicas, a escolha centrou-se nos 

enunciados onde os valores neoliberais se materializaram de forma mais perceptível e/ou 

naqueles em que o maior número de valores neoliberais se materializou em um mesmo 

enunciado. Desta nova delimitação restaram 22 enunciados. Deste total, 7 da FSP; 6 do 

OESP; e 12 do OG. Foram nesses enunciados que os valores do discurso neoliberal sobre a 

previdência no Brasil se materializaram de forma considerada mais evidente. 

Antes do início da análise dos enunciados selecionados do corpus, cabe informar que 

nas seções a seguir: a) o título dos enunciados analisados são grafados em itálico, negrito e 

entre aspas;  e b) as partes verbais de enunciados dos jornais citadas diretamente no corpo do 

texto da análise são grafadas em itálico e entre aspas. 

Por fim, a sequência das análises das próximas seções seguem as seguintes etapas: 1ª) 

a apresentação dos valores neoliberais de referência desse discurso por meio dos enunciados 

clássicos do neoliberalismo, representados pela obras de Friedman, Mises e Hayek, além das 

posições neoliberais reformistas sobre a Previdência Social no Brasil, representadas por 

enunciados da obra de Fábio Giambiagi; 2ª) a análise (identificação, análise e compreensão) 

propriamente dita dos valores neoliberais materializados nos enunciados dos jornais OESP, 

FSP e OG; e 3ª) a apresentação, dialogada com a publicação do CESIT, das críticas contra os 

valores, argumentos e propostas do discurso neoliberal sobre a previdência brasileira que, se 
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implantadas de forma generalizada, podem contribuir ainda mais para afetar negativamente a 

classe trabalhadora. 

Dessa forma, por meio dessas etapas de análise, espera-se que a dialogia possa se dar 

por meio de relações, de convergência e divergência, entre os mais variados enunciados (dos 

jornais e das produções acadêmicas), criando condições mais adequadas de identificação, 

análise e interpretação dos valores do discurso neoliberal sobre a previdência e suas 

consequências para a sociedade do trabalho. 

 

4.1 O DISCURSO NEOLIBERAL SOBRE POLÍTICA FISCAL: A PREVIDÊNCIA 

SOCIAL BRASILEIRA “DEFICITÁRIA” 

 

Nesta seção é apresentada a forma como o discurso neoliberal sobre política fiscal e 

Previdência Social se materializa em enunciados selecionados dos jornais FSP, OESP e OG 

que compõem o corpus de análise desta tese. Primeiramente será apresentada a concepção 

neoliberal sobre política fiscal e a sua articulação com as políticas monetária e tributária. 

Logo em seguida é mostrado como essa visão sobre política fiscal afeta o debate sobre 

Previdência Social no Brasil. Adiante, por meio do estabelecimento de relações dialógicas, o 

discurso fiscalista/previdenciário neoliberal pode ser percebido nos enunciados do corpus, 

permitindo compreender o discurso do “déficit” da Previdência e a sua suposta relação com o 

envelhecimento da população, os excessos de benefícios previdenciários e a elevação dos 

mesmos de acordo com a política de valorização do salário mínimo. Por fim, a seção é 

encerrada com as críticas contrarreforma que questionam desde o “déficit” da Previdência até 

os argumentos utilizados para justifica-lo. 

 

4.1.1 O discurso neoliberal acadêmico sobre política fiscal e a sua repercussão na 

Previdência Social 

 

O discurso neoliberal acadêmico é enfático, dentro de suas convicções, sobre a 

necessidade de equilíbrio entre as políticas fiscal, monetária e tributária, sendo o rigor da 

primeira essencial para a estabilidade das demais.  

Na lógica neoliberal de Mises, é importante a adoção de políticas monetária e fiscal 

responsáveis para que seja possível garantir a estabilidade dos preços, evitando desarranjos 

inflacionários decorrentes do aumento da quantidade de dinheiro circulando no mercado. Ele 

defende que o problema num sistema inflacionário relaciona-se ao fato de que é muito fácil 
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para os políticos ordenarem ao órgão governamental encarregado da impressão do papel-

moeda (os bancos centrais) a emissão de dinheiro para seus projetos. “Sob condições 

inflacionárias, o povo se habitua a considerar o governo uma instituição que tem recursos 

ilimitados à sua disposição” (MISES, 1991c, p. 80). Para o discurso neoliberal, a emissão de 

moeda pode até ser uma política adotada para o combate ao desemprego, mas “que, a não ser 

em curtíssimo prazo, a inflação não cura o desemprego” (MISES, 1991c, p. 84). Além da 

prática da emissão de papel-moeda, o Estado pode se financiar através da emissão de títulos 

públicos. De qualquer maneira, para o discurso neoliberal, independentemente da forma de 

financiamento do Estado, a ação excessivamente interventora de um governo aumenta as 

despesas do setor público e, consequentemente, provoca inflação acima da que seria gerada 

em uma situação de limitação da ação do Estado.  

Em se tratando de política monetária, mesmo pregando a redução da intervenção do 

Estado, Friedman aponta haver um importante papel desta para a estabilidade econômica, 

desde que exercida dentro de certos limites
45

. 

 

O problema consiste em estabelecer organizações institucionais que 

permitam ao governo exercer a responsabilidade pelo dinheiro, limitando ao 

mesmo tempo o poder assim dado ao governo e evitando que este poder seja 

usado de modo a levar ao enfraquecimento (...) de (...) uma sociedade livre 

(FRIEDMAN, 1988, p. 43). 

 

A principal justificativa para a expansão da atividade do governo em nível federal, na 

perspectiva econômica keynesiana, é a necessidade dos investimentos do Estado para eliminar 

                                                 
45

 Em 1962, ano em que "Capitalismo e liberdade" foi originalmente publicado, Friedman não apoiava a ideia de 

um banco central independente. Para o autor, seria inaceitável "o estabelecimento de poderes amplos para um 

grupo de técnicos, reunidos num banco central 'independente' ou em outra qualquer organização burocrática" 

(FRIEDMAN, 1988, p. 42). Naquela época, tal independência não parecia ser solução satisfatória, pois quando 

"Capitalismo e liberdade" foi escrito, havia, entre os economistas e governantes, o predomínio da ideia de um 

Estado interventor, com bancos centrais compostos por pessoas que acreditavam em governos mais atuantes. 

“Qualquer sistema que dê tanto poder a um grupo de homens cujos erros – compreensíveis ou não – podem ter 

efeitos tão severos e amplos é um mau sistema" (FRIEDMAN, 1988, p. 51-52). De acordo com a posição de 

Friedman, caso chegasse ao poder um governante de posições liberais, este deveria ter condições de agir sobre 

um banco central composto por homens intervencionistas, obrigando-os a adotar medidas condizentes com a 

livre ação do mercado. Atualmente, uma das convicções do discurso neoliberal é a de que qualquer banco central 

deve ser independente para fixar e atingir suas metas a partir da política monetária. Essa posição pode ser 

aparentemente contraditória em relação às convicções de Friedman, mas os tempos mudaram. Hoje vivemos sob 

hegemonia das ideias neoliberais e os responsáveis pelas políticas monetárias, em grande parte dos países, 

seguem a cartilha do livre mercado. Sendo assim, não haveria motivo para não aceitar a independência dos 

bancos centrais. Pelo contrário, um banco central independente, composto por defensores do Estado mínimo, 

pode proteger a política monetária de um governante intervencionista. Depreende-se, portanto, que, na lógica 

neoliberal, se os homens dos bancos centrais são de linha de apoio ao Estado interventor, devem ser controlados 

e não independentes; mas se os senhores dos bancos centrais são apoiadores da mão invisível, não há porque 

controlá-los, por isso podem ser independentes. 
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o desemprego (KEYNES, 1985). No discurso neoliberal de Friedman, tal mecanismo 

transformou-se no responsável pelo aumento ininterrupto das despesas governamentais. 

 

Mais recentemente a ênfase deslocou-se da necessidade de 'dar a partida' e 

evitar a 'estagnação' para a necessidade de manter o equilíbrio. Afirma-se 

que, quando os investimentos privados declinam por qualquer razão, os 

investimentos do governo devem aumentar para manter estáveis os 

investimentos totais; por outro lado, quando os investimentos privados 

aumentam, os do governo devem baixar. Infelizmente, o sistema não 

funciona (FRIEDMAN, 1988, p. 73-74). 

 

Esse mecanismo de ação do Estado, denominado política anticíclica, é inviável na 

concepção neoliberal de Friedman, pois quando em qualquer retração da economia o Estado 

começa a pôr em prática programas públicos de investimentos, normalmente os resultados só 

começam a aparecer quando a crise já está passando. Ou seja, a ação não mitiga a retração no 

momento de crise e o efeito colateral acaba sendo a exacerbação da expansão econômica 

posterior com geração de inflação. Para o discurso neoliberal a situação é agravada pela 

velocidade de aprovação e implantação dos programas, o que não se repete no momento de 

extingui-los, sob o argumento de que os cortes dos programas poderiam prejudicar a expansão 

econômica. Friedman afirma que o principal problema nesse processo não é nem a 

incapacidade de romper com a retração econômica, nem a introdução de uma inclinação 

inflacionária na política governamental; mas sim o estimulo à expansão contínua das 

atividades governamentais exigindo a manutenção ou até o aumento nas taxas dos impostos. 

"Se se deseja fazer alguma coisa, as taxas podem ser baixadas em períodos de retração, e 

aumentadas em períodos de expansão" (FRIEDMAN, 1988, p. 75). 

As políticas monetária, fiscal e tributária presentes no discurso neoliberal de Friedman 

deveriam ser pensadas a partir daquilo que a comunidade gostaria de fazer por meio do Estado 

e os impostos deveriam servir para garantir a renda suficiente para cobrir as despesas 

programadas, evitando equívocos nas despesas ou taxas governamentais. 

Dessa forma, associando o discurso neoliberal sobre a ação fiscal do Estado e sobre os 

gastos na Previdência Social – com suas consequências para as políticas monetária e tributária 

– depreende-se que, para esse discurso, a elevação excessiva dos gastos com o sistema 

previdenciário público (o qual, na lógica neoliberal, deveria ser minimamente gerenciado pelo 

Estado e apenas para casos de vulnerabilidade social extrema, como visto no capítulo 2) pode: 

a) gerar desarranjos macroeconômicos capazes de drenar recursos importantes que poderiam 

ser alocados em investimentos necessários para fazer a economia crescer; b) pressionar a 
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inflação devido a elevação de gastos públicos ou, em última instância, por causa da 

necessidade do Estado em honrar seus compromissos imprimindo papel-moeda; e c) levar o 

Estado à expansão da carga tributária a fim de adquirir mais recursos para dar conta de todos 

os custos da máquina pública. 

No Brasil, como visto (capítulo 2), a Previdência Social vem sendo questionada nos 

últimos anos pelo discurso neoliberal sob a alegação dela ter perdido sua capacidade de 

autofinanciamento
46

, provocando recorrentes “déficits”
47

. A explicação neoliberal para a 

suposta crise da Previdência Social, decorrente de sucessivos “déficits”, relaciona-se 

principalmente à informalidade do mercado de trabalho – causada, nessa ótica, por excessos 

nas leis trabalhistas e do arcabouço tributário – que implica em redução da arrecadação de 

contribuições da Seguridade Social; mas também decorrem de mudanças demográficas 

vivenciadas no Brasil nos últimos anos, causadoras do envelhecimento da população 

decorrente da elevação da expectativa de vida e queda da natalidade, implicando na elevação 

da proporção de aposentados em relação ao total de contribuintes ativos no sistema da 

Previdência Social. Como consequência do fortalecimento desse discurso, desde meados da 

década de 1990 o sistema previdenciário sofreu duas grandes mudanças que foram ao 

encontro das posições neoliberais, pois foram pensadas sob a ótica fiscalista de redução dos 

gastos do Estado.  

Nos anos 1990, o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, o desempenho 

insuficiente da economia, o desemprego e o trabalho informal contribuíram para o 

agravamento da crise fiscal-financeira do Estado e fortaleceram o discurso neoliberal a 

respeito da necessidade de uma ampla reforma da Previdência Social. Nesse período, a 

Constituição de 1988 passou a ser responsabilizada por provocar fortes desequilíbrios nas 

contas públicas, principalmente pelas despesas em Seguridade Social e, em especial, pelos 

custos do sistema previdenciário. As críticas neoliberais sobre a Previdência Social apoiaram-

se na manutenção de tratamento desigual entre diferentes categorias de trabalhadores (setor 

privado e setor público), nos impactos provocados pelas mudanças demográficas relacionadas 

ao envelhecimento da população e nas transformações da relação entre capital e trabalho 

decorrentes da adoção das novas tecnologias, das formas de gestão no sistema produtivo 

brasileiro e pela concorrência entre os trabalhadores em âmbito mundial. 

                                                 
46

 Isso se considerados apenas os recursos oriundos das contribuições para o INSS e desconsiderando a base 

constitucional, que insere a Previdência Social como parte integrante da Seguridade Social, portanto sujeita a 

receber recursos de outras contribuições e, em último caso, aportes de recursos da União. 
47

 Adiante, nesta seção, serão mostrados os elementos que fazem o argumento do “déficit” da Previdência Social 

ser incoerente do ponto de vista constitucional. 
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Por conta do fortalecimento do discurso neoliberal na área previdenciária, as pressões 

por novas mudanças nas regras da Previdência Social continuam intensas, mesmo depois de 

duas reformas (FHC/1998 e Lula/2003). Entre as propostas de mudanças que poderiam ser 

implantadas em uma nova rodada de discussões sobre a Previdência Social destacam-se: a) as 

que sugerem a continuidade do seu financiamento diversificado, com a manutenção da 

contribuição de empregadores e empregados, mas com a necessidade de se reduzir a carga de 

contribuição das empresas a fim de que haja maior estímulo à contratação de trabalhadores no 

mercado formal; b) as que propõem a adesão compulsória a um regime de previdência 

individual complementar, abrindo espaço para as pressões em termos de redução do teto do 

valor das aposentadorias ao mínimo possível; c) as que indicam a necessidade da extinção da 

aposentadoria por tempo de serviço e das aposentadorias especiais, sendo o único critério para 

a solicitação da aposentadoria a idade mínima estabelecida; e d) as que pregam a criação de 

um sistema previdenciário único, nos moldes do RGPS, integrando funcionários públicos 

federais (entre eles os membros do judiciário e das forças armadas) e os trabalhadores do setor 

privado, o qual teria um teto único de benefício, podendo ser ampliado a partir da adesão do 

trabalhador a uma previdência complementar, adquirida por meio do mercado financeiro ou 

em fundos de pensão. 

Um excelente exemplo da visão neoliberal sobre o debate a respeito da Previdência 

Social brasileira é a proposta de reforma elaborada por Giambiagi et al (2004). Sugerida após 

a realização da reforma previdenciária do governo Lula, em 2003, essa nova proposta de 

reforma paramétrica
48

 do RGPS, segundo seus autores, “mantém” a natureza original do 

sistema de Previdência Social no Brasil com mudanças em alguns parâmetros considerados 

essenciais para o seu devido funcionamento. A defesa de uma proposta paramétrica “menos” 

ambiciosa, segundo seus autores, se justifica pelas dificuldades políticas de uma mudança 

intensa do sistema, além dos custos elevados de transição, uma vez que uma mudança 

acentuada significaria redução da receita fiscal devido à diminuição do recolhimento de 

contribuições e um aumento das despesas que já são elevadas. 

Essa proposta de reforma paramétrica, que dialoga com o pensamento neoliberal sobre 

a Previdência Social, se apoia na: a) adoção de uma idade mínima para a aposentadoria do 

INSS; b) elevação gradual dessa idade mínima ao longo do tempo, tanto para trabalhadores do 

setor privado como do setor público; c) redução da diferença entre homens e mulheres em 

                                                 
48

 Reforma paramétrica se refere a mudanças que podem ser levadas a cabo, em caso de mais ciclos de reforma, 

em alguns elementos (parâmetros) que são obrigatoriamente considerados na hora da solicitação dos benefícios 

previdenciários: idade, tempo de contribuição etc. 
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relação à idade e/ou tempo de contribuição necessários para a aposentadoria; d) redução 

gradual, até sua eliminação, da diferença existente entre professores e não-professores 

referente à idade e/ou tempo de contribuição requeridos para a aposentadoria; e) redução 

gradual do bônus concedido às mulheres e aos professores para efeito da contagem do tempo 

de serviço no cálculo do fator previdenciário; f) desvinculação do piso previdenciário em 

relação ao salário mínimo; g) aumento da idade mínima de concessão para novas 

aposentadorias dentro da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), dos 65 para os 70 anos; 

e, g) ainda no âmbito do LOAS, redução dos 100% para 70% ou 80% da proporção do 

benefício assistencial em relação ao piso previdenciário – que é de 1 salário mínimo – para os 

futuros benefícios (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 24). 

 Do ponto de vista do equilíbrio financeiro, a Seguridade Social no Brasil, desde a 

implantação de suas diretrizes com a promulgação da Constituição de 1988, sempre 

funcionou de forma superavitária. Mas o discurso neoliberal no Brasil, ao desconsiderar o que 

está inscrito no artigo 195 da Constituição, trata das contas previdenciárias do RGPS apenas a 

partir da relação direta entre a receita advinda das contribuições sobre a folha de pagamento 

de salários (INSS) e as despesas exclusivamente previdenciárias. Essa perspectiva contábil, 

que desconsidera os preceitos constitucionais, sustenta o principal enunciado neoliberal sobre 

o sistema previdenciário brasileiro: “O déficit” da previdência.  

O “déficit” da Previdência Social, apontado pelo discurso neoliberal, estaria ligado 

principalmente ao acesso a aposentadorias por tempo de contribuição e ao impacto do 

aumento real do salário mínimo e o seu repasse aos benefícios equivalentes a um salário 

mínimo, que correspondem a mais de 30% do valor do estoque total de benefícios. Dessa 

forma, o discurso neoliberal afirma que o Brasil estaria muito longe de ter regras de 

aposentadoria consistentes com o equilíbrio contábil do sistema previdenciário. “Parodiando a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (...), poder-se-ia dizer que o país precisa de uma 

espécie de Lei de Responsabilidade Previdenciária” (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 6). 

O discurso neoliberal, ao propor reformas para a Previdência Social no Brasil, aponta 

para problemas contábeis de seu orçamento decorrentes da baixa relação entre o número de 

contribuintes e a quantidade de segurados, provocando um aumento na relação de 

dependência entre os aportes dos contribuintes e as retiradas dos benefícios. Essa realidade 

teria relação com a maturação do próprio sistema previdenciário de repartição solidária, que, 

inicialmente, apresenta uma relação positiva entre contribuintes e beneficiários, pois o 

montante arrecadado é superior aos gastos, que se concentram, no começo, em pagamentos 

das aposentadorias por invalidez e à pensão por morte. Porém, quando uma parcela 
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significativa dos contribuintes alcança a idade mínima para a requisição da aposentadoria ou 

cumpre a carência de contribuição, o total arrecadado pode ser insuficiente.  Ou seja, no início 

forma-se um fundo onde há um número muito maior de contribuintes em relação ao número 

de beneficiários. Mas, depois de certo tempo, no auge da maturidade do sistema, ampliam-se 

os seus custos em função da aproximação entre o número de contribuintes e de beneficiários.  

Essa situação pode ser agravada em situações de baixo crescimento que aumentem o 

desemprego e a informalidade do trabalho, provocando, consequentemente, queda no número 

de contribuintes. Em suma, a arrecadação do INSS está diretamente associada às questões 

demográficas, ao crescimento econômico do país e ao comportamento de seu mercado de 

trabalho. Em termos conjunturais, a crise econômica prolongada no Brasil, nas décadas de 

1980 e 1990, foi responsável pela ampliação do número de trabalhadores informais, que 

praticamente não contribuem em termos de INSS. Essa crise foi responsável ainda pelo 

aumento das despesas dos benefícios da Seguridade Social em função do crescimento da 

demanda de caráter assistencial. Esse cenário serviu para fortalecer o discurso neoliberal de 

desajuste fiscal para justificar suas pressões reformistas, apesar das alterações positivas do 

mercado de trabalho na última década. 

O discurso neoliberal aponta ainda para a ampliação do tempo médio em que os 

benefícios previdenciários são pagos aos aposentados como um dos motivos para a 

diminuição da relação entre o número de contribuintes e o número de beneficiários. Isso é 

promovido pelo processo de mudança estrutural do perfil demográfico brasileiro decorrente 

do envelhecimento da população. Graças a esse fenômeno, a permanência dos aposentados no 

sistema recebendo benefícios também se prolongou. 

Para o discurso neoliberal, as necessidades contábeis da Previdência Social dependem 

essencialmente dos anos de sobrevida que um segurado tem no momento da aposentadoria. O 

aumento da sobrevida dos que se aposentam resulta na ampliação do tempo de permanência 

no sistema, sem que haja, necessariamente, um número compatível de contribuintes. Ou seja, 

com o aumento da expectativa de vida e, portanto, com a ampliação do tempo de vida após a 

aposentadoria, essa relação entre o total arrecadado e os gastos dificulta o pagamento dos 

benefícios, provocando desajustes fiscais.  

O Brasil praticamente completou sua transição demográfica com as modificações nos 

padrões da população ocorridas nos últimos anos, principalmente a redução da natalidade e o 

aumento da expectativa de vida. Essas mudanças demográficas que fizeram o Brasil deixar de 

ser considerado um país jovem balizaram os principais argumentos do discurso neoliberal 

para promoção das reformas na Previdência Social. Como as pessoas vivem mais, aumenta 
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também o tempo em que elas recebem seus benefícios. Esse é um dos motivos que 

embasaram a iniciativa de introduzir o fator previdenciário, de substituir a aposentadoria por 

tempo de serviço pela de contribuição e de incluir, também, o critério de idade como condição 

de acesso à aposentadoria daqueles que ingressarem no mercado de trabalho depois da 

aprovação da lei (MARQUES, BATICH e MENDES, 2003).  

Vale lembrar que o critério de idade havia sido derrotado no Congresso durante o 

debate da reforma da Previdência Social no Governo FHC. Em seu lugar, foi incorporado o 

fator previdenciário como uma forma de introduzir a questão da idade sem que houvesse 

maiores discussões. Mesmo assim, o discurso neoliberal deu continuidade às pressões por 

novas reformas previdenciárias, apontando para a insuficiência do fator previdenciário como 

mecanismo único de redução das despesas. Nesse sentido, mesmo o fator previdenciário 

sendo um elemento móvel, ajustado de acordo com o aumento da expectativa de vida, ele 

apresenta um efeito relativamente modesto. O principal ponto defendido é o estabelecimento 

de uma idade mínima elevada como critério básico de solicitação do benefício da 

aposentadoria. 

 

Embora a aprovação do chamado “fator previdenciário” tenha sido um passo 

na direção certa, no sentido de melhorar a situação atuarial da previdência 

social, o citado fator não evita que os indivíduos continuem se aposentando 

antes do que ocorre em outros países e sem sofrer perdas significativas 

(GIAMBIAGI et al, 2004, p. 12). 

 

O discurso neoliberal reformista da Previdência Social aponta ainda que a despeito dos 

argumentos sobre ser justo ou não a aposentadoria antecipada da mulher, a questão central é a 

incapacidade de se obter recursos fiscais para manter tal prática. Aliás, na lógica do discurso 

neoliberal a “benevolência da legislação brasileira em relação às aposentadorias precoces fica 

ainda mais patente no caso das mulheres” (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 15). 

A Constituição de 1988, após as reformas da Previdência Social já realizadas por meio 

de emendas constitucionais, estabelece o direito da mulher de se aposentar cinco anos antes 

em relação aos homens, seja por idade (60 contra 65 anos), seja por tempo de contribuição (30 

contra 35 anos). Giambiagi et al (2004) reconhecem que o direito das mulheres se 

aposentarem antes não é uma exclusividade brasileira, sendo justificada como uma forma de 

compensação pela chamada dupla jornada de trabalho, ligada ao trabalho profissional e às 

atividades domésticas. Entretanto, os autores argumentam que além dessa diferenciação ser 

cada vez mais questionada em diferentes países, ela possui efeito fiscal nocivo, sendo que, no 

caso brasileiro, essa nocividade é acentuada pela aposentadoria por tempo de contribuição 
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sem requisito da idade mínima, que também conta com uma antecipação em cinco anos no 

caso das mulheres. Dessa forma, como as mulheres se aposentam antes, mas vivem por mais 

tempo em média em comparação aos homens, elas recebem benefícios por um tempo médio 

mais prolongado. “Consequentemente, embora a alegação da dupla jornada possa ser vista 

como aceitável por parte da sociedade, o fato é que esse benefício entra em choque tanto com 

as tendências demográficas como com a realidade fiscal” (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 19). 

A mesma ordem de críticas que o discurso neoliberal reformista da Previdência Social 

faz em relação à aposentadoria antecipada para mulheres se aplica à possibilidade de 

professores se aposentarem cinco anos antes em comparação à maior parte das outras 

categorias profissionais. No caso das mulheres trabalhadoras sob o regime do INSS, esses 

cinco anos de antecedência têm caráter cumulativo ao benefício antecipado citado 

anteriormente. Assim sendo, os homens professores podem se aposentar com 30 anos de 

contribuição, e não 35 anos; e as mulheres podem se aposentar com 25 anos de contribuição. 

Esses cinco anos de antecipação da aposentadoria para mulheres e professores também se 

aplica aos trabalhadores do setor público. A reforma da Previdência Social de 2003, no 

governo Lula, estabeleceu uma idade mínima de aposentadoria para seus servidores, de 60 

anos para homens e 55 para mulheres, sendo que no caso dos professores essa idade é de 55 

anos para homens e 50 para as mulheres.  

O discurso neoliberal reformista aponta que os trabalhadores da educação, no caso 

professores, são uma fração expressiva da folha salarial dos estados e municípios, portanto, a 

aposentadoria precoce dos professores pesa consideravelmente nas despesas com os inativos, 

principalmente devido ao fato da maioria desses trabalhadores ser do sexo feminino. “O 

argumento que se usa para justificar a vantagem no caso das mulheres não se aplica aos 

professores. (...) Portanto, a distinção especial para professores deveria ser simplesmente 

extinta” (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 20).  

Todos os anos, quando o governo federal decide sobre o reajuste do salário mínimo
49

, 

imediatamente o discurso neoliberal, enunciado pelos reformistas da Previdência Social, faz 

grande alarde sobre o peso desse reajuste nas contas previdenciárias. O principal argumento 

utilizado pelos críticos dos aumentos dos benefícios acima da inflação é que a vinculação do 

piso previdenciário e assistencial ao salário mínimo, tal como reza a Constituição, ocasiona 

elevação nas despesas do RGPS, comprometendo o equilíbrio das contas públicas. 

                                                 
49

 O salário-mínimo foi instituído no Brasil em 1940, tendo como referência uma cesta de produtos alimentares. 

De acordo com a Constituição de 1988, esse salário mínimo deveria se referenciar a um conjunto básico de 

despesas para uma vida digna dentro do padrão de consumo brasileiro. 
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O discurso neoliberal no Brasil aponta que o aumento real do salário mínimo e o seu 

repasse aos benefícios da Previdência e Assistência Social tem elevado a relação entre o gasto 

da Seguridade Social e o PIB. Como a Constituição indica que nenhum benefício concedido 

pelo Estado pode ser inferior a um salário mínimo, a elevação de seu valor impacta no 

reajuste dos benefícios previdenciários, ampliando-se, automaticamente, as despesas da 

Previdência Social. O discurso neoliberal dos defensores de uma reforma ampla da 

Previdência Social aponta para problemas contábeis nesse mecanismo e questiona a “crença 

difusa de que a política social deve ser sinônimo de aumento real do salário mínimo, por sua 

vez, então, repassada ao piso previdenciário” (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 20). Para o 

discurso neoliberal essa crença deve ser questionada, pois o aumento do piso previdenciário 

não é visto como sendo capaz de diminuir a desigualdade, reduzir a pobreza, aumentar a 

capacidade de crescimento futuro da economia e atenuar a violência. 

 

Em outras palavras, o que se deseja enfatizar é que a reivindicação da classe 

dos aposentados – de que devem ser protegidos da inflação – é justa, mas ter 

aumentos reais de remuneração é outra completamente diferente. Por um 

lado, porque ante aqueles objetivos, pode não configurar a alocação mais 

eficiente de recursos públicos, que são escassos, e, por outro, porque em 

nenhum país do mundo os aposentados recebem aumentos reais. 

Portanto, uma alternativa razoável (...) poderia ser preservar o poder 

aquisitivo das aposentadorias, garantindo a indexação das mesmas à inflação 

passada, porém desvinculando o piso previdenciário do salário mínimo. Isso 

evitaria que os eventuais aumentos reais concedidos onerassem as contas da 

previdência social. Nesse caso, tal medida, desafogando parcialmente as 

contas públicas, poderia permitir maior focalização do gasto público no 

grupo etário mais necessitado, que é o das crianças e jovens, com programas 

específicos dirigidos a eles, como o Bolsa-Família ou o do Primeiro 

Emprego (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 21). 

 

Outro ponto de discórdia para o discurso neoliberal dos reformadores da Previdência 

Social diz respeito aos reajustes dos benefícios determinados pela LOAS – Lei 8.742/93 – e o 

Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de outubro de 2003 – de acordo com os reajustes do salário 

mínimo. A LOAS determina que deficientes e idosos com idade igual ou superior a 65 anos 

de idade no caso dos homens e 60 anos no caso das mulheres, além de renda familiar per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo, têm direito ao benefício de um salário mínimo, mesmo 

que não tenham feito contribuições para o INSS. Esse programa social, denominado Benefício 

de Prestação Continuada (BPC/LOAS), além de ser considerado pelo discurso neoliberal um 

problema fiscal, pois “ele representa um incentivo à informalidade das relações de trabalho, 

reduzindo a base de arrecadação do sistema” (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 21), agrava o 
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problema de risco moral (moral hazard), uma vez que indivíduos que recebem em torno de 

um salário mínimo não se sentiriam motivados a se filiar ao INSS, pois receberiam o mesmo 

valor, seja como segurado/contribuinte ou como beneficiário/não-contribuinte do BPC/LOAS. 

Segundo Giambiagi et al (2004), como o benefício do BPC/LOAS não é previdenciário, mas 

sim assistencial, não haveria motivos para a equivalência entre os valores recebidos pelos 

beneficiários dos dois programas. 

 

Embora sejam captados pela estatística dos desembolsos do Tesouro e não 

como gastos do INSS nas tabelas oficiais com a composição do resultado 

primário divulgadas pelo governo, a realidade é que se trata de gastos que 

pressionam as despesas governamentais como um todo, independentemente 

de como elas forem classificadas. 

Em termos atuariais, isso significa que a sociedade brasileira está 

contratando uma dívida futura que cresce a cada ano, na medida em que um 

contingente importante da população poderá ser elegível, sem ter realizado 

previamente qualquer tipo de contribuição. O fenômeno se agrava quando se 

considera que, além disso, esses indivíduos têm tido aumentos da sua 

remuneração em termos reais (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 22). 

 

O discurso neoliberal, aqui em diálogo convergente com a produção científica de 

Giambiagi et al (2004), sugere algumas alternativas para o BPC/LOAS. Entre elas, destacam-

se: a) a desvinculação dos aumentos reais do salário mínimo aos benefícios já concedidos; b) 

o estabelecimento de idades mínimas superiores para o acesso aos futuros benefícios (70 

anos); c) a instituição de valores inferiores ao piso previdenciário desses novos benefícios 

(70% a 80% do salário mínimo); e e) a reavaliação das pensões rurais com caráter 

contributivo quase nulo devendo seguir padrões similares ao acima proposto. 

O discurso neoliberal aponta que um dos grandes “vilões” para o baixo crescimento 

econômico no país é o modelo atual da Previdência Social. A elevação, em termos de custo, 

da relação entre o INSS/PIB estaria ligada ao baixo crescimento. Portanto, na lógica do 

discurso neoliberal, caberia discutir qual seria a melhor alocação futura dos recursos públicos, 

pois mesmo que as regras atuais não aumentem o “déficit” do INSS, elas poderiam estar 

associadas a uma configuração de gastos excessivos para o pagamento de aposentadorias 

decorrentes de regras benevolentes. Isso ocorreria em detrimento do aumento do investimento 

público necessário para desobstruir gargalos na área de infraestrutura. “São esses gargalos que 

dificultam a obtenção de taxas de crescimento sustentadas da ordem de 5% a.a. nos próximos 

anos” (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 13). 
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Do que foi dito, se depreende que dificilmente o Estado brasileiro escapará 

da necessidade de implementar uma nova reforma das regras de 

aposentadoria do INSS, a não ser que a economia cresça a taxas muito 

elevadas e/ou que se identifiquem formas compensatórias de redução do 

gasto público e/ou fontes de receita que viabilizem um aumento da carga 

tributária, com o qual financiar a continuidade da expansão do fenômeno 

retratado (GIAMBIAGI et al, 2004, p. 12).  

 

4.1.2 O discurso neoliberal sobre gastos na Previdência Social em enunciados da Folha 

de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo 

 

Conhecidas as motivações do discurso neoliberal em defesa de uma política fiscal 

rigorosa e entendida a maneira como esse discurso se articula ao debate sobre a Previdência 

Social – essencialmente sobre o “déficit” e sobre a suposta necessidade de reforma do sistema 

–, torna-se possível identificar e compreender nos enunciados de análise do corpus, de forma 

dialógica, o valor dado ao equilíbrio fiscal no que diz respeito ao funcionamento do Estado. 

A preocupação fiscal do discurso neoliberal sobre a Previdência Social no Brasil 

identificado nos enunciados a seguir decorre essencialmente de algumas questões, a saber: a) 

mudanças demográficas provocando o envelhecimento da população, o que eleva as despesas, 

e a queda da fecundidade reduzindo as contribuições; b) manutenção de benefícios 

considerados excessivos até para países desenvolvidos, principalmente os referentes ao 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do servidor público da União; e c) política 

inadequada de reajustes de benefícios vinculada à elevação anual do salário mínimo. 

O envelhecimento da população – e seus impactos na Seguridade Social e, 

consequentemente, na Previdência Social – é destaque em reportagem publicada pelo jornal 

FSP em 26 de março de 2011. Sob o título “Envelhecimento duplicará gasto social” 

(Enunciado 1), a matéria trabalha com a hipótese de que o envelhecimento inevitável da 

população brasileira trará impactos também inevitáveis nas contas da Seguridade Social, 

como sugerido no subtítulo “Até 2030, país precisará crescer 4% na média anual para cobrir 

o rombo nas contas do governo, aponta estudo”. O estudo a que a reportagem se refere, 

intitulado “Rumo a uma política social flexível”, foi realizado por pesquisadores do Instituto 

de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e consta do livro-coletânea “2022: propostas 

para um Brasil melhor no ano do bicentenário”, organizado por Fábio Giambiagi, uma das 

referências neoliberais colocadas em diálogo com os enunciados que compõem o corpus de 

análise desta pesquisa para identificar e compreender os valores neoliberais sobre a 

Previdência no Brasil. 
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Enunciado 1: Envelhecimento duplicará gasto social 
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Na seção dessa reportagem intitulada apenas “Previdência”
50

, que trata da Previdência 

Social em três dos cinco parágrafos que a compõe, é afirmado, categoricamente, que a 

Previdência será “Previsivelmente, a maior fonte de despesas adicionais nos próximos anos”, 

elevando “em mais de R$ 300 bilhões ao ano os encargos com aposentadorias, pensões e 

assistência a idosos”, chamando atenção para o quadro que ocupa o alto da página e que 

ilustra a evolução prevista das despesas das áreas sociais. 

Ao final da reportagem, o olho da matéria dá destaque à frase alarmante de um dos 

autores da pesquisa do IPEA: “Se nós não erradicarmos a pobreza até lá, seremos velhos e 

pobres”. Apesar do olho estar posicionado no final da reportagem principal, a frase que o 

compõem aparece em texto complementar intitulado “Para economista, próximos 20 anos são 

chance para eliminar pobreza”, imediatamente posicionado abaixo do texto principal. No 

texto complementar é apresentada a avaliação de um dos responsáveis pelo estudo do IPEA 

sobre as possibilidades do Brasil eliminar a pobreza nos próximos 20 anos. Para o economista 

citado, a chance – “talvez a última” – depende da “reformulação dos orçamentos da área 

social”. Nesse sentido, a proposta apontada pelo economista, materializada no enunciado em 

questão, é “que os benefícios assistenciais sejam desvinculados do piso salarial” 

(constitucionalmente determinado em um salário mínimo), proposta convergente com a 

elaborada pelo economista Fábio Giambiagi. 

O valor fiscalista do discurso neoliberal sobre Previdência Social também pode ser 

percebido no enunciado “Tema em discussão: Reformar ou não a Previdência” (Enunciado 

2), publicado em 20 de dezembro de 2010, no jornal OG. O “Tema em discussão” é um 

espaço que o jornal OG possui para opor opiniões divergentes sobre determinados temas. 

Nele, são expostas as opiniões do jornal – uma espécie de editorial – em contraposição com a 

opinião de alguém, especialista ou não, que escreveu sobre um determinado tema de interesse 

geral. No caso em questão, a opinião do jornal sobre a reforma da Previdência Social, no texto 

“Grave descompasso”, foi colocada em oposição à opinião contrarreforma de um deputado 

federal e ex-ministro da Previdência Social, no texto “Eventuais ajustes”; aliás, esse artigo 

com opinião contrária à necessidade de reforma foi um dos poucos espaços dados a um 

enunciado divergente da opinião geral do próprio jornal OG. Tal desproporção entre opiniões 

                                                 
50

 Em nenhum momento da reportagem é feita qualquer menção sobre qual(is) sistema(s) previdenciário(s) 

está(ão) sendo tratada(s): Regime Geral da Previdência Social (RGPS/INSS) do trabalhador da iniciativa privada 

ou Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do servidor público. Só é possível identificar essa informação 

nas minúsculas linhas de uma nota do quadro que aparece no canto inferior esquerdo do mesmo, e que faz 

referência à curva do gráfico que mostra o aumento previsto dos gastos com aposentadorias e pensões. Na nota é 

informado que o item “Aposentadorias e pensões*” a que a linha se refere “Inclui benefícios assistenciais pagos 

pelo INSS; exclui previdência dos servidores públicos”. 



166 

 

pró-reforma e contrarreforma, com peso muito maior para as teses reformistas, é a tônica dos 

enunciados dos jornais OESP, FSP e OG que compõem o corpus de análise desta tese. 

O texto “Grave descompasso”, opinião do OG, destaca que a “crise previdenciária”, 

causada pelo “imperativo demográfico” obrigará, infalivelmente, a classe política a “enfrentar 

essa situação”. O imperativo demográfico que o texto se refere e que gera crise das contas 

previdenciárias é a redução da geração de filhos que levará à redução futura do “número de 

contribuintes ativos dos sistemas previdenciários, enquanto o envelhecimento e a ampliação 

da expectativa de vida, ditada por avanços da ciência, aumentam o universo dos 

aposentados”. 

Imediatamente no parágrafo seguinte, a sentença do OG é dada: “Trata-se de infalível 

fórmula da falência”, decorrente dos desarranjos das contas públicas. Logo depois desse 

diagnóstico, a opinião do OG busca dar caráter técnico às suas convicções. Para desvincular-

se de qualquer acusação de ordem ideológica, enuncia que a crise previdenciária não é 

“devido a uma conspiração neoliberal”, pois tal fenômeno ocorre “em qualquer país em que 

haja uma Previdência como a nossa, de repartição”. Essa posição é reforçada pelo enunciado 

do olho do texto: “É a demografia que causa um déficit estrutural, e não uma conspiração de 

neoliberais”. Sendo assim, pela lógica dos enunciados em conjunto, as críticas contra a 

reforma da Previdência, essas sim, podem ser vistas como ideológicas por não terem respaldo 

na inevitabilidade dos fatos.  

Ainda nesse parágrafo, para aprofundar o caráter racional de sua argumentação, OG 

afirma que por “um raciocínio lógico simples, conclui-se que a evolução da demografia” por 

ela mesma “demolirá qualquer Previdência deste tipo que não se adapte a esta evolução”. 

Enfim, pela lógica de OG, o modelo de repartição solidária de qualquer país do mundo que o 

tenha adotado, sem exceção, deverá, obrigatoriamente, ser reformado devido às mudanças 

demográficas que, além de aumentarem a proporção de idosos na população, reduziram a 

relação entre o número total de contribuintes e o montante dos benefícios dados. 

Na continuidade do texto, no quarto parágrafo, a opinião do jornal OG sobre o 

“déficit” da Previdência é enunciada. O jornal aponta que “costuma ser usado no Brasil o 

argumento de que a Previdência (INSS) é superavitária, pois não pode ser considerada nela, 

como é feito, a aposentadoria rural – em que não se exige contribuição –, por ser ela 

assistencialista, não seguridade. Mas do ponto de vista do Tesouro e do contribuinte não 

importa: os mais de R$ 40 bilhões de déficit que o INSS apresenta este ano precisam ser 

cobertos, e não por emissão de moeda”. 
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Enunciado 2: Tema em discussão – Reformar ou não a Previdência 
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Nesse ponto, o valor fiscalista do discurso neoliberal materializado no OG sugere três 

questões. Primeiramente, OG considera inadequado o argumento de que existe superávit da 

Previdência por conta de descontos dos gastos dos benefícios assistencialistas – portanto, não 

securitários – dos trabalhadores rurais
51

. Aqui o jornal dialoga com o debate sobre a forma de 

se considerar os benefícios das aposentadorias dos trabalhadores rurais que não contribuíram 

para o sistema. Seriam assistencialistas ou previdenciários? Cabe destacar que pela lógica 

constitucional existe superávit da Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social), não fazendo sentido tal debate. A segunda questão evidencia que para OG, assim 

como para o “Tesouro” e o “contribuinte”, não importa se há ou não superávit da Previdência, 

pois o déficit precisa ser coberto; ou seja, para OG existe “déficit” da Previdência 

independentemente de qualquer debate. Raciocínio questionável em termos de finanças 

públicas convencionais, uma vez que a determinação sobre superávit ou déficit no orçamento 

das áreas de atuação é essencial para a tomada de qualquer ação, seja de expansão, contenção 

ou retração orçamentária. A terceira questão é a forma como OG se preocupa com a emissão 

de dinheiro, convergindo com o discurso neoliberal sobre política monetária. OG enfatiza que 

o “déficit” da Previdência deve ser pago, mas não com emissão de moeda. Essa preocupação 

do discurso neoliberal decorre do potencial que a emissão de papel-moeda tem em termos de 

produção de inflação. 

Ainda no quarto parágrafo, considerando as aspas utilizadas em sua última frase, é 

possível notar que o jornal OG realmente considera a Previdência Social deficitária. “Além 

disso, se a ‘previdência urbana’ fecha no ‘azul’, não demorará a ostentar saldos negativos, 

pela inexorabilidade demográfica”. Mais dois pontos a serem destacados: 1) colocar entre 

aspas a “previdência urbana” faz entender que para OG não é correto tirar das contas da 

Previdência os gastos – assistencialistas ou previdenciários – dos trabalhadores rurais, ou seja, 

as aposentadorias urbanas e rurais são consideradas partes inseparáveis da Previdência, o que, 

como já enfatizado, em termos constitucionais, não importa, pois os benefícios urbanos e 

rurais fazem parte da Previdência como um todo, que faz parte da Seguridade Social, esta que, 

aliás, é superavitária do ponto de vista legal; e 2) colocar entre aspas a palavra “azul” sugere 

um duplo questionamento, tanto da incoerência de se considerar a previdência do trabalhador 

urbano em separado da previdência do trabalhador rural, quanto da impossibilidade do 

equilíbrio dessas contas da Previdência devido às mudanças demográficas. 

                                                 
51

 Adiante, nas críticas ao discurso neoliberal sobre o suposto déficit da Previdência, será apresentado outro 

argumento, desta vez de ordem constitucional, para evidenciar que a Seguridade Social – e, portanto, a 

Previdência Social que aí se insere – é superavitária. 
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A continuidade do texto do OG aponta para os problemas que o Brasil possui em 

termos previdenciários, traçando diagnósticos: a) “não há idade mínima para aposentadoria, 

aposenta-se muito cedo”; e b) a política de valorização do salário mínimo, mesmo 

considerada “correta” por parte do jornal, “causa enormes estragos nas contas públicas via 

Previdência”, devido seu vínculo direto com os reajustes dos benefícios previdenciários e 

assistenciais. 

No penúltimo parágrafo, OG lança mão de dados do estudo do IPEA – o mesmo a qual 

a reportagem da FSP fez menção no enunciado anteriormente analisado – para mostrar que no 

Brasil, entre 1991 e 2010, “as despesas primárias públicas que mais cresceram foram as do 

INSS”. No mesmo parágrafo, OG enuncia que no governo FHC não foi possível “aprovar no 

Congresso uma verdadeira reforma do sistema”. Na frase, a palavra “verdadeira” reforça a 

ideia de que as mudanças até aqui realizadas na Previdência ainda não foram suficientes. Por 

fim, após apontar que a introdução do fator previdenciário não foi medida suficientemente 

eficaz para equilibrar as contas da Previdência por não “substituir o limite de idade”, pelo 

menos teria impedido “que a sangria fosse maior”. Nesse ponto foi feita a opção por uma 

palavra impactante, “sangria”, para dar caráter de gravidade na questão previdenciária, com 

recursos se esvaindo. 

No último parágrafo, a opinião do OG é finalizada reforçando a ideia de que os gastos 

previdenciários são excessivos no Brasil ao compará-los aos do “Primeiro Mundo”, 

sentenciando, na última frase, que o “descompasso é grave”, remetendo o leitor ao título do 

texto. 

Inevitável não colocar o texto analisado em diálogo com o artigo “O bom do abacaxi” 

(Enunciado 3), publicado em 06 de janeiro de 2011, também no OG. Nele, praticamente se 

repetem os mesmos elementos do texto do Enunciado 2. No entanto, a autora (jornalista do 

quadro fixo de profissionais do OG) aproveita o artigo para tratar as pessoas que possuem 

posições convergentes com as do jornal como integrantes de um quadro supostamente 

qualificado, enquanto os que não querem enxergar os fatos fazem parte do quadro de 

desqualificados. 

Inicialmente no texto, a Previdência Social é associada a um “abacaxi” difícil de 

“descascar”. Essa consideração decorre de uma declaração do então ministro da Previdência 

que, na oportunidade, ainda declarou não ter “currículo” para cuidar da pasta. A articulista, 

ainda no primeiro parágrafo, até louva a sinceridade do ministro, considerando que muitos se 

“fingem de sabidos”. 
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Enunciado 3: O bom do abacaxi 
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Imediatamente, no segundo parágrafo, o artigo afirma que “Jornalistas perguntam a 

quem sabe” e cita entrevista em telejornal (do qual a articulista faz parte ainda hoje) em que 

fora convidado um especialista em Previdência que havia escrito um livro com o economista 

Fábio Giambiagi
52

. E na entrevista o especialista teria fornecido “dados interessantes”, que 

aparecem nos quatro parágrafos seguintes, sobre: a) o excesso de gastos com a Previdência 

em comparação com países já envelhecidos; b) o envelhecimento da população brasileira, o 

que exige reformas; c) a ausência de idade mínima para a aposentadoria no Brasil, “um dos 

poucos do mundo” nessa situação; e d) o peso da elevação do salário mínimo nos custos da 

Previdência Social. 

Em seguida, no sétimo parágrafo, o artigo desqualifica de forma irônica os supostos 

entendidos sobre Previdência Social que querem negar a existência de déficit. “Isso é tão 

verdadeiro quanto dizer que a casca do abacaxi não espeta”. Para desqualificar tal ideia, o 

artigo apela para a mesma linha de raciocínio do Enunciado 2 analisado anteriormente. “Ora, 

a aposentadoria dos trabalhadores do setor rural é obviamente parte do sistema 

previdenciário, tenham eles no passado contribuído ou não”. Em seguida, o artigo decreta 

que “Não há mágica: a Previdência tem déficit em torno de R$ 45 bilhões só no INSS”. 

No parágrafo seguinte, ao conclamar que o ministro da Previdência deveria conversar 

com o IBGE, “nosso excelente instituto de estatística”, o artigo volta a tratar de questões 

referentes aos problemas da Previdência Social, apontando para a diminuição da relação entre 

o número de contribuintes e o total de beneficiários decorrentes da diminuição da fecundidade 

e do aumento da expectativa de vida. No final desse mesmo parágrafo, o artigo volta a soltar 

carga contra as opiniões divergentes, as desqualificando de alguma maneira. “Pode conversar 

também com os demógrafos da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Ence, do IBGE. Vá 

também ao IPEA, mas cuidado para falar com as pessoas certas. O instituto já não é o que 

foi”. Nesse ponto, o enunciado sugere que o IPEA foi ocupado por especialistas que não são 

confiáveis
53

. 

Já no décimo parágrafo, o artigo dialoga com o valor da meritocracia
54

 afirmando que 

é possível, com facilidade, “tirar uma lasca” do abacaxi apenas regulamentando um dos 

pontos promovidos durante a reforma da Previdência realizada em 2003, no início do governo 

Lula. Como a articulista diz que tal regulamentação poderia “ajudar a construir mecanismos 
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 Lembrando que esse economista é uma das referência neoliberais nesta pesquisa. 
53

 O governo Dilma, logo no início do primeiro mandato (2011-2014), foi acusado de ingerência no IPEA por 

nomear o economista da UNICAMP, Márcio Pochmann, para a presidência do instituto. A crítica decorre da 

linha teórica desse economista, reconhecidamente antiliberal. 
54

 O valor da meritocracia do discurso neoliberal sobre previdência será analisado de forma aprofundada na 

seção subsequente. 
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de poupança a longo prazo”, sugere, mesmo não enunciando, que trata-se da criação dos 

fundos de pensão complementares do funcionalismo público pelo modelo de capitalização, 

em que a poupança previdenciária acumulada ao longo da vida laboral de um servidor forma 

um fundo para a aposentadoria exclusivamente individual. Esse tipo de fundo de pensão é 

visto, pela lógica do mercado, como uma excelente forma de poupança individual e nacional 

de longo prazo, essenciais para a elevação dos investimentos necessários para alavancar o 

crescimento da economia brasileira. 

No penúltimo parágrafo, a articulista aponta para outra preocupação em relação às 

contas da Previdência: os “casamentos intergeracionais” mais frequentes que, em caso de 

falecimento do cônjuge mais velho, gera um tempo demasiadamente prolongado de 

recebimento da pensão por parte do cônjuge mais novo. 

A preocupação do discurso neoliberal fiscalista com a questão do “déficit” da 

Previdência se estende também para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos 

servidores públicos federais. Isso pode ser notado na manchete do jornal OESP, “Rombo da 

previdência dos servidores passa de R$ 50 bi” (Enunciado 4), da edição do dia 11 de março 

de 2011. O uso da palavra “rombo” qualifica com intensidade a situação do suposto déficit da 

Previdência. 

Ainda no texto da capa, é dado o destaque para o então secretário da Previdência 

Social, que afirma: “A situação é insustentável”. Tal afirmação, juntamente com a palavra 

“rombo”, sugere um quadro extremamente crítico. O texto relata ainda que o secretário de 

Previdência trata da necessidade de regulamentação do fundo de previdência complementar 

do funcionalismo (o mesmo modelo de capitalização meritocrática sugerido no Enunciado 3 

anteriormente analisado), sem o qual não se pode estabelecer a equiparação do teto do 

benefício da aposentadoria do servidor público (RPPS) com a do trabalhador da iniciativa 

privada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
55

. 

A reportagem interna referente à manchete da capa, publicadas em 11 de março de 

2011, com o título “Rombo da previdência dos funcionários públicos cresce 9% e chega a 

R$ 50 bi” (Enunciado 5), reapresenta, mais detalhadamente, os pontos já tratados na capa. 

No entanto, destaca um elemento gráfico que sugere um quadro caótico para a Previdência, 

principalmente no que diz respeito ao RPPS. Na reportagem, o gráfico tem um título genérico, 

mas significativo: “SEM CONTROLE”. Além dele estar em letras maiúsculas, enfatiza o 

“déficit” do RPPS, ainda crescente, e o “déficit” do RGPS, que ao menos está estabilizado. 

                                                 
55

 Essa situação foi alterada, como visto (capítulo 2), com a regulamentação, em 2012, dos fundos de pensão. 
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Enunciado 4: Rombo da previdência dos servidores passa de R$ 50 bi 
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Enunciado 5: Rombo da Previdência dos funcionários públicos cresce 9% e chega a R$ 51 bi 
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4.1.3 A crítica ao discurso neoliberal sobre os gastos na Previdência Social 

 

O discurso neoliberal sobre o valor dado a uma política fiscal enxuta se materializa, 

como pôde ser percebido, em diversos enunciados sobre a necessidade de equilíbrio nas 

contas do sistema previdenciário, sobre seu suposto déficit e sobre a necessidade daí 

decorrente de reformas na Previdência. Tal déficit teria origem nas pressões decorrentes das 

mudanças demográficas em andamento no país, tais como o aumento da expectativa de vida – 

culminando na elevação da proporção de idosos na população total – e a redução da 

fecundidade – que pode afetar futuramente o montante da população ativa. Por conta de tais 

mudanças, haveria uma tendência à redução da relação entre o número de contribuintes e o 

montante de beneficiários. O déficit também é associado às pressões exercidas nas contas da 

Previdência decorrentes da elevação do salário mínimo, uma vez que a maior parte dos 

benefícios previdenciários está a ele vinculado. Ademais, os excessos previdenciários do 

RGPS e, principalmente, do RPPS também entram na lista dos motivos geradores do “déficit” 

da Previdência. 

 

O “déficit” da Previdência Social não existe do ponto de vista constitucional  

 

O “déficit” da Previdência Social, principal motivo declarado dos defensores de uma 

ampla reforma na Previdência – em diálogo com o discurso neoliberal – não se sustenta do 

ponto de vista constitucional. A leitura “equivocada” do capítulo da Seguridade Social na 

Constituição em relação aos dados das receitas e despesas leva ao procedimento também 

equivocado de considerar a Previdência separadamente da Seguridade Social, e não como 

uma das partes do seu conjunto. 

Esse suposto déficit, de acordo com o discurso neoliberal reformista, seria agravado 

em função das questões demográficas; da elevação do salário mínimo; das aposentadorias 

precoces por tempo de contribuição; das formas diferenciadas de acesso aos benefícios para 

trabalhadores rurais, mulheres e professores; do acúmulo dos benefícios de aposentadoria e 

pensão para um mesmo indivíduo; do valor elevado dos benefícios em montante incompatível 

com a capacidade produtiva da economia e com as limitações do orçamento público; da 

renúncia de receita, sonegação e evasão fiscal; e, de custos administrativos elevados. “Esses 

fatores em conjunto deflagrariam uma inevitável crise financeira no sistema previdenciário. 

Criou-se, assim, uma noção de urgência por reforma” (GENTIL, 2007, p. 173). 
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De acordo com Fagnani (2007a, p. 6), desde os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC), “as elites sempre recorrem ao falso argumento de que o ‘déficit’ da 

seguridade é um ‘tsunami’ devastador das contas públicas”, passando a utilizar a estratégia 

alarmista e falaciosa de que as causas do “déficit” da Previdência eram os novos direitos 

sociais conquistados na nova constituição, com impactos financeiros mal avaliados, pois as 

despesas criadas seriam incompatíveis com as receitas. “Desde 1987, a ortodoxia econômica 

comporta-se como profetas do caos. Cavaleiros do apocalipse fiscal. Profetizam que o suposto 

‘déficit’ da previdência é ‘explosivo’ e levará o país à ‘catástrofe’. Sem a reforma da 

previdência o país será ingovernável” (FAGNANI, 2007a, p. 13). A ênfase no suposto déficit 

acabou por estimular da reforma da Previdência a qualquer custo. 

 

A ideia de uma “reforma previdenciária” tornou-se uma expressão 

cabalística ou um artigo de fé, perante o qual todos têm que se curvar e 

prestar homenagem. Intelectuais, políticos, a imprensa de modo geral, 

muitos sem o menor conhecimento do assunto, proclamam a sua necessidade 

sem sequer discutir do que se trata. Formou-se um consenso nacional quanto 

à importância de realizá-la, sob o pretexto de que, sem ela, qualquer política 

voltada à retomada do crescimento econômico estará fadada ao mais rotundo 

fracasso (TEIXEIRA, 2004). 

 

Somente uma análise crítica sobre o suposto déficit da previdência permite perceber 

que o sistema previdenciário brasileiro não se encontra com problemas financeiros na 

atualidade e, ao contrário do que é divulgado amplamente, não deverá ter problemas no futuro 

se consideradas rigorosamente as regras da Seguridade Social aprovadas na Constituição de 

1988. 

 

Ao contrário, o sistema previdenciário possui sólida arquitetura financeira e, 

além disso, tem gerado impacto relevante para atenuar a pobreza e as 

desigualdades sociais, bem como tem servido como mecanismo de 

sustentação da demanda agregada, estimulando o crescimento econômico. O 

verdadeiro problema fiscal não está nos gastos excessivos da seguridade 

social, mas no montante de recursos que o governo decide empregar no 

pagamento de juros da dívida pública. Os objetivos tradicionais da 

seguridade social têm sido desprezados pela política macroeconômica, assim 

como foram igualmente tomados como secundários os objetivos tradicionais 

de geração de emprego e crescimento do PIB. Todo o esforço fiscal esteve 

voltado para a o cumprimento de metas fiscais de geração de superávit 

primário, com o objetivo primordial de reduzirem-se as expectativas de risco 

dos agentes do mercado financeiro (GENTIL, 2007, p. 174). 

 

A Previdência Social brasileira, conforme já analisado anteriormente (capitulo 2), faz 

parte da Seguridade Social, que engloba ainda a Saúde, a Assistência Social e o Seguro-
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Desemprego. Para tanto, como também já visto (capítulo 2), a Constituição de 1988 

determinou, em seu artigo 195, que o financiamento do sistema deve ser promovido pela 

contribuição sobre a folha de pagamento de salários (empregados, empregadores e 

trabalhadores autônomos), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), pela receita de 

concursos de prognósticos (loterias), pelo PIS/Pasep e pela Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade (Cofins). Além disso, o orçamento próprio da Seguridade 

Social é “o principal instrumento de efetivação desses direitos, com pluralidade de fontes de 

financiamento e programações de despesas dos órgãos responsáveis pela prestação dessas 

funções públicas” (VAZ e MARTINS, 2007, p. 192). Foi estabelecida ainda a necessidade de 

participação das três esferas de governo no financiamento da Saúde. “O sistema de 

Seguridade Social foi criado com uma estrutura de financiamento diversificada e, até o 

momento, está preservada no texto da Constituição, resistindo, ano após ano, às investidas 

liberais-privatizantes” (GENTIL., 2007, p. 176). 

Portanto, não se pode considerar adequado, à luz da legislação, a ideia de “déficit” da 

Previdência Social. Aliás, a Constituição prevê, se preciso, a utilização de recursos do 

Orçamento Fiscal para completar o montante necessário ao financiamento do sistema, embora 

o Orçamento da Seguridade Social (OSS) sempre tenha arcado com o custeio dos seus 

programas desde a promulgação da constituição cidadã (SILVA, 2004b). Assim, a leitura 

correta dos dispositivos constitucionais deve considerar as receitas e despesas do conjunto da 

Seguridade Social, e não somente a arrecadação do INSS e as respectivas despesas com 

benefícios previdenciários e assistenciais. Mas os reformistas da previdência a qualquer custo, 

sob influência do discurso neoliberal fiscalista, leva em conta apenas o saldo previdenciário, 

fruto da diferença entre a receita proveniente de contribuições ao INSS sobre os rendimentos 

do trabalho e o total dos benefícios previdenciários pagos. Esse cálculo, como já enfatizado, 

não considera como receitas previdenciárias todas as contribuições previstas pelo artigo 195 

da Constituição Federal.  

Gentil (2007) realiza importante análise dos resultados da Seguridade Social, entre os 

anos de 1995 e 2006, sob o enfoque constitucional. Mesmo que a Constituição não permita 

considerar a arrecadação do PIS/PASEP e a despesa com o abono e o Seguro-Desemprego nas 

contas da Seguridade Social, ainda assim é possível falar em superávit da Seguridade Social. 

E caso suas contas fossem realmente deficitárias, o que não são, bastaria mais uma vez voltar 

atenção para a Constituição de 1988 para lembrar que o governo deve participar com recursos 

do Orçamento Fiscal para atender as necessidades da Seguridade Social, caso as contribuições 

não sejam suficientes para cobrir os gastos.  
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As tabelas 1 e 2, elaboradas a partir de Gentil (2007), evidenciam que o sistema de 

Seguridade Social tem se mostrado superavitário, com excedente de recursos se elevando de 

R$ 14,5 bilhões em 1995, para R$ 59,5 bilhões em 2006
56

. 

 

Tabela 1: Resultado da Seguridade Social – 1995 a 1999 (em R$ milhões jan/2007) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

RECEITA
(1)

      

Contribuição para a Previdência Social 
117.516 131.513 123.160 125.246 114.402 

COFINS 
49.059 51.692 51.121 47.433 74.479 

CPMF 
0 0 19.277 21.786 19.175 

CSLL 
18.779 18.683 20.125 17.567 16.324 

Receita de concursos de prognóstico 
1.860 1.457 756 1.421 2.350 

PIS/PASEP 
11.843 12.888 12.158 11.474 13.735 

TOTAL DA RECEITA
(2)

 
199.057 216.233 226.596 224.928 240.464 

DESPESA
(3)

 
     

Saúde 
49.437 44.335 50.176 44.603 46.195 

Previdência
(4)

 
121.510 136.381 134.397 150.797 146.992 

Assistência Social
(5)

 
2.635 3.817 5.948 8.333 9.266 

Abono e Seguro-Desemprego 
10.933 11.539 12.043 11.974 11.683 

TOTAL DA DESPESA 
184.515 196.072 202.563 215.706 214.135 

RECEITA - DESPESA 
14.542 20.161 24.033 9.221 26.330 

RECEITA - DRU
(6)

 - DESPESA 
0 3215 3.345 0 1.117 

Elaboração própria 

Fonte: Gentil (2007, p. 178) 

(1) Exclui a Contribuição à Seguridade Social do Servidor Público – CSSS e a contribuição ao custeio de 

pensões militares. 

(2) Inclui apenas 60% da receita com PIS e PASEP. Os 40% restantes são destinados ao BNDES. 

(3) Despesa líquida e paga por função, inclusive pessoal e divida. Seguro-desemprego é da função trabalho, mas 

é um evento da Seguridade Social. Excluídas as despesas com FAT. 

(4) Estão excluídos os gastos com inativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) civis e 

militares. 

(5) Até 1999 os dados da Assistência vêm somados à Previdência. Nesta tabela, Assistência Social foi separada 

por programa. 

(6) A DRU é de 20% sobre a receita, mas nos anos de 1995 e 1998 foi menor, de 17,8% e 9,2%, 

respectivamente. OBS: A Contribuição para a Previdência Social não está sujeita a DRU. Destina-se 

integralmente à Previdência. O valor da despesa permanece o mesmo no cálculo do resultado considerando a 

DRU. 
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 Em valores deflacionados pelo IGP-DI de janeiro de 2007. 
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Tabela 2:  Resultado da Seguridade Social – 2000 a 2006 (em R$ milhões jan/2007) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

RECEITA
(1)

        

Contribuição p/ o INSS 
118.131 117.309 120.224 111.278 118.138 128.929 144.375 

COFINS 
82.069 87.429 86.177 80.245 97.762 104.516 108.089 

CPMF 
30.521 32.962 34.301 31.685 33.187 34.755 37.508 

CSLL 
18.552 17.322 21.170 22.330 24.663 31.298 32.863 

Concursos de prognóstico 
1.957 1.975 1.798 1.759 1.827 1.860 1.648 

PIS/PASEP 
12.278 12.872 12.691 13.799 14.678 15.728 17.025 

TOTAL DA RECEITA
(2)

 
263.509 269.869 276.361 261.095 290.255 317.085 341.509 

DESPESA
(3)

 
       

Saúde 
42.978 45.406 43.052 37.454 41.544 43.378 46.445 

Previdência
(4)

 
143.211 149.055 151.287 151.106 158.627 172.308 196.376 

Assistência Social 
9.418 10.179 11.024 11.601 17.466 18.793 25.190 

Abono e Seguro-Desemprego 
9.830 10.826 11.953 11.129 11.933 13.480 13.941 

TOTAL DA DESPESA 
205.437 215.466 217.317 211.290 229.570 247.960 281.952 

RECEITA - DESPESA 
58.072 54.403 59.044 49.805 60.685 69.125 59.557 

RECEITA - DRU
(5)
 - DESPESA 

28.995 23.890 27.817 19.842 26.262 31.494 20.130 

Elaboração própria 

Fonte: Gentil (2007, p. 178) 

(1) Exclui a Contribuição à Seguridade Social do Servidor Público – CSSS e a contribuição ao custeio de 

pensões militares. 

(2) Inclui apenas 60% da receita com PIS e PASEP. Os 40% restantes são destinados ao BNDES. 

(3) Despesa líquida e paga por função, inclusive pessoal e divida. Seguro-desemprego é da função trabalho, mas 

é um evento da Seguridade Social. Excluídas as despesas com FAT. 

(4) Estão excluídos os gastos com inativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) civis e 

militares. 

(5) Receita total deduzida da DRU. OBS: A Contribuição para a Previdência Social não está sujeita a DRU. 

 

Ademais, há que se enfrentar o discurso desconstrutivo dos “rombos” e 

“déficits” da Previdência, com conceitos e práticas de finanças públicas 

republicanos, desideologizadas e devidamente referidas, no caso da 

Previdência Social, aos significados que esta passa a ter a partir da 

Constituição de 1988: o amalgama de uma previdência contributiva ao estilo 

“bismarckiano” com uma previdência de Seguridade Social, ao estilo 

“beviredgeano”. E nesta, o benefício mínimo está sujeito a subvenções 

financiadas por tributos. Isto precisa assim aparecer nas finanças públicas; 

mas não como “rombo” ou “déficit” (DELGADO, 2007, p. 307). 
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Khair (2007b) realiza o mesmo tipo de análise a respeito da Seguridade Social 

brasileira entre 1995 e 2007, mas se apropriando de uma metodologia um pouco diferente da 

apresentada em Gentil (2007), levando em conta, por exemplo, as despesas com pessoal e 

custeio do INSS. Cabe destacar que essa metodologia, do ponto de vista contábil, também 

acaba desconsiderando o texto da Seguridade Social inscrito na Constituição. O estudo 

conclui que, considerando a Desvinculação das Receitas da União (DRU), os resultados foram 

deficitários entre 1995 e 1999. Não considerando a DRU, os resultados foram deficitários 

apenas em 1996 e 1998. Porém, o mais importante é enfatizar que a partir de 2000 o resultado 

é superavitário mesmo após as transferências da DRU da Seguridade Social para o Orçamento 

Fiscal da União. Khair aponta ainda que os resultados da Seguridade Social seriam 

superavitários pelo menos até 2050, mesmo que suas receitas de contribuições acompanhem o 

crescimento do PIB per capita, que as despesas do governo federal com a Saúde acompanhem 

o crescimento do PIB nominal e que as despesas com Assistência Social por habitante 

cresçam anualmente dois pontos percentuais acima da inflação. 

O mesmo tipo de análise sobre a Seguridade Social realizada por Gentil (2007) e Khair 

(2007b) a partir de dados de uma série histórica mais ampla, pode ser verificado em Vaz e 

Martins (2007) para as contas da Seguridade Social de 2006. Embora existam diferenças 

metodológicas entre os autores, responsáveis por variações entre os dados apresentados, a 

conclusão de ambos para o ano de 2006 é a mesma: a Seguridade Social não foi deficitária. 

Diante dos valores apurados, os autores mostram que a Seguridade Social apresentou em 2006 

um superávit pouco acima de R$ 51 bilhões, valor superior ao resultado do superávit primário 

promovido pelo Governo Federal naquele ano, que foi de R$ 49,8 bilhões. 

O relatório da ANFIP (2009) mostra a análise da Seguridade Social em 2007 e 2008 e 

chega à mesma conclusão: a Seguridade Social não é deficitária. “Esse orçamento não pode 

ser analisado exclusivamente pelo seu resultado financeiro, porque, a bem da verdade, nem 

deveria ser superavitário diante de tantas demandas e carências vinculadas às suas áreas” 

(ANFIP, 2009, p. 25-26). Em 2008, por exemplo, esse conjunto de despesas totalizou R$ 

312,6 bilhões. Caso a CPMF não tivesse sido derrubada pelo congresso, haveria uma 

arrecadação adicional de aproximadamente R$ 40 bilhões. “Da arrecadação de R$ 364,9 

bilhões ainda sobraram R$ 52,3 bilhões.” (ANFIP, 2009, p. 18). 

 

A análise conjunta da Seguridade pôde demonstrar como o Orçamento da 

Seguridade era superavitário e o fluxo financeiro estava invertido, 

contrariando o discurso da grande mídia e dos conservadores de que não se 

recebia recursos do Orçamento Fiscal. Por meio de desvinculações e de 
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alocações estranhas ao texto constitucional era a Seguridade que financiava 

o Orçamento Fiscal, viabilizando a produção de superávits (ANFIP, 2009, p. 

17). 

 

Independentemente das pequenas diferenças metodológicas de análise e dos resultados 

obtidos por Gentil (2007), Khair (2007b), Vaz e Martins (2007) e ANFIP (2009), todos 

revelam que a DRU tem prejudicado o superávit das contas da Seguridade Social. Gentil 

esclarece ainda que parcela significativa dos recursos desviados destina-se ao pagamento de 

aposentadorias e pensões do Regime de Previdência dos Servidores (RPPS). Mas esse 

emprego não é legítimo, pois, de acordo com a Constituição, a operacionalização financeira 

de ativos e inativos do serviço público federal está a cargo do Tesouro Nacional, não da 

Seguridade Social. 

Segundo Gentil (2007), entre 1995 e 2006 houve desvio de recursos do orçamento da 

Seguridade Social para além dos 20% legalmente autorizados pelo mecanismo da DRU, 

exceto nos anos de 1995 e 1998.  

 

Os desvios do Orçamento da Seguridade Social cumprem importantes 

papéis: para a política fiscal, viabiliza superávit; para a saúde, é o principal 

instrumento de precarização dos serviços; para a previdência social, viabiliza 

o principal elemento do discurso de falência do sistema e de inevitabilidade 

das reformas; e, para os interesses dos mais diversos setores econômicos, 

oportunidade de grandes negócios (VAZ e MARTINS, 2007, p. 194). 

 

O relatório da ANFIP (2009), que também faz a análise do peso da DRU nas contas da 

Seguridade Social, enfatiza que ela prejudica o crescimento econômico “ao retirar recursos da 

sociedade a fim de obter o superávit primário e por extensão transferi-los ao mercado 

especulativo (...) direcionados para os rentistas, credores da União” (ANFIP, 2009, p. 50). 

 

Embora tenha amparo legal, mecanismos como a DRU não contribuem para 

a adequada utilização do orçamento. Percebe-se que na maioria das vezes é 

construído um discurso para convencer a opinião pública de que a 

previdência é inviável, tanto econômica como socialmente, e que a questão 

pode ser resolvida através da previdência privada. Isso é levado a cabo com 

o objetivo de justificar reformas e retirar do Estado a responsabilidade de 

assumir despesas na área social, particularmente, na Seguridade (ANFIP, 

2009, p. 51). 

 

Para Vaz e Martins (2007), por conta dessa prática, o OSS acaba assumindo despesas 

de praticamente todos os órgãos e entidades do Governo Federal, independentemente das suas 

áreas de atuação, ao invés de atender as necessidades relativas à Saúde, Assistência Social e 
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Previdência Social.  “Há silêncio absoluto sobre a parcela de receitas do Orçamento Fiscal 

que tem como origem recursos desvinculados do Orçamento da Seguridade Social” (VAZ e 

MARTINS, 2007, p. 195).  

 

Essas práticas fiscais conferem o estigma de “déficit” a toda despesa 

previdenciária não financiada por contribuições financeiras dos segurados, 

ainda que, como é caso, financiados por tributos da Seguridade Social. Uma 

conceituação explícita e transparente destas contas nos respectivos 

orçamentos da Previdência e da Seguridade Social é caminho critico para 

corrigir essas práticas e evitar manipulações ideológicas dessas informações 

essenciais (DELGADO, 2007, p. 298). 

 

Essa realidade orçamentária seria alterada se o dispositivo constitucional, presente no 

parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, fosse cumprido. Ele estabelece que o 

Poder Executivo deve elaborar e executar três orçamentos separadamente – o orçamento 

fiscal, o orçamento de investimento das empresas da União e o orçamento da Seguridade 

Social. No entanto, o governo federal apresenta dados consolidados de apenas dois 

demonstrativos de execução orçamentária: o Orçamento de Investimento das Empresas 

Estatais e o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Neste último orçamento, as receitas e 

gastos fiscais e da Seguridade são agregados numa única peça orçamentária. Assim, as 

receitas e as despesas que seriam da Seguridade Social aparecem unificadas às outras receitas 

de impostos. Para Gentil (2007), a consequência desse artifício metodológico contribuiu para 

a geração dos elevados superávits primários ao longo dos últimos anos, mas penalizando 

recursos que deveriam ser destinados aos programas da Seguridade. 

De acordo com Delgado (2007), o descumprimento dessa regra fiscal fez surgir, a 

partir de 1996, um “déficit” de caixa no RGPS que a contabilidade pública registra 

equivocadamente como “déficit previdenciário” e que a mídia registra o tempo todo como 

“rombo” da previdência. 

 

Se (...) o orçamento da seguridade social fosse elaborado isoladamente, ver-

se-ia claramente: 1) que o desequilíbrio orçamentário está no orçamento 

fiscal, não no orçamento da seguridade social ou no orçamento da 

previdência social; 2) que a seguridade social não recebe recursos do 

orçamento fiscal; ao contrário, parte substancialmente elevada de seus 

recursos financia o orçamento fiscal; e 3) que não é a previdência que 

impede a realização de investimentos públicos, gastos com educação ou em 

qualquer outra área considerada mais nobre para o crescimento econômico; 

ao contrário, é a política econômica que atinge a previdência, a saúde 

pública e a assistência social, retirando-lhes recursos e precarizando serviços 

essenciais à sobrevivência da classe trabalhadora (GENTIL, 2007, p. 180). 
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Para Vaz e Martins (2007), essa confusão de números e conceitos, com dados díspares, 

tumultua os debates sobre a Seguridade Social. 

 

É fato que o Governo tem autorização constitucional para retirar parcela dos 

recursos da seguridade por meio da DRU. Mas não é correto esconder esses 

efeitos do debate público. Não é nada transparente subtrair (...) bilhões de 

receitas que foram arrecadadas para atender a ações e programas da 

Seguridade Social e, ainda assim, disseminar aos quatro ventos que há 

déficits na seguridade como justificativa para impor mais perdas de direitos 

aos trabalhadores. (VAZ e MARTINS, 2007, p. 196). 

 

Para esses autores, a sociedade deve optar por ampliar a Seguridade Social, em volume 

suficiente para transformar permanentemente a miséria e a pobreza em dignidade e financiar 

programas de inclusão previdenciária. 

 

Transformar superávits dessa monta em gigantescos déficits não é obra de 

um erro desproposital. Há interesses que se sustentam exatamente nesse 

processo. É preciso um grande esforço da sociedade organizada para 

desmistificar esses números. A transparência é fundamental para que a 

sociedade possa fazer suas escolhas (VAZ e MARTINS, 2007, p. 204). 

 

A confusão que se estabelece em relação ao suposto déficit da Previdência Social é 

agravada pela constante associação entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que 

atende os trabalhadores do setor privado, e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 

que beneficia os trabalhadores do setor público federal. 

Gentil (2007, p. 177) aponta que o RGPS e o RPPS são regimes inteiramente distintos. 

“Apenas o RGPS é público, universal e integra o orçamento da Seguridade Social”. Já o RPPS 

dos servidores federais é um sistema patrocinado por contribuições específicas de seus 

beneficiários e pela contribuição patronal da União. “É muito frequente, entretanto, esses 

regimes distintos (...) se misturarem nas estatísticas e, como consequência, o total dos gastos 

com a Previdência Social ficam inflados com itens que lhe são estranhos” (GENTIL, 2007, 

p.178). 

Sobre os pagamentos dos Encargos Previdenciários da União, referentes ao RPPS, é 

preciso explicitar que não envolve despesas previdenciárias da Seguridade Social. O RPPS 

atende a um público específico, que possui requisitos, critérios, contribuições e exigências 

distintas. “É importante a análise dessas despesas, como, aliás, de todas elas. Mas confundir 

essas despesas com as do RGPS não ajuda a entender os problemas” (VAZ e MARTINS, 

2007, p. 200). As receitas do regime previdenciário dos servidores são as contribuições de 
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ativos, de inativos e pensionistas, bem como a contribuição patronal, que correspondente ao 

dobro da contribuição do servidor, conforme estabelecido na Lei n° 9.717/1998. 

Segundo Gentil (2007), mesmo que as despesas do RPPS fossem lançadas nas contas 

do OSS, ainda assim não seria possível falar em “déficit” da Previdência Social, como 

frequentemente proclamado, muito menos da Seguridade Social; e isso independentemente 

das contribuições da União como empregador do setor público. Ou seja, as contribuições 

sociais de trabalhadores e empregadores do setor privado e contribuições de servidores 

públicos superam os gastos com Previdência Social (dos servidores públicos e do setor 

privado), Saúde e Assistência Social da esfera federal, produzindo excedente de recursos. Mas 

por causa da DRU, esse “superávit foi empregado em gastos do orçamento fiscal da União” 

(GENTIL, 2007, p. 181). As despesas do RPPS corresponderam a mais de R$ 59 bilhões em 

2008. Mesmo assim, o saldo da Seguridade Social, incluído o RGPS e o RPPS, alcançou um 

superávit de R$ 15 bilhões. (ANFIP, 2009, p. 61). 

No entanto, Vaz e Martins (2007, p. 200) apontam que a utilização pela União de 

recursos das contribuições sociais para pagamentos dos Encargos Previdenciários da União 

referentes ao RPPS não deveria ser feita em detrimento das prioridades da própria Seguridade, 

devido à manutenção de diversas carências sociais. 

Sem distinguir o RGPS do RPPS, o reformismo previdenciário, em diálogo com o 

discurso neoliberal de ajuste fiscal, propõem reformas que podem provocar mais dificuldades 

sociais. Segundo Matijascic, Ribeiro e Kay (2007a, p. 155), esse “é tipicamente o caso das 

propostas de reforma em debate atualmente, onde a não distinção entre as modalidades de 

benefícios gera confusão e estimula a formulação de políticas que, claramente, não podem 

atingir os fins pretendidos”. 

 

(...) a agenda proposta pela ortodoxia está focada exclusivamente no corte 

das despesas correntes. Para justificar essa necessidade, argumentam que o 

gasto com aposentadorias no Brasil é elevado e tenderá a se agravar no 

futuro. Argumentam, por exemplo, que o “Brasil gasta como país rico” (12% 

do PIB). Alertando que comparações internacionais exigem cautela – para 

não se comparar banana com abacaxi – nesse caso, aos gastos com o INSS 

(urbano e rural) são adicionados gastos com a Previdência do setor público 

(...). Ora, esse procedimento não é correto, pois adicionam despesas de 

naturezas muito diversas (FAGNANI, 2007b, p. 59). 

 

Caso as fontes previstas para a Seguridade Social fossem respeitas conforme o 

estabelecido constitucionalmente, a Seguridade Social teria os recursos necessários para seus 

programas. Dessa forma, como por “milagre”, o “déficit” da Previdência se tornaria superávit. 
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O Brasil não é um dos campeões em gastos sociais 

 

O discurso neoliberal considera um contrassenso o Brasil ser um dos países 

“campeões” em gastos sociais no mundo. No entanto, esse tipo de consideração não condiz 

com a realidade, pois o Brasil está longe de possuir os gastos públicos mais elevados
57

 (tabela 

3).  

 

Quando se trata de comparar a previdência brasileira às suas congêneres no 

escopo internacional, (...) é possível destacar que o cenário brasileiro, ao 

contrário do que vem sendo divulgado pela maior parte da mídia, é coerente 

com o tipo de mercado de trabalho que foi construído pela trajetória social 

do país. Além disso, os gastos brasileiros não podem ser comparados aos 

países da OCDE sem ponderar uma série de especificidades que alteram a 

substância dos argumentos apresentados pela mesma mídia (MATIJASCIC, 

RIBEIRO e KAY, 2007a, P. 153). 

 

Tabela 3: Gastos sociais em porcentuais do PIB – 2006 

 

Fonte: OECD e MPOG/ Brasil apud Matijascic, Ribeiro e Kay (2007a) 

 

                                                 
57

 Partindo da metodologia da OCDE, os gastos totais reúnem no núcleo previdenciário as despesas com idade 

avançada, morte prematura do segurado titular, invalidez ou doença. Além do chamado núcleo previdenciário, 

segundo as definições em vigor no Brasil, se associam os gastos com saúde, transferências para famílias (como o 

salário família, o bolsa família e as despesas decorrentes da LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, de 

1996), seguro-desemprego (benefícios tipicamente previdenciários, mas que recebem outro tratamento no debate 

local), habitação e programas de ativação do emprego. (MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007a, P. 155). 
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Além dessa visão equivocada de que os gastos sociais públicos são elevadíssimos, 

outra ideia muito difundida é de que as despesas com benefícios cresceram a taxas elevadas e 

que a continuidade desse ritmo colocará em risco as contas públicas.  

 

O Brasil gasta muito em aposentadorias? A proporção gasto/PIB (7%) indica 

que não transgredimos os padrões internacionais. Nem sequer se pode 

afirmar que o gasto social brasileiro seja elevado. Estudos da Cepal (2006) 

indicam que o gasto social por habitante na Argentina é o dobro. Também 

ficamos atrás de Panamá, Chile, Costa Rica, Cuba e Uruguai. (FAGNANI, 

2007a, p. 20). 

 

Ao se considerar os gastos do INSS e dos regimes de previdência de servidores, 

seguindo a mesma metodologia de todos os países indicados para separar os gastos públicos e 

privados em suas modalidades compulsórias e voluntárias, percebesse que os gastos 

brasileiros com aposentadoria em relação ao PIB não se encaixam entre os maiores do mundo 

(tabela 4) (MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007a, p. 156). Os gastos não estão em 

descompasso com a experiência internacional. “O fato de ele ultrapassar o que existe em 

países como México e Coréia significa que esses países possuem um nível de proteção 

considerado limitado que, no primeiro caso, sobretudo, coloca em risco a qualidade de vida do 

aposentado” (MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007a, p. 156). 

 

Tabela 4: Idade avançada – Gastos em porcentuais do PIB – 2006 

 

Fonte: OECD e MPOG/ Brasil apud Matijascic, Ribeiro e Kay (2007a) 
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Os gastos totais da Previdência Social (tabela 5) também não permitem afirmar uma 

situação fora de controle ou que não respeitem os parâmetros internacionais, pois “os níveis 

observados superam apenas aqueles de países com políticas sociais limitadas e que 

apresentam problemas sob o prisma do atendimento às populações com inserção mais frágil 

no mundo do trabalho” (MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007a, p. 158). 

 

Tabela 5: Previdência total – Gastos em porcentuais do PIB – 2006 

 

Fonte: OECD e MPOG/ Brasil apud Matijascic, Ribeiro e Kay (2007a) 

 

Assim, a percepção que os gastos sociais brasileiros são elevados requer 

qualificação. O gasto público precisa ser hegemônico, pois os rendimentos 

são baixos para a maioria da população e a iniciativa privada não consegue 

suprir esse tipo de necessidade que requer transferências via imposto 

(MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007a, p. 161). 

 

De acordo com Silva (2004a), a ênfase no desequilíbrio orçamentário da Seguridade e 

do próprio Estado criam relações econômicas que oneram o trabalho e desoneram o capital ou 

que impedem a ampliação dos recursos do sistema de Seguridade Social pela taxação do 

capital. 

Segundo Fagnani (2007a), verifica-se, desde a promulgação da Constituição de 1988, 

uma disputa entre dois paradigmas antagônicos: o Estado de bem-estar social e as suas 

concepções de seguridade social, universalização, prestação estatal de serviços e direitos 
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trabalhistas de um lado; e do outro, o Estado mínimo com suas visões de seguro social, 

focalização, privatização, desregulamentação e flexibilização do trabalho. 

O discurso neoliberal sobre Estado mínimo aponta que o gasto social aplicado em 

políticas universais gera instabilidade da moeda e é mal distribuído, pois destina recursos aos 

mais “ricos”. Por essa lógica, a solução para “erradicar” a pobreza seria reduzir as conquistas 

trabalhistas constitucionais total ou parcialmente universais e transferir recursos para os 

programas focalizados em famílias que estão “abaixo da linha de pobreza”.  

Nesse sentido, segundo Fagnani (2007a), o discurso neoliberal e seus agentes de 

propagação defendem um modelo macroeconômico excludente embasado na ideia de ajuste 

fiscal por meio da redução de gastos sociais universais. Por trás da defesa na focalização dos 

recursos sociais aos supostamente mais pobres, mediante políticas de transferência de renda, 

está uma visão meramente contábil, pois esta focalização reduz drasticamente os gastos 

sociais em relação às políticas universais que asseguram padrões mínimos e dignos de 

cidadania a todos.  

 

Esta é a verdadeira razão que move a suposta opção preferencial pelos mais 

pobres, que há mais de duas décadas tem sido defendida com tenacidade 

pelo Banco Mundial, FMI, demais instituições que pregam a cartilha 

neoliberal seguida à risca pela ortodoxia econômica brasileira. Dirigem-se ao 

senso comum e sua maior competência é passar para a opinião pública e para 

a mídia os seus propósitos visando à “justiça social” (FAGNANI, 2007a, 

p.5). 

 

Mas essa maneira equivocada de se enxergar a Previdência Social distorce a realidade, 

legitimando a realização de qualquer tipo de reforma, podendo desestruturar as bases 

conceituais e financeiras da Seguridade Social, desmontando a sua concepção de 

universalidade. 

 

(...) não temos a intenção de negar (...) que a previdência não deve ser 

revista. Ela deve ser reformada, sobretudo para corrigir desigualdades de 

tratamento entre trabalhadores e para assegurar direitos iguais aos cidadãos 

brasileiros, e não reduzir direitos duramente conquistados pelos 

trabalhadores. (BOSCHETTI, 2003). 

 

Na verdade, “a previdência social é um dos campos férteis no qual se manifesta um 

traço tradicional e reacionário das elites brasileiras: a capacidade de manter, a qualquer preço, 

o status quo social que comandam secularmente” (FAGNANI, 2007a, p. 1). 
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O envelhecimento da população não é o problema da Previdência Social brasileira 

 

O discurso neoliberal costuma apontar a questão da Previdência Social como uma 

“bomba-relógio que irá explodir as contas públicas” (FAGNANI, 2007a, p. 21). Nessa 

perspectiva, afirma que o problema tende a se agravar à medida que nada é feito e apela para a 

suposta necessidade de um pacto entre gerações para assegurar aos jovens de hoje os recursos 

para suas aposentadorias no futuro. Entre as justificativas utilizadas para reforçar a ideia de 

uma suposta necessidade de mudanças na Previdência Social, destaca-se o envelhecimento 

crescente da população do país decorrente de uma maior longevidade e da redução da 

natalidade. Dessa forma, no futuro, os trabalhadores na ativa não conseguiriam arcar com as 

despesas crescentes da Previdência Social. Assim sendo, “as mudanças demográficas vão para 

o centro das argumentações, na maioria das vezes em tons catastróficos, do diagnóstico da 

crise estrutural do sistema previdenciário brasileiro” (ANDRADE, 2007, p.128). 

Entretanto, como os reformadores a qualquer custo da Previdência Social “só olham 

uma face da questão, preveem o desastre fiscal” (FAGNANI, 2007a, p. 21). Sem analisar a 

questão de forma total, não consideram a redução relativa das despesas do setor público com a 

menor participação proporcional dos mais jovens na composição total da população. 

 

Mais importante: a população de 15 a 64 anos, em idade ativa, aumentará (de 

64,8% para 65,4%), o que abre uma extraordinária “janela de oportunidade 

demográfica” ou “bônus demográfico”. Assim, o percentual de pessoas em 

idade ativa, potenciais contribuintes, crescerá até 2040 (FAGNANI, 2007a, 

p.18). 

 

Para Matijascic, Ribeiro e Kay (2007a), muitos dos gastos atribuídos ao 

envelhecimento não são elevados e se situam abaixo de muitos outros países. Insistir, por 

exemplo, em reformas no regime geral para trabalhadores urbanos aposentados por idade 

afeta o equivalente a apenas 2% do PIB. De fato, as mudanças não teriam o alcance defendido 

por Giambiagi et al (2004), que aponta a totalidade dos gastos sociais em relação ao PIB 

como se fossem simplesmente custos previdenciários, “confundido” a Seguridade Social 

como um todo com um de seus componentes, a Previdência Social. 

Além disso, de acordo com Matijascic, Ribeiro e Kay (2007a), os dados do INSS não 

permitem endossar as projeções atuariais adotadas por Giambiagi et al (2004) e outros 

defensores da reforma da Previdência Social nos moldes do discurso neoliberal, pois os custos 

ali previstos não devem atingir os patamares apresentados. Isso decorre do fato de que os 

parâmetros escolhidos para fins de fixação de uma idade mínima não destacam a diferença de 
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estimativa de vida que opõe dados de cessação de benefícios do INSS às tábuas de 

mortalidade do IBGE. Matijascic, Ribeiro e Kay (2007b, p. 278) apontam que “os problemas 

referentes ao envelhecimento e à duração potencial dos benefícios, sugerida pelos analistas 

conservadores, divulgada pela mídia e fundamentada pelas tábuas atuariais do IBGE, com 

base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), requer reserva”. De 

acordo com esses autores, os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS), para 

o INSS, não são os mesmos das tábuas atuariais do IBGE. De acordo com o AESP, a idade de 

concessão vem aumentando, enquanto as idades de cessação são mais estáveis. Atualmente, a 

idade de cessação dos benefícios é menor do que os indicadores referentes à esperança 

condicional de vida do IBGE. 

 

Isso significa que as projeções financeiras estão erradas e criam um cenário 

catastrófico, que não coaduna com a realidade. As diferenças entre as 

estimativas de sobrevida e a data de cessação de benefícios são imensas. Os 

custos não decorrem de uma vida longeva, mas de condições marcadas pela 

precariedade das condições sanitárias, de trabalho e de vida em geral 

(MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007b, p. 287). 

 

A inexistência de idade mínima válida para todos os casos seria, segundo Giambiagi et 

al (2004), um dos principais problemas para a economia do Brasil. Por causa da visão parcial 

dessa questão envolvendo o envelhecimento da população e das análises exageradas e 

equivocadas sobre os gastos previdenciários, as reformas da Previdência Social nos governos 

FHC e Lula implementaram regras de idade mínima para a aposentadoria extremamente 

elevadas para a realidade brasileira, superiores a de muitos países desenvolvidos com 

realidade socioeconômica e demográfica infinitas vezes melhores que a brasileira (tabela 6). 

 

Tabela 6: Idade mínima, referência e média de saída da força de trabalho em países selecionados 

(anos) - 2004 

 

Fonte: Observatoire des Retraites apud Matijascic, Ribeiro e Kay (2007b) 
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A reforma da Previdência Social do INSS, implantada pela Emenda Constitucional 

20/98, adotou duas possibilidades essenciais para a aposentadoria (como visto no capítulo 2): 

a) por idade, de 65 anos para homens e 60 anos para mulher, além da exigência de 

contribuição mínima por 15 anos; e b) por tempo de contribuição, 35/30 anos, desde que 

cumprida uma idade mínima de 53/48 anos. Nesse caso, até que os contribuintes atinjam 

65/60 anos, passou a incidir o chamado fator previdenciário, que suprime parcela expressiva 

do valor do benefício. Ou seja, de forma indireta, temos uma idade mínima para 

aposentadoria, a não ser em casos específicos, como aposentadorias por invalidez. “No caso 

da aposentadoria por idade, conseguiu-se transpor para este nosso país de miseráveis, padrões 

semelhantes ou superiores aos existentes em países desenvolvidos” (FAGNANI, 2007a, p. 

26). 

Segundo Matijascic, Ribeiro e Kay (2007b), muitos analistas europeus criticam as 

propostas de reforma que falam em elevação da idade mínima, pois isso aumentaria a 

precariedade na situação do trabalhador idoso, podendo se traduzir em pressão pelo aumento 

de gastos com o seguro-desemprego, transferência de renda e programas de renda básica ou 

de cidadania, anulando a economia de recursos derivada do aumento da idade mínima. 

 

Para o caso brasileiro, a situação é complicada. A inexistência de indicadores 

que revelem qual é a data provável de saída da força de trabalho e 

discriminem, por exemplo, o nível de qualificação, instrução ou rendimento 

cria problemas para fixar a idade mínima. A adoção intempestiva da idade 

mínima nas condições atuais pode agravar o quadro social instável, porque a 

renda do trabalhador é pequena, o seguro-desemprego dura no máximo cinco 

meses, e o valor pago a esse título é bem inferior aos benefícios pagos pelo 

INSS. (MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007b, p. 274). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera como idosos, em países 

desenvolvidos, as pessoas a partir de 65 anos de idade; e em países em desenvolvimento, a 

partir de 60 anos de idade (FIBGE, 2002). 

 

Há um oceano que nos distancia dos países desenvolvidos no tocante ao PIB 

per capita (3 a 4 vezes inferior a da OCDE), à concentração da renda (10º 

pior do mundo), à desigualdade social (pior desigualdade social do mundo) e 

à expectativa de vida (atingiremos a média de 80 anos daqui a 40 anos; em 5 

estados brasileiros ela é inferior a 63 anos; em outros gira em torno de 57 

anos) (FAGNANI, 2007a, p. 26). 
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De acordo com Matijascic, Ribeiro e Kay (2007b), o entendimento dos problemas de 

condições de vida e de trabalho é essencial para compreender porque a Previdência Social 

precisa arcar com essas responsabilidades. 

 

Estes dados evidenciam que não é razoável, pelo menos nas atuais condições 

do mercado de trabalho brasileiro, que alguém trabalhe (ou procure trabalho) 

na terceira idade. A conclusão que se extrai deles aponta para a necessidade 

da manutenção dos atuais limites etários femininos para aposentadoria 

feminina por idade (60 anos na cidade e 55 no campo) e da não-elevação dos 

masculinos (65 anos na cidade e 60 no campo), que devem ser mantidos ou 

mesmo reduzidos de modo a se aproximar daqueles vigentes para as 

mulheres (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p.335). 

 

 A preocupação dos reformistas da Previdência Social sob influência do discurso 

fiscalista neoliberal diz respeito à suposta incapacidade orçamentária futura do país para 

sustentar gastos elevados com os benefícios destinados às aposentadorias decorrentes do 

envelhecimento da população. No entanto, essa preocupação não é consensual. 

Amir Khair (2007a) analisa o impacto fiscal da projeção da evolução demográfica 

brasileira nas despesas do RGPS. A evolução dessa despesa vincula-se diretamente à taxa de 

crescimento dessa população ao longo do tempo. Seu estudo verificou uma tendência de 

elevação anual da população acima de 60 anos até 2021, que seria de 4,1% neste ano. A partir 

de 2030, o crescimento anual ficaria abaixo de 3% e a partir de 2040 começaria a descer para 

níveis inferiores a 2,5% de crescimento anual, prosseguindo em quedas sucessivas até ficar 

abaixo de 1% de crescimento ao ano a partir de 2060. 

Segundo Khair (2007a), o valor médio dos benefícios depende da evolução dos 

salários na economia, que na prática vêm acompanhando a inflação, e dos reajustes anuais do 

salário mínimo. Esses fatores são levados em conta no modelo de projeções do Ministério da 

Previdência Social. Khair projetou as despesas previdenciárias até 2050, considerando que os 

salários médios da economia acompanhem a inflação e levando em conta três situações de 

reajustes anuais reais do salário mínimo nesse mesmo período: 0%, 1% e 2%. Essa projeção 

indica que as taxas de crescimento das despesas são declinantes no período devido ao efeito 

da evolução demográfica da população idosa brasileira anteriormente projetada. 

Segundo Khair, a avaliação dessas despesas em relação à evolução do Produto Interno 

Bruto (PIB) é mais importante que a simples análise da despesa previdenciária, pois, caso o 

PIB cresça acima dessas taxas, a relação entre a despesa e o PIB é decrescente. Em suas 

projeções, Khair leva em conta duas possibilidades para o crescimento do PIB entre 2011 e 

2050 (3% ou 4% ao ano) para verificar a relação entre a despesa do RGPS e o PIB. Essa 
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estimativa baseou-se no fato de que entre 1900 a 1980 o PIB brasileiro cresceu a taxas 

geométricas médias anuais de 5,7%, sendo que na sua pior fase econômica, que vai de 1981 a 

2005, cresceu 2,5%.  

Khair conclui que em todos os cenários as despesas com o RGPS tendem a cair a partir 

de determinado ano, mesmo diante de crescimentos fortes e duradouros do salário mínimo. 

No caso de crescimentos do PIB de 3% ao ano e reajustes reais do salário mínimo de 2% ao 

ano, Khair indica que a despesa em 2050 de 7,7% do PIB seria superior à de 2007, que foi de 

7,2%, mas convergindo para reduções nos anos seguintes devido à queda da taxa do 

crescimento da população idosa. 

Dessa forma, Khair (2007a, p. 105) conclui que “o sistema previdenciário do RGPS é 

fiscalmente saudável devido à evolução demográfica da população idosa, além de cumprir seu 

papel de maior política de Seguridade Social do país”. 

 

O principal argumento daqueles que defendem uma reforma previdenciária é 

a perspectiva de aumento da participação dos idosos e redução da 

participação dos jovens, que tornaria o sistema insustentável sob o ponto de 

vista fiscal. Alegam que somente um pacto de gerações traduzido em nova 

reforma da Previdência Social poderia evitar a explosão do sistema. O 

argumento assume caráter eminentemente ideológico ao desconsiderar a 

redução relativa das despesas sociais com os mais jovens em decorrência de 

sua participação decrescente na população brasileira (KHAIR, 2007b, 211-

212). 

 

O fator previdenciário penaliza o trabalhador 

 

O fator previdenciário como mecanismo de redução do peso dos benefícios nas contas 

públicas também é motivo de divergência nos debates sobre a Previdência Social brasileira. O 

fator foi aprovado pelo Congresso Nacional como alternativa à resistência dos parlamentares 

em aumentar a idade mínima para a solicitação dos benefícios previdenciários. O Fator 

Previdenciário passou a ter impacto financeiro imediato sobre as receitas (o trabalhador 

contribui por mais tempo) e sobre as despesas do RGPS (o trabalhador recebe benefícios por 

menos tempo). Observe-se que a taxa de incremento anual das aposentadorias por tempo de 

serviço caiu de 10,2% para 2,1%, entre o período anterior à reforma (1991-1998) e posterior 

(1999-2006) (IPEA, 2007). 

Para Silva (2004b), trata-se de um redutor que obriga todos a trabalhar mais. Com o 

fator previdenciário cai o valor da aposentadoria devido o aumento da expectativa de vida. Ele 

impõe o adiamento da aposentadoria, pois quanto mais velho o trabalhador solicitá-la, maior 
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será o seu benefício, embora o tempo de recebimento diminua. E quanto mais novo ele for ao 

solicitar seu benefício, menor será o valor recebido, por um tempo mais longo. 

A adoção nociva do fator previdenciário, no governo FHC, como mecanismo de 

retardamento do acesso ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição levam 

Cardoso Jr. e Magalhães (2007, p. 335-336) a apoiarem a revogação desse mecanismo. 

“Trata-se, sob o prisma técnico, de uma reivindicação procedente na medida em que o fator 

previdenciário, além de deprimir o valor do benefício, produz (...) graves distorções”. 

O fator previdenciário como mecanismo de retardamento da aposentadoria em função 

da idade produz distorções que penalizam quem começa a trabalhar mais cedo. Em teoria, 

esses trabalhadores poderiam evitar isso prorrogando a aposentaria para mais tarde. “Mas (...) 

há que se levar em conta que aqueles que ingressam no mercado laboral mais cedo dedicam-

se, em regra, ao trabalho manual – precisamente o tipo de trabalho que se torna penoso com a 

idade” (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p.336). 

Delgado (2007, p. 303) afirma que, diferentemente do que a “orquestração de retóricas 

conservadoras sobre o assunto tenta fazer crer, a população de segurados novos e antigos 

revela ao sistema previdenciário riscos laborais expressivos”. 

 

A elevação da expectativa de vida vem dando ensejo à ideia de que os 

limites etários para a concessão de aposentadoria deveriam ser ampliados, de 

modo a que o prolongamento da vida inativa do trabalhador seja 

contrabalançado, sob o prisma fiscal, pelo prolongamento de sua vida ativa. 

Trata-se, a nosso ver, de uma ideia que não condiz com a realidade 

brasileira. O prolongamento compulsório da vida ativa dos trabalhadores é 

uma decisão que deve ter como critério sua efetiva condição biológica e 

laboral na idade que se quer instituir como limite mínimo para 

aposentadoria, e não sua expectativa de vida. Em outras palavras, não é o 

fato de alguém viver até os 80 anos que determinará se está ou não apto, aos 

60, para operar um torno, dirigir um ônibus ou lecionar para uma classe de 

40 crianças (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p.334-335). 

 

A tendência ao crescimento do número de idosos obriga a concepção de políticas 

públicas destinadas a assegurar a sobrevivência futura dos idosos. Caso contrário, a sociedade 

brasileira pode se deparar, daqui a algumas décadas, com um gravíssimo problema social 

decorrente do grande número de pessoas sem renda e sem condições, em virtude da idade 

avançada, de obtê-la pelo trabalho.  

 

Desta forma, não é o complexo de direitos conquistados ao alcance dos 

trabalhadores brasileiros que precisa ser retalhado para que a atual estrutura 

do RGPS possa absorver seus beneficiários futuros, mas a forma de 

organização do RGPS (e, num sentido mais amplo, de todo o Sistema 
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Público de Emprego, Trabalho e Renda) que precisa ser repensada para que 

se possa garantir uma proteção efetiva aos idosos de amanhã (CARDOSO Jr. 

e MAGALHÃES, 2007, p.338). 

 

As aposentadorias “especiais” das mulheres e professores: uma questão de necessidade 

 

Como visto, o direito diferenciado das mulheres de ter acesso antecipado ao benefício 

previdenciário da aposentadoria é um dos alvos dos reformadores da Previdência Social 

brasileira de inspiração neoliberal. Segundo Silva (2004b), a ampliação da cobertura do 

sistema de Seguridade nacional não pode desconsiderar o atual papel da mulher na sociedade. 

Mesmo levando-se em conta que a mulher tem uma expectativa de vida maior, exigindo um 

maior tempo de cobertura de benefícios previdenciários, não é possível ignorar que ela 

acumula funções como protagonista familiar (muitas vezes tornando-se provedora principal e 

até única da família), trabalhadora doméstica e responsável principal por cuidar de muitos 

membros da família após a velhice dos mesmos, por problemas de saúde e deficiência física 

ou mental de seus membros. Ademais, não é possível ignorar as necessidades maternas de 

gestação – vitais para questões demográficas e econômicas nacionais – e o tratamento 

desigual dado à mulher em nossa sociedade decorrente de questões culturais e históricas ainda 

impactantes. “O tratamento isonômico a elas relativamente aos demais segurados da 

Previdência, com a garantia dos benefícios acidentários e do salário-família, é uma 

necessidade jurídica e social (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p.333). 

Cardoso Jr. e Magalhães (2007) mostram que a desproteção feminina é mais acentuada 

que a masculina em todos os segmentos da força de trabalho, principalmente do trabalho 

doméstico. Os autores constatam que é mais difícil para a mulher permanecer 30 anos no 

mercado formal de trabalho do que é para o homem permanecer 35 anos. Assim sendo, torna-

se “necessário considerar (...) as características da inserção ocupacional feminina, com a 

adoção de critérios especiais para as mulheres – como, aliás, sempre ocorreu com os 

requisitos tempo de contribuição e idade” (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p. 334). 

Em relação aos professores, a aposentadoria antecipada pode ser justificada a partir de 

pesquisa realizada pelo Sindicato dos Professores no Estado do Paraná (Sinpropar), em 2007. 

O estudo apontou que 52% dos professores da rede particular de ensino daquele estado eram 

afetados pelo estresse e 38% sentiam dores nas costas e nas pernas. Essa mesma pesquisa 

indicou que os professores sofrem ainda com problemas vocais, respiratórios, de articulação, 

fadiga, insônia e alergia. Se esses problemas são frequentes entre os professores da rede 
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privada, no caso da rede pública, em que as condições de trabalho tendem a ser menos 

adequadas, possivelmente esses problemas se repetem com mais intensidade. 

 

O reajuste dos benefícios previdenciários e assistenciais vinculados ao aumento do salário 

mínimo é questão de recuperação da massa salarial 

 

Para Matijascic, Ribeiro e Kay (2007b), o peso dos benefícios do BPC/LOAS 

vinculados aos reajustes reais do salário mínimo e uma suposta tendência ao incentivo à 

informalidade das relações de trabalho por desincentivo para se filiar ao INSS são mitos que 

precisam ser combatidos, pois não é qualquer cidadão que pode ter acesso ao benefício do 

BPC/LOAS, conforme a legislação vigente. “Trata-se, portanto, de um benefício que requer 

teste de meios” (MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007b, p. 275). 

 

Desde a criação do Sistema de Seguridade Social no Brasil, em 1988, e à 

medida que, ao longo da década de 90, regulamentou-se um conjunto 

importante de benefícios previdenciários e assistenciais, de impacto 

redistributivo evidente e significativo, o debate acerca da adequação dos 

benefícios sem base contributiva integral (previdência rural) ou não-

contributivos (BPC) continua fortemente polarizado. Essa é uma das 

vertentes que toma a disputa em torno ao grau e padrão de redistribuição que 

almejamos como sociedade (LAVINAS e CAVALCANTI, 2007, p. 248). 

 

Outro ponto de debate diz respeito ao suposto dano fiscal causado nas contas públicas 

decorrentes dos reajustes do salário mínimo acima da inflação. De acordo com Khair (2007b), 

esse argumento não tem consistência, pois existe um retorno de receita tributária à União, 

Estados e Municípios maior do que as despesas que são criadas para o RGPS, os programas 

assistenciais ligados ao salário mínimo e as despesas de prefeituras que pagam esse piso 

salarial a seus servidores. “Isso é devido ao fato de que ocorre um aumento da massa salarial 

da economia nas classes mais pobres, que se transformam em consumo, e 60% desse 

crescimento retorna aos cofres públicos sob a forma de tributos” (KHAIR, 2007b, 227). 

O discurso neoliberal dos reformadores da Previdência Social a qualquer custo 

condena o direito a benefícios previdenciários por parte de indivíduos que não contribuam 

com o sistema regularmente ou em base suficiente (caso dos trabalhadores rurais). A lógica 

meritocrática neoliberal acredita que isso poderia gerar, no médio e longo prazo, 

desincentivos à contribuição, pois seria mais “oportunista” manter-se pobre para se obter 

benefícios assistenciais. Dessa forma, o discurso neoliberal sugere que os benefícios devem 
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ser inferiores ao valor de um salário mínimo e não devem ser reajustados de acordo com seus 

aumentos reais, mas apenas recompondo as perdas inflacionárias. 

Porém, de acordo com Lavinas e Cavalcanti (2007), o baixo rendimento médio das 

famílias brasileiras é fator quase proibitivo a uma contribuição previdenciária regular mais 

expansiva. Portanto, desvincular os benefícios previdenciários e assistenciais do salário 

mínimo, na expectativa de que isso “estimule” as camadas de baixo potencial contributivo, vai 

tornar ainda mais regressivo o padrão da Seguridade. “Somente uma recuperação massiva da 

massa salarial, elevando significativamente a remuneração do trabalho, poderia provocar uma 

inflexão importante nesta tendência à contribuição” (LAVINAS e CAVALCANTI, 2007, p. 

268). 

Portanto, desvincular as aposentadorias ou outros benefícios como o BPC do 

salário mínimo provocará fatalmente aumento da pobreza em alguns 

milhões, agravando também sua intensidade. Essa constatação não é nova, 

mas deve ser recorrentemente lembrada (LAVINAS e CAVALCANTI, 

2007, p. 253). 

 

Vale lembrar que apesar do valor do piso, equivalente a um salário mínimo, ter se 

recuperado desde meados dos anos 1990, seu valor ainda não atende às necessidades básicas 

de um aposentado. “Daí ser difícil sugerir políticas que desvinculem o piso do valor do salário 

mínimo, pois, historicamente, somente essa vinculação permitiu a recomposição do valor do 

piso” (MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007b, p. 287). 

O relatório sobre Seguridade Social de 2008, elaborado pela ANFIP, vê com otimismo a 

atual política de aumento do salário mínimo que cresceu, entre 2003 e 2008, 108% em termos 

nominais e 46% em termos reais. Só em 2008, o reajuste foi de 9,2%, o que significou um 

ganho real, pelo INPC, de 4,0%.  

 

A manutenção do referencial (...) que equipara o aumento real do mínimo ao 

verificado no PIB de dois anos atrás, passa a ser um elemento importante 

para a composição dos direitos mínimos do trabalhador e um instrumento 

fundamental para a valorização do trabalho (ANFIP, 2009, p. 47). 

 

Se por uma lado as aposentadorias referentes a um salário mínimo têm recebido 

reajustes em termos reais, o mesmo não acontece com o valor do teto das aposentadorias do 

INSS. Segundo Vaz e Martins (2007), quando a EC 20 introduziu no texto constitucional um 

teto para o valor dos benefícios, isso significava dez mínimos; porém, por causa da inflação, 

na data de promulgação da Emenda Constitucional valia apenas 9,2 salários. Esse valor veio 

caindo até dezembro de 2003, quando foi novamente alterado pela EC 41. No entanto, em 
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novembro de 2007, já correspondia a 7,6 salários mínimos.  “Para o trabalhador, resta a 

certeza de que, na melhor das hipóteses, mesmo que tenha contribuído em valores mais 

elevados, esse será o teto do seu benefício. Para benefícios maiores, só resta contratá-los no 

mercado” (VAZ e MARTINS, 2007, p. 194). 

Para Silva (2003), a discussão das questões relacionadas ao piso e ao teto dos 

benefícios da Seguridade Social deve considerar mais do que apenas a questão fiscal. É 

necessário levar em conta às condições sociais de existência do indivíduo. É preciso analisar 

hábitos de consumo, possibilidades de acesso a bens, recursos e serviços que garantam 

condições dignas de existência. “Existe uma tendência em colocar a questão dos ganhos da 

aposentadoria como privilégios numa tentativa de justificar o confisco geral e de nivelar por 

baixo os direitos sociais” (SILVA, 2003). 

A importância de um benefício de aposentadoria condizente com a realidade influência 

consideravelmente o mercado de trabalho. Campos e Pochmann (2007) mostram que para 

cada grupo de 10 brasileiros com 60 anos e mais de idade em 2005, havia cinco inativos (não 

estavam no mercado de trabalho); dois aposentados que trabalhavam; e três não aposentados 

(dos quais dois não trabalhavam, e um trabalhava). Ou seja, para cada grupo de três pessoas 

com 60 anos e mais de idade, um trabalhava, mesmo que na condição de aposentado e 

pensionista. Ou seja, trata-se de uma situação em que a renda previdenciária é insuficiente 

para sustentar a inatividade do trabalhador. 

 

Se se considera o valor médio da aposentadoria, percebe-se que ela 

representa 46,2% da remuneração total recebida pelos aposentados e 

pensionistas que trabalham. Verifica-se assim que há uma relativa perda de 

eficácia do sistema previdenciário, que não se mostra plenamente capaz de 

assegurar condições adequadas para a inatividade da população mais idosa 

no Brasil (CAMPOS e POCHMANN, 2007, p. 79-80). 

 

A Previdência Social não retarda o crescimento econômico do Brasil 

 

Os reformadores da Previdência Social a qualquer custo, em diálogo com o discurso 

neoliberal, insistem no argumento de que a despesa excessiva do sistema previdenciário é 

responsável por drenar recursos de investimentos necessários para a retomada do crescimento 

econômico. Mas, como foi visto, de acordo com os preceitos constitucionais a Previdência 

Social não pode ser considerada um problema, uma vez que o Orçamento da Seguridade 

Social é superavitário, a ponto de “emprestar” montantes expressivos de recursos para o 

Orçamento Fiscal do governo federal, via DRU. 
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O diálogo da imprensa e do mercado com o discurso neoliberal sobre ajuste fiscal no 

Brasil tem influenciado o debate sobre a Previdência Social em geral. De acordo com Silva 

(2004b), muitos dos interessados pelo tema argumentam que o nosso sistema é um 

mecanismo de reprodução da desigualdade estrutural da nossa sociedade, incapaz de 

incorporar os excluídos ou de reduzir as diferenças sociais. Apontam que os gastos com as 

aposentadorias e pensões representam a maior parcela dos gastos sociais e, mesmo assim, não 

conseguem cobrir toda a população economicamente ativa. Para pesquisadores e técnicos em 

diálogo com o discurso neoliberal, o custo da Seguridade Social são bancados por recursos 

tributários que incidem sobre a capacidade de produção, afetando a competitividade de 

diversos setores da economia, desestimulando a produtividade e, consequentemente, a geração 

de emprego formal, considerado o melhor mecanismo de ampliação da base de arrecadação da 

Previdência Social. Esse tipo de argumentação dialoga diretamente com o discurso neoliberal, 

pois vê o Estado Social como responsável pela perda da competitividade da economia. 

No longo prazo, o equilíbrio da Seguridade e, portanto, da Previdência Social, 

evidentemente envolve desempenho econômico em progressão. A ampliação da cobertura e a 

reversão da desigualdade, que podem levar ao desenvolvimento constitucional do princípio da 

Seguridade universal, dependem do crescimento econômico e da geração de empregos 

formais, capazes de ampliar a filiação de mais trabalhadores à Previdência Social e, 

consequentemente, de aumentar a arrecadação. Mas a Previdência Social “é vítima e não 

algoz do baixo crescimento econômico” (SILVA, 2004b). 

 

Economistas e homens de negócios que lidam com o dia-a-dia da economia 

têm transmitido a ideia de que a situação das finanças públicas é um dos 

grandes obstáculos ao crescimento sustentado da economia brasileira e que o 

déficit da previdência tem dado uma contribuição significativa para a 

magnitude do desequilíbrio fiscal (GENTIL, 2007, p. 173) 

 

Esse discurso neoliberal é alimentado pela própria maneira de apresentação do 

Orçamento da Seguridade Social, como já explicitado anteriormente. A subtração de receitas 

e desvio de finalidade em suas programações de despesas realçam um falso aspecto 

deficitário, obrigando o aporte de recursos, que, segundo os reformadores da Previdência 

Social a qualquer custo, desviam valores inviabilizando outras despesas públicas, tais como 

investimentos em infraestrutura ou outros gastos fundamentais para o desenvolvimento da 

Nação. 

Os reformadores da Previdência Social, em diálogo com o discurso neoliberal de 

ajuste fiscal, costumam divulgar dados (inclusive via imprensa) sobre o crescimento das 
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despesas previdenciárias sem a devida análise crítica de todo o contexto por trás dessa 

ampliação, difundindo a ideia de que as despesas com benefícios cresceram a taxas 

criticamente elevadas. A despesa previdenciária realmente subiu de 2,5% para 7% do PIB, 

entre 1988 e 2006 (FAGNANI, 2007a), mantendo-se nesse patamar até o momento. No 

entanto, essa elevação se explica também pela ampliação e melhoria do sistema 

previdenciário em decorrência das exigências constitucionais em termos de direitos sociais e 

de uma política de recuperação do salário mínimo. 

Lavinas e Cavalcanti (2007) mostram que um sistema de proteção social baseado nos 

princípios do Estado Social vislumbrado por Beveridge depende da integração entre o sistema 

de Seguridade Social e uma política econômica capaz de gerar expansão da atividade 

produtiva e do emprego. Segundo os autores, a Constituição de 1988 manifesta esse caráter ao 

fazer menção explícita à busca pelo pleno emprego, no título sobre a Ordem Econômica e 

Financeira, definindo o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. 

No entanto, ao longo do tempo, fortalecimento do discurso neoliberal fez esse princípio ficar 

obscurecido. 

 

De fato, o que se assiste ao longo da década de 90 é a progressiva redução 

das atividades governamentais no setor produtivo, inclusive por meio de 

revisões constitucionais, mas principalmente à condução de uma política 

macroeconômica desfavorável ao crescimento, com redução dos 

investimentos do setor público e taxas de juros elevadas, comprometendo os 

níveis de emprego (LAVINAS e CAVALCANTI, 2007, p. 259). 

 

De acordo com Cardoso Jr. e Magalhães (2007), até meados de 2003 o arranjo da 

política econômica brasileira continuou restritiva, o que, por si só, poderia ter repercussão 

negativa no nível de crescimento econômico e, portanto, nas contas da Seguridade Social. 

Porém, em um contexto internacional favorável entre 2003 e 2008 e no contexto nacional de 

expansão do salário mínimo, do crédito e de políticas sociais após 2003, o crescimento da 

economia brasileira conseguiu amenizar as tendências negativas anteriores para as principais 

variáveis do mercado de trabalho. Dessa forma, o desemprego parou de subir e a 

informalidade das relações de trabalho e o grau de desproteção previdenciária diminuíram, 

embora ainda permaneçam em níveis inadequados. 

 

Por fim, desde 2004, a despeito do arranjo da política macroeconômica 

manter-se praticamente inalterado, a pujança do comércio exterior, 

combinada com pequenas reduções nos patamares de juros internos e com 

uma importante expansão das várias modalidades de crédito, aumentos do 

salário mínimo à frente da inflação e expansão das políticas sociais, houve 
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uma reação positiva do mercado de trabalho a estímulos até certo ponto 

tímidos da política econômica. Evidenciava-se tanto a relação de causalidade 

entre cenário macroeconômico e variáveis cruciais do mundo do trabalho, 

como o potencial multiplicador implícito entre essas duas dimensões. A taxa 

de desemprego aberto, o grau de informalidade das relações de trabalho e o 

grau de desproteção previdenciária esboçaram uma diminuição, enquanto o 

nível de remunerações da base da pirâmide social parou de cair em 2004, 

elevando-se ligeiramente desde 2005, o que tem contribuído para prolongar 

o processo de redução das desigualdades de renda em bases mais virtuosas 

(CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p. 314). 

 

Delgado (2007) analisa o desenvolvimento da economia brasileira desde 1950, 

relacionando a expansão do PIB à ampliação do mercado de trabalho, mostrando a “(...) 

correlação positiva da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a partir de certo 

patamar, com a formalização de contratos previdenciários – de empregados e de outros 

vínculos contributivos” (DELGADO, 2007, p. 293). 

 

A partir de 2001 (ou de 1999 conforme outras fontes) há claramente 

demarcado um miniciclo de recuperação do emprego formal, que já dura sete 

anos. Esse período revela crescimento do emprego vinculado à Previdência 

Social cujo ritmo é em média o dobro da taxa de incremento do PIB no 

período. (DELGADO, 2007, p. 298). 

 

De acordo com Fagnani (2007a), o campo conservador, em diálogo com o discurso 

neoliberal, se utiliza do mito de que é preciso definir as prioridades em um contexto de 

restrição orçamentária para criticar os elevados custos previdenciários no Brasil e os baixos 

investimentos produtivos. No entanto, a maior rubrica de gastos correntes são as despesas 

com encargos financeiros e o pagamento de juros. Portanto, “uma redução mais acelerada das 

taxas de juros reduziria de forma expressiva as despesas financeiras, abrindo espaço tanto 

para o aumento dos gastos sociais quanto dos investimentos públicos” (FAGNANI, 2007a, p. 

22). 

 

Os encargos financeiros e os juros lideram o ranking, com mais de 8% do 

PIB. (...) Trata-se de umas das maiores irresponsabilidades fiscais, cambias e 

monetárias realizada em tão pouco tempo na historia econômica do país. A 

ortodoxia econômica, além de não escrever uma linha sobre esse desastre, 

ainda faz apologia ao modelo macroeconômico da época. (...) A sociedade 

brasileira tem de optar. Ou pagamos mais de 8% do PIB em juros e no 

serviço da dívida para beneficiar menos de 100 mil pessoas; ou pagamos 

7,5% do PIB com a previdência que beneficia direta e indiretamente mais de 

90 milhões de pessoas (FAGNANI, 2007a, p. 25). 
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Bruno (2007) explica que o regime de acumulação financeira absorve parte expressiva 

das poupanças das famílias e das empresas. “E é esta a razão fundamental para o baixo 

crescimento econômico brasileiro e não a falta de reformas previdenciária, trabalhista ou fiscal (...)” 

(BRUNO, 2007, p.115). 

Fagnani (2007a, p. 13) enfatiza a importância de uma análise crítica que “(...) 

esclareça por que a ortodoxia não analisa as contas públicas em seu conjunto, e revele – o que 

todos sabem – que a maior ameaça à governabilidade são as despesas financeiras e o 

pagamento dos juros”.  

 

(...) alguns dos mais destacados especializados em finanças públicas, não 

analisam as contas públicas em seu conjunto. Não escrevem uma única linha 

sobre a questão financeira. Não falam da nossa liderança disparada no 

campeonato mundial de taxas de juros elevadas e pouco civilizadas. 

Omitem-se quanto ao impacto irresponsável e desorganizador dos juros 

sobre o estoque da dívida (FAGNANI, 2007a, p. 14). 

 

Cardoso Jr. e Magalhães (2007, p. 338) enfatizam, do ponto de vista macroeconômico, 

os efeitos positivos do gasto previdenciário. “O sistema público de proteção social tem, para o 

conjunto da economia brasileira, o mesmo papel de garantia contra conjunturas difíceis que 

tem para as famílias trabalhadoras cobertas por ele”. Esses autores apontam que a cada 100 

postos de trabalhos abertos no setor urbano em 2007, 34 dependeram diretamente do gasto 

social. Outro exemplo da importância macroeconômica dos gastos sociais, segundo Cardoso 

Jr. e Magalhães (2007), diz respeito ao atendimento aos trabalhadores rurais, pois seus 

benefícios previdenciários representam o principal ingresso financeiro dos municípios onde 

vivem, atuando na dinâmica da economia e na melhoria das condições de vida do interior do 

país. 

 

As evidências indicam que os maiores beneficiários dos gastos 

previdenciários financiados por tributos localizam-se mais em municípios 

pequenos com grande parcela de população rural, o que, ademais de 

estimular a economia local, certamente contribui para diminuir a pressão 

demográfica sobre as periferias das grandes cidades, que é onde, hoje, se 

concentram a pobreza e a indigência (SALM, 2007, p. 341). 

 

Segundo Cardoso Jr. e Magalhães (2007), os pagamentos do INSS seguem 

diretamente para as mãos da população, refletindo diretamente sobre o comércio local – 

sustentado, em grande medida, por aposentados e pensionistas – e sobre toda a economia 

brasileira. Ademais, cresceu fortemente, entre as famílias camponesas que passaram a receber 
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proventos do INSS, o acesso a bens de consumo duráveis. Enfim, além da melhoria das 

condições de vida das famílias beneficiárias, ocorre um forte impacto de demanda sobre o 

nível de atividade na produção de diversos bens.  

 

Em outras palavras: a política social brasileira, comumente considerada, 

pelos analistas e setores conservadores da sociedade, como peso morto e 

elemento antagônico do crescimento econômico, pode e deve, na verdade, 

dentro da perspectiva ética e analítica aqui utilizada, ser vista como parte 

integrante de um projeto de desenvolvimento sustentado de longo prazo para 

o país, pois coloca a população (particularmente aquele mais vulnerável) no 

centro desta estratégia (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p.339). 

 

Com menores índices de pobreza, o mercado de consumo interno expandiu. O 

crescimento da economia daí decorrente gerou mais renda e emprego, acompanhados pela 

formalização de empresas e do trabalho. “Diante da melhoria de todos esses indicadores, 

cresceu a arrecadação das contribuições sociais sobre a folha de salários, o faturamento e o 

lucro das empresas” (ANFIP, 2009, p. 23), contribuindo, portanto, para a ampliação dos 

recursos da Seguridade Social. 

Bruno (2007) promove o mesmo tipo de análise sobre a elevação do consumo via 

ações da Seguridade Social e estímulo à demanda. O autor explica que as transferências 

governamentais promovem a demanda de bens de consumo, impulsionando o ritmo de 

crescimento econômico. Bruno enfatiza ainda que a manutenção da ocupação e da geração de 

renda melhora as condições de financiamento da Seguridade Social. 

 

Neste contexto, a Previdência, Saúde e Assistência Social são instituições 

que não apenas promovem o bem-estar das sociedades; são também fatores 

que elevam os ganhos de produtividade da força de trabalho e, portanto, o 

potencial de geração de renda e de acumulação de riqueza (BRUNO, 2007, 

p. 111). 

 

Matijascic, Ribeiro e Kay (2007a, p. 164) afirmam que “não existe a necessidade de 

sacrificar as populações para desenvolver uma nação. O problema é o inverso: o nível de 

renda e desenvolvimento é função do grau de proteção existente”.  

 

Ignorando esses resultados positivos, promovidos pela ampliação dos gastos 

sociais, diversas vozes ainda se levantam contra o aumento dos gastos de 

custeio do governo federal, ao qual denominam “Gastança”. Essa linha de 

raciocínio reducionista, plenamente identificada com os pensamentos e ações 

que levaram o mundo a essa crise, ainda remanesce ativa. É a mesma que se 

silencia frente ao volume monstruoso de recursos gastos com a dívida 

pública, determinada pelos juros altíssimos. E que, ao contrário, sente-se 
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incomodada com as despesas dirigidas aos segmentos mais pobres da 

sociedade ou com várias despesas de custeio e de pessoal, mesmo aquelas 

que, em última instância, viabilizam a prestação de serviços como saúde, 

educação, segurança, fiscalização e justiça (ANFIP, 2009, p. 16).  

 

4.2 O DISCURSO NEOLIBERAL SOBRE MERITOCRACIA: A PREVIDÊNCIA 

PRIVADA ENQUANTO MODELO IDEAL DE CAPITALIZAÇÃO 

 

Nesta seção, é mostrada a forma como o discurso neoliberal sobre meritocracia se 

materializa em enunciados dos jornais FSP, OESP e OG sobre a Previdência brasileira. Para 

tanto, é apresentado, inicialmente, o embasamento teórico que permite relacionar o discurso 

neoliberal à visão de meritocracia típico dessa corrente. Em seguida, são analisadas as 

propostas do discurso neoliberal sobre previdência, que se resumem no modelo de 

capitalização, o qual se vincula ao valor da meritocracia por ser uma forma de poupança 

individual para a aposentadoria, que envolve o esforço individual do trabalho e da poupança e 

as recompensas daí decorrentes, no caso as reservas feitas hoje para garantir o próprio futuro. 

Adiante, são realizadas as análises propriamente ditas dos enunciados selecionados que 

compõem o corpus da pesquisa e que remetem ao valor da meritocracia. Por fim, é 

apresentada a crítica à visão neoliberal sobre previdência por meio de posições em defesa do 

regime de previdência de modelo solidário entre gerações. 

 

4.2.1 A meritocracia e a previdência privada no discurso neoliberal acadêmico 

 

A partir da leitura dos autores considerados clássicos do neoliberalismo já apontados 

anteriormente, podemos considerar, de maneira geral, que a meritocracia no discurso 

neoliberal corresponde à valorização do esforço individual como mecanismo de conquista do 

bem-estar material exterior. Uma espécie de leitura de mundo que acredita que as pessoas 

devem ser recompensadas pelos seus méritos pessoais e de acordo com sua própria dedicação. 

Para um neoliberal, no geral, é uma incoerência qualquer tipo de recompensa que não decorra 

do uso das potencialidades dos indivíduos de maneira esforçada
58

. Além disso, na lógica 

competitiva do neoliberalismo, as pessoas devem ser motivadas a se esforçarem, sendo que 

isso ocorreria de maneira “natural” na sociedade capitalista. Por sua vez, os neoliberais creem 
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 Embora a justificativa neoliberal para a ideia de herança seja bastante contraditória em relação à visão da 

meritocracia, conforme veremos adiante. 
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que a ação do Estado em muitos setores da sociedade acaba gerando distorções que 

contrariam o valor da meritocracia. 

A meritocracia é um dos princípios basilares do discurso neoliberal, conforme pode 

ser percebido no enunciado a seguir: “Se lutamos pelo dinheiro, é porque ele nos permite 

escolher de forma mais ampla como melhor desfrutar os resultados de nossos esforços. (...) 

Seria muito mais certo dizer que o dinheiro é um dos maiores instrumentos de liberdade já 

inventados pelo homem” (HAYEK, 1990, p. 99).  

O valor da meritocracia no discurso neoliberal ainda pode ser evidenciado pela 

maneira como essa doutrina enaltece a noção de individualismo. Segundo Hayek, o indivíduo 

deve seguir seus valores e preferências, deixando seus objetivos governar suas ideias, não 

devendo o indivíduo sujeitar-se às vontades alheias. Hayek (1990, p. 76), a fim de amenizar 

suas posições, justifica que o individualismo não pressupõe que o homem seja egoísta ou deva 

sê-lo, afirmando que “(...) os limites dos nossos poderes de imaginação nos impedem de 

incluir em nossa escala de valores mais que uma parcela das necessidades da sociedade 

inteira”. 

Friedman também parte da tese do individualismo como essência dos princípios 

liberais, acreditando que a dignidade do indivíduo é decorrente de sua liberdade de colocar em 

prática suas capacidades e buscar oportunidades, respeitando apenas a liberdade de outros 

indivíduos fazerem o mesmo. “Este ponto de vista implica a crença da igualdade dos homens 

num sentido; e sua desigualdade noutro” (FRIEDMAN, 1988, p. 175). 

Os neoliberais distinguem a igualdade de direitos e de oportunidades da igualdade 

material ou de rendas, acreditando até ser possível obter certa igualdade material na sociedade 

livre, desde que isso seja uma consequência e não a justificativa principal. 

 

O liberal acolherá, de bom grado, medidas que promovam tanto a liberdade 

quanto a igualdade como, por exemplo, os meios para eliminar o poder 

monopolista e desenvolver as operações do mercado. Considerará a caridade 

privada destinada a ajudar os menos afortunados como um exemplo do uso 

apropriado da liberdade. E pode aprovar a ação estatal para mitigar a pobreza 

como um modo mais efetivo pelo qual o grosso da população pode realizar 

um objetivo comum. Dará sua provação, contudo, com certo desgosto, pois 

estará substituindo a ação voluntária pela ação compulsória (FRIEDMAN, 

1988, p. 175). 

 

O discurso neoliberal de Friedman condena os sentimentos coletivistas do século XX, 

a crença de igualdade de renda e a disposição do Estado em promovê-la. “A distribuição de 

renda é uma das áreas em que o governo tem causado maior número de males” (FRIEDMAN, 
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1988, p. 158). Seu questionamento é defendido como ético, pois não crê que haja justificativa 

para a intervenção do Estado na busca de igualdade entre os indivíduos; e também como 

científico, pois não viu bons resultados empíricos na realidade concreta das medidas tomadas 

até então para esse fim. 

Por sua vez, o discurso neoliberal de Hayek enfatiza que o Estado de Direito deve 

garantir a igualdade dos indivíduos perante a lei, sendo incompatível com qualquer atividade 

de governo que vise igualdade material entre os indivíduos. “É inegável que o Estado de 

Direito produz desigualdade econômica – tudo o que se pode afirmar em seu favor é que essa 

desigualdade não é criada intencionalmente” (HAYEK, 1990, p. 91). 

Em relação à renda, o discurso neoliberal de Friedman aponta que o rendimento de 

acordo com a capacidade produtiva é uma questão de verdadeira igualdade de tratamento. 

Para Friedman (1988, p. 145), “a cada um de acordo com o que ele e seus instrumentos de 

trabalho produzem”. Esse é o único princípio ético válido na sociedade de mercado para a 

questão da distribuição de renda 
59

. 

 

Um homem pode preferir um emprego rotineiro que lhe deixe bastante 

tempo livre para espairecer ao sol, e um outro preferir um emprego de maior 

responsabilidade com salário mais alto. Se os dois recebessem a mesma 

quantia em dinheiro no fim do mês, suas rendas, num sentindo mais 

fundamental, seriam desiguais (FRIEDMAN, 1988, p. 146). 

 

Friedman acreditava que esse princípio neoliberal defendido por ele depende da ação 

do Estado a fim de garantir os direitos de propriedade. A esse respeito, Hayek se posiciona de 

forma veemente em relação ao direito de propriedade, o qual jamais deve ser visto como um 

privilégio “só porque alguns conseguem adquiri-la e outros não” (HAYEK, 1990, p. 92). 

Sobre as ideias envolvendo a tributação ou a eliminação do direito à herança, 

Friedman considera insustentáveis os argumentos que pregam a necessidade de “distinguir 

entre a desigualdade em termos de dotação pessoal e em termos de propriedade, e entre 

desigualdades que se originam de riqueza adquirida” (FRIEDMAN, 1988, p. 147). Para ele 

“parece ilógico dizer que um homem tem direito ao que adquiriu com suas capacidades 

naturais ou ao produto da riqueza que acumulou, mas não tem direito de legar coisa alguma a 

seus filhos" (FRIEDMAN, 1988, p. 148). Friedman afirma, com certa dose de darwinismo 

social, que a maior parte das diferenças de status, de posição ou de riqueza dificilmente 
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 O uso dessa frase é uma adaptação parodiada de Marx – o qual afirma que de “cada qual, segundo sua 

capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades” (MARX, 1975a, p. 233) – que estabelece relação dialógica 

polêmica e divergente com o pensamento marxista. 
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poderia ser considerada como resultado da sorte. “O homem trabalhador e econômico é 

qualificado de 'merecedor', entretanto ele deve suas qualidades em grande parte aos genes que 

teve a felicidade (ou infelicidade) de herdar" (FRIEDMAN, 1988, 149). Curioso raciocínio 

para justificar contradição da própria lógica da meritocracia, afinal é difícil considerar 

meritocrático o direito à herança se não pela sorte do “mérito” genético. 

De acordo com o discurso neoliberal de Friedman, a grande contribuição do 

capitalismo não foi ter criado possibilidades de acúmulo de dinheiro ou propriedade, mas sim 

foi ter gerado a oportunidade de homens e mulheres de estenderem, desenvolverem e 

aperfeiçoarem suas capacidades. “No entanto, os inimigos do capitalismo gostam muito de 

acusá-lo de materialista, e seus amigos, muito frequentemente, se desculpam pelo 

materialismo do capitalismo” (FRIEDMAN, 1988, p. 152). 

Friedman não se desvia do fato de que no sistema capitalista o pagamento de acordo 

com o produto gera desigualdade de renda e riqueza. Mas ele acredita que há má interpretação 

dos críticos da economia de mercado ao considerarem que o capitalismo e a livre empresa 

produzem desigualdade maior do que sistemas alternativos. “Tal interpretação é errônea" 

(FRIEDMAN, 1988, p. 151). No discurso dos capitalistas neoliberais a economia de mercado, 

no longo prazo, leva ao desenvolvimento e à redução das desigualdades. 

 

A característica principal do progresso e do desenvolvimento durante o 

século passado foi permitir às massas libertarem-se de trabalhos estafantes e 

utilizarem produtos e serviços que eram antes privilégios das classes altas – 

sem ter, de maneira alguma, expandido os produtos e serviços disponíveis 

para os ricos. Sem citar a medicina, os avanços da tecnologia permitiram em 

grande parte que vasta parcela do povo tivesse acesso a artigos até então 

disponíveis, sob uma forma ou outra, aos verdadeiros ricos. Água e esgoto, 

aquecimento central, automóveis, televisão, rádio – para citar apenas 

exemplos – fornecem às massas aquilo que os ricos sempre puderam 

desfrutar por meio da utilização de criados, artistas etc (FRIEDMAN, 1988, 

p. 152-153). 

 

Apesar de enfatizar um extraordinário crescimento econômico dos países ocidentais 

nos últimos dois séculos e uma suposta distribuição dos benefícios da empresa privada como 

responsáveis pela redução da pobreza, Friedman reconhece que, mesmo em sociedades 

desenvolvidas, a pobreza continua existindo. Para combater tal problema, o discurso 

neoliberal de Friedman enfatiza a importância da caridade, mesmo que ele não a veja como 

ato suficientemente capaz de resolver a pobreza. Somente em última instância o discurso 

neoliberal aceita a necessidade da ação do Estado, mínima, diga-se de passagem, para aliviar 

(e não acabar) com a miséria por meio de programas focalizados, que deveriam ser 
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estabelecidos para ajudar as pessoas como indivíduos e “não como membros de uma certa 

ocupação ou de um certo grupo de idade ou de um certo grupo de nível de salário ou de 

organizações trabalhistas ou industriais” (FRIEDMAN, 1988, p. 172). 

Entre todos os programas sociais oferecidos pelo Estado, a previdência pública é um 

dos mais atacados pelos representantes do discurso neoliberal. Os planos de aposentadoria 

públicos são questionados veementemente por esse grupo, pois, normalmente, compõem-se de 

recursos de uma poupança compulsória feita mediante descontos de uma parcela dos salários, 

o que seria, segundo o discurso neoliberal, um ataque à liberdade do indivíduo. “O cidadão 

(...) que é obrigado por lei a reservar cerca de dez por cento de sua renda à compra de um 

determinado contrato de aposentadoria (...) está sendo privado de uma parte correspondente 

de sua liberdade pessoal” (FRIEDMAN, 1988, p. 17). 

Os questionamentos neoliberais de Friedman sobre a previdência envolvem três 

aspectos: a ideia de redistribuição de renda; a estatização do sistema previdenciário; e, 

principalmente, a obrigatoriedade de participar de um sistema de aposentadorias.  

Em relação ao argumento de redistribuição de renda, Friedman, em diálogo com o 

valor da meritocracia do discurso neoliberal, considera injusto o fato de pessoas que entram 

mais velhos no programa, e, portanto contribuem por menos tempo, recebam valores 

semelhantes aos que entram ainda jovens no sistema e que contribuem por mais tempo. Além 

disso, considera esse tipo de redistribuição de renda incompatível com a auto-sustentabilidade 

do programa à longo prazo, o que exigiria a subvenção futura do Estado. 

Friedman também é um grande crítico do processo de estatização do sistema 

previdenciário. Além de considerar a obrigatoriedade da adesão a um programa de 

previdência uma afronta à liberdade do indivíduo, seu discurso neoliberal rejeita a vinculação 

dessa adesão aos sistemas exclusivamente governamentais. Nesse sentido, Friedman defende 

a permissão dos indivíduos de comprar suas anuidades de empresas privadas, ao invés de 

serem obrigados a ingressarem no sistema previdenciário público. A liberdade individual para 

escolher estimularia a competição das empresas privadas, o que levaria ao aprimoramento dos 

tipos de contrato disponíveis, proporcionando maior satisfação aos clientes. Em termos 

políticos, os planos privados evitariam a expansão da atividade governamental e a ameaça 

indireta à liberdade individual que tais expansões representam. 

 

(...) os argumentos contra a nacionalização do processo de venda das 

anuidades são bastantes fortes, não só em temos dos princípios liberais, mas 

também em termos dos valores expressos pelos proponentes das medidas em 

questão. Se realmente acreditam que o governo está em condições de 
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oferecer tais serviços em nível superior em comparação com o mercado, 

deveriam ser favoráveis à participação de empresas privadas em competição 

com as do Estado. Se estiverem certos, as empresas do governo progredirão. 

Se estiverem errados, o bem-estar do povo será mais bem atendido pelo fato 

de existir a alternativa privada. Somente o socialismo doutrinário ou que 

acredita no poder centralizado como tal pode, até onde me cabe julgar, tomar 

partido da nacionalização de tais empreendimentos (FRIEDMAN, 1988, p. 

167). 

 

Para finalizar sua argumentação sobre previdência, Friedman questiona a própria 

obrigação da compra de anuidades para a proteção à velhice, o que para ele é o ponto central 

da discussão sobre a previdência. “Uma justificação possível para essa obrigatoriedade é de 

fundo paternalista” (FRIEDMAN, 1988, p. 167). Esse autor acredita que as pessoas poderiam 

fazer individualmente, caso quisessem, o que são obrigadas a fazer em grupo. No entanto, 

para Friedman o Estado as julga incapazes e imprevidentes para tal. 

 

Esta posição é lógica. Um paternalista convicto que a defende não pode ser 

dissuadido dela pela demonstração de que comete um erro de lógica. Ele está 

em posição contrária em termos de princípios; não se trata de um 

companheiro bem intencionado que toma o caminho errado. Ele acredita 

basicamente em ditadura – benevolente e talvez até mesmo majoritária –, 

mas ditadura do mesmo modo. (...) Aqueles, dentre nós, que acreditam em 

liberdade devem crer também na liberdade dos indivíduos de cometer seus 

próprios erros (FRIEDMAN, 1988, p. 167) 
60

.  

 

Como é comum ao discurso neoliberal, Friedman defende sua ideia de liberdade 

independentemente das consequências que seus atos possam causar ao próprio indivíduo. 

 

Se um homem prefere, conscientemente, viver o dia de hoje, usar seus 

recursos para se divertir, escolhendo deliberadamente uma velhice de 

privações, com que direito podemos impedi-lo de agir assim? Podemos 

argumentar com ele, tentar persuadi-lo de que está errado. Mas podemos 

usar a coerção para impedi-lo de fazer o que deseja fazer? (FRIEDMAN, 

1988, p. 167-168). 

 

Friedman não acredita que esse cidadão deveria ser simplesmente ignorado pela 

sociedade e pelo Estado que o representa, pois considera ser impossível negar ajuda a um 

idoso em dificuldades, mas isso, de acordo com seu discurso neoliberal, deveria ser feito 

mediante caridade privada ou pública. Mesmo assim, independentemente da forma como essa 

                                                 
60

 Nessa questão, o discurso neoliberal de Friedman faz uso da retórica dos “defensores” da liberdade capitalista 

contra os “ditadores” do Estado. Ou seja, qualquer cidadão que acredite no Estado como elemento essencial para 

a busca de uma sociedade mais justa e igualitária é simplesmente taxado de ditador por Friedman. Curioso 

raciocínio para um acadêmico que contribuiu ativamente para o governo de Augusto Pinochet, ex-ditador 

chileno, uma dos mais violentos, aliás, de toda a história recente. 
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caridade ocorra, Friedman considera que esse idoso seria um peso para a sociedade. Para 

Friedman, obrigar um indivíduo a comprar uma anuidade até pareceria justificável não pelo 

seu próprio bem, mas pelo bem da sociedade. Entretanto, o autor afirma que o peso desse 

argumento dependeria de outros fatores. 

 

Se 90% da população se tornasse um problema social na idade de 65 anos na 

ausência da compra compulsória das anuidades, o argumento teria muito peso. 

Se somente 1% tornasse, não teria nenhum. Por que restringir a liberdade de 

99% a fim de evitar os custos que seriam impostos pelos que compõem o 

restante 1%? (FRIEDMAN, 1988, p. 168). 

 

Friedmam conclui sua análise sobre previdência afirmando que a compra compulsória 

de anuidade impõe pesados custos em troca de pequenos ganhos, privando o indivíduo de 

parte considerável de sua renda, obrigando-o a usá-la na compra de benefícios de 

aposentadoria, muitas vezes de agência do governo. O resultado seria a limitação da 

competição na venda das anuidades e no desenvolvimento de planos privados de 

aposentadoria. Com mais essa ingerência, o Estado teria criado uma “extensa burocracia, que 

mostra tendência a se expandir e a invadir outras áreas de nossa vida privada. E tudo isso para 

evitar que algumas poucas pessoas pudessem tornar-se um problema social” (FRIEDMAN, 

1988, p.169). 

 

4.2.2 O discurso neoliberal da meritocracia e da previdência privada capitalizada nos 

enunciados da Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo 

 

A partir dos elementos apresentados sobre o valor da meritocracia no discurso 

neoliberal, incluindo o que diz respeito à previdência, é possível identificá-lo e compreendê-lo 

nos enunciados que compõem o corpus de análise desta tese por meio do dialogismo. 

No enunciado “Na Previdência, o peso da falta de contribuição” (Enunciado 6), do 

dia 31 de outubro de 2010, publicado no caderno especial “Eleições de 2010”, no jornal OG, é 

possível perceber o discurso da meritocracia neoliberal. Nesta reportagem são apresentados os 

efeitos negativos da informalidade do mercado de trabalho nas contas da Previdência Social 

brasileira, evidenciando como a arrecadação de contribuições previdenciárias é prejudicada 

pela persistência no Brasil de um número expressivo de trabalhadores informais, aqui 

representados no texto e nas fotografias por pessoas de baixa renda: um carreteiro de entulho 

e uma proprietária de um restaurante popular. 
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Enunciado 6: Na Previdência, o peso da falta de contribuição 
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No lead da reportagem, além do destaque para o “peso” da falta de contribuição do 

trabalho informal ao sistema previdenciário, são destacados alguns problemas típicos que um 

trabalhador informal tem por não possuir alguns direitos previdenciários decorrente de sua 

situação laboral. No entanto, ainda no lead, é destacado que “(...) essa massa de apartados 

tem direitos a aposentadoria por idade, o que, para especialistas, representa potencial 

explosivo de desequilíbrio do sistema a longo prazo”. 

Essa ideia de que é possível receber uma aposentadoria por tempo de serviço sem 

contribuição previdenciária, que contradiz o valor da meritocracia do discurso neoliberal, é 

reforçada a seguir pelo gerente de Pesquisa Nacional de Emprego do IBGE, usado como uma 

das fontes da reportagem, ao afirmar que “As pessoas que não estão contribuindo vão ter 

direito ao benefício lá na frente”, o que afetaria a todos no futuro, formais ou informais, em 

função das dificuldades financeiras do sistema previdenciário decorrentes da baixa 

arrecadação motivada pelo peso que a informalidade representa nas contas da Previdência 

Social. 

Na segunda seção da reportagem, no item “‘A pessoa, pagando ou não, recebe 

aposentadoria”, mais uma vez é reforçada a ideia de que qualquer pessoa pode receber o 

benefício sem contribuição. Nos dois últimos parágrafos do texto, a reportagem sugere, por 

meio de discurso indireto, que uma dona de restaurante no Piauí que não contribui com a 

Previdência Social há 18 anos afirmou que a contribuição previdenciária “(...) não vale mais a 

pena, porque quando as mulheres completam 65 anos podem se aposentar por benefício 

continuado da Previdência independentemente de terem contribuído anteriormente”. A 

reportagem é encerrada com uma declaração propriamente dita da dona do restaurante, 

segundo a qual “A pessoa pagando ou não a Previdência, recebe o dinheiro da 

aposentadoria”. 

Uma primeira consideração a ser feita, embora não esteja diretamente ligada à questão 

da meritocracia, diz respeito à “falta” de informação do jornalista responsável pela 

reportagem de que o Benefício de Progressão Continuada (BPC/LOAS) não é uma 

aposentadoria para qualquer cidadão, que tenha ou não contribuído com a Previdência Social, 

como já analisado na seção anterior. De fato, ele é um direito para homens, acima de 65 anos, 

e mulheres, depois dos 60 anos, e com renda familiar considerada insuficiente (provada por 

teste de meios) que necessitam de um benefício especial em função de não terem como 

garantir a própria sobrevivência, ou seja, para as pessoas que não possuem nenhuma fonte de 

renda para a sobrevivência na velhice. Portanto, não é um benefício universal como indica a 
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reportagem, apoiada ainda nas declarações, também equivocadas, do gerente de Pesquisa do 

IBGE e da dona do restaurante. 

Já o discurso neoliberal da meritocracia é sugerido pela constatação de que a 

reportagem dá destaque três vezes – erroneamente de acordo com a lei – ao fato de que 

qualquer pessoa que componha essa “massa de apartados” do sistema pode ter acesso ao 

BPC/LOAS, independentemente de contribuição, colaborando, dessa maneira, para compor o 

“peso” decorrente da falta de contribuição previdenciária para o sistema como um todo. 

Sugere-se, portanto, que não é de bom tom aos valores neoliberais da meritocracia que as 

pessoas, mesmo apartadas do sistema, tenham direito ao benefício da aposentadoria por meio 

do BPC/LOAS. Isso não condiz com a ideia de que devemos receber de acordo com aquilo 

que realmente merecemos em função de nossos esforços. A lógica do discurso neoliberal – 

que já é crítica em relação à obrigatoriedade dos trabalhadores assalariados a se filiarem no 

sistema público de Previdência Social – vê como uma distorção da meritocracia alguém 

receber por algo que não é equivalente ao seu próprio esforço. 

Em Friedman (1988) foi destacado que para um (neo)liberal a política ideal de 

previdência seria aquela em que cada um, por meio de sua vontade e possibilidade material, 

deveria contratar um plano individual de previdência (modelo de capitalização) no mercado 

concorrencial capitalista, cabendo ao Estado, no máximo, garantir a sobrevivência dos 

realmente em situação de risco social na velhice e podendo, no limite da coerência, desde que 

de forma livre no mercado, oferecer um plano de previdência pública que entre em 

concorrência com os demais planos privados. 

Como já apresentado (capítulo 2), os últimos 40 anos foram fecundos para o 

desenvolvimento da finança capitalista mundializada. Foi no esteio do neoliberalismo e da 

financeirização da economia que, em âmbito mundial e nacional, ocorreu a proliferação dos 

planos abertos de previdência privada, os fundos de pensão fechados de trabalhadores de 

empresas do setor privado e do setor público e os fundos de pensão complementares do 

funcionalismo público propriamente dito. O que todas essas modalidades de previdência tem 

em comum? São embasados na ideia de poupança individual capitalizada para a velhice, ou 

seja, são considerados regimes de previdência capitalizada em que cada um poupa durante a 

vida laboral aquilo que poderá desfrutar na aposentadoria. Ou seja, um seguro. Enfim, cada 

um com a sua própria poupança, sendo que aquele que trabalhar mais e poupar mais terá mais 

tranquilidade na vida inativa. Quem se esforçar mais, por mérito, colherá mais resultados 

futuros. Essa lógica securitária da previdência pode ser verificada no enunciado a seguir. 
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Enunciado 7: Como colher bons resultados ano que vem 



215 

 

Colher bons frutos em decorrência da realização de aplicações é a ideia do enunciado 

“Como colher bons resultados ano que vem” (Enunciado 7). Trata-se da capa do caderno 

“Especial investimentos 2011”, produzido pela equipe “Projetos de Marketing”, do jornal 

OG, publicado em 15 de dezembro de 2010.  

Nesse caderno, conforme é possível perceber pelo alto da capa, são apresentadas 

diversas reportagens sobre os mais variados tipos de aplicações financeiras, com as suas 

devidas características e, quase exclusivamente, apenas suas vantagens. Os riscos financeiros 

dessas aplicações são tratados de forma muito marginal, conforme é notado nos primeiro e 

segundo parágrafos do texto da capa do caderno. Neles são apresentadas as incertezas da 

economia mundial e brasileira para o ano seguinte (2011). Imediatamente, no início do 

terceiro parágrafo, essas incertezas são amenizadas pelas frases “Apesar disso, é possível 

dizer que as perspectivas por aqui são positivas. A economia brasileira, ao que tudo indica, 

continuará apresentando bom crescimento”. Cabe destacar ainda que esse caderno especial 

apresenta reportagens que utilizam como fonte, predominantemente, profissionais do mercado 

financeiro e cidadãos comuns relatando suas experiências. 

O nono parágrafo do texto, destinado à aplicação em previdência privada, destaca o 

crescimento do mercado de previdência complementar, a taxas “robustas”, expressão 

utilizada para dar o caráter de solidez desse mercado, ideia fortalecida pela declaração do 

diretor executivo de um grande banco privado e também presidente de uma federação de 

empresas do setor de previdência privada: “O sucesso do mercado de previdência 

complementar é consequência de um arcabouço legal muito bem estruturado, o que o torna 

capaz de garantir uma aplicação atraente, com a menor tributação em aplicações financeiras 

no Brasil”. É curioso notar que no parágrafo sobre previdência privada não é feita nenhuma 

associação direta entre essa aplicação e o fim da vida ativa decorrente da aposentadoria. É 

como se o modelo de aplicação nem fosse considerado uma poupança para a aposentadoria. 

Adiante, a análise de mais enunciados do corpus abordará essa prática de esconder e/ou 

disfarçar as referências à velhice nas matérias jornalísticas e demais gêneros do discurso (a 

propaganda, por exemplo) sobre previdência privada. A referência à menor tributação dessa 

modalidade de aplicação entre todas as demais que aparece no parágrafo sobre previdência 

complementar é outro elemento que, de certa forma, se relaciona a outro valor típico do 

discurso neoliberal: o anti-tributarismo. 

Outra relação dialógica possível de se estabelecer entre o enunciado e o discurso 

neoliberal sobre meritocracia se dá por meio da análise da imagem principal da capa. Trata-se 

de mãos plantando moedas (dinheiro) que representam sementes que, bem cuidadas, podem 
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gerar bons frutos (mais dinheiro), conforme o título de capa sugere: “Como colher bons 

resultados ano que vem”. É o trabalho sendo compensado pela “colheita” dos bons “frutos”. 

Por fim, o canto superior esquerdo da capa desse caderno especial remete o leitor à 

página 4, onde são apresentadas uma reportagem principal e seis pequenas “reportagens”, 

todas exclusivamente dedicadas a discorrer sobre a previdência privada. 

Em “Um olhar para o futuro” (Enunciado 8), a reportagem é construída como uma 

espécie de guia sobre previdência privada (valorizada pela sua possibilidade de garantia de 

vida mais próspera após a aposentadoria). Já no título, é notada a prática comum em matérias 

sobre previdência privada de uso da palavra “futuro” para substituir as palavras “velhice”, 

“aposentadoria”, “inatividade” etc. Trata-se de uma forma de amenizar a referência a uma 

etapa de vida que muitas vezes não é bem aceita pelas pessoas. A própria fotografia principal 

da página, posicionada em sua parte superior central, mostra apenas o retrato do diretor de 

uma importante seguradora olhando para frente, o que poderia sugerir o “olhar para o futuro”. 

No entanto, a mesma fotografia, devido sua posição, é colocada em direção frontal aos olhos 

do leitor do jornal, sugerindo talvez uma conversa “olho no olho” com o especialista.  

Outra prática comum em matérias sobre previdência privada é a sua constante 

desvinculação enquanto forma de aplicação para a aposentadoria. A previdência privada 

muitas vezes é apresentada como modalidade de aplicação para múltiplos objetivos, embora 

tenha sido concebida, originalmente, como forma de garantia ou complementação de renda na 

velhice. É o que se percebe na frase a seguir da página em questão: “É tempo de arriscar um 

pouco mais, elaborar planos de longo prazo e reorganizar os investimentos, para neles 

incluir o projeto de manter padrão financeiro suficiente para realizar a viagem dos sonhos 

quando parar de trabalhar, garantir o pagamento do plano de saúde na velhice, assegurar a 

universidade dos filhos e a previdência dos netos ou apenas complementar o benefício mensal 

da previdência pública”. 

Essa reportagem principal, além de referenciar-se ao valor da meritocracia na 

previdência, uma vez que sugere que as pessoas que se precaverem e pouparem, olhando para 

o futuro, podem colher os bons frutos de seus esforços, também se referencia ao anti-

tributarismo típico do discurso neoliberal. O terceiro parágrafo inteiro da reportagem é 

utilizado para explicar as vantagens tributárias de uma aplicação em previdência privada 

decorrente da possibilidade de abatimentos no imposto de renda dos indivíduos, como sugere 

a frase a seguir: “Portanto, usar uma parte do 13º salário para contratar um plano de 

previdência privada pode ser uma boa saída para não depender de amigos, filhos e parentes 

na velhice e, de quebra, obter benefícios fiscais em 2011”. 
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Enunciado 8: Um olhar para o futuro 
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Por fim, dois destaques para esse enunciado. O primeiro em relação à pequena 

reportagem intitulada “Plano para todos os bolsos”, decorrente da expansão e da concorrência 

desse mercado. Dessa forma, a meritocracia no enunciado está relacionada ao trabalho e a 

poupança individual, cabendo, a qualquer cidadão, independentemente do tamanho dos 

bolsos, se prevenir para o futuro. O segundo destaque refere-se às fontes utilizadas nas seis 

reportagens da página: além de um cidadão, comum representado por um dentista que poupa e 

prospera, foram ouvidos apenas agentes do mercado financeiro relacionados diretamente a 

bancos que fornecem esse tipo de produto. 

Os anúncios sobre previdência privada, gêneros da esfera publicitária presentes na 

esfera jornalística, também permitem estabelecer dialogia entre o discurso neoliberal sobre 

previdência e o valor da meritocracia ao destacarmos, mais uma vez, a concepção da 

previdência privada enquanto uma poupança individual produzida pelo próprio sujeito para 

ser usada por ele mesmo. Trata-se da lógica típica do discurso neoliberal sobre a meritocracia: 

trabalhar e poupar hoje para usufruir o fruto do trabalho e da poupança no amanhã.  

Os dois anúncios a seguir, publicados na FSP e no OESP, respectivamente nos dias 29 

de novembro e 28 de dezembro, ambos em 2010, podem ser abordados sob a lógica da 

meritocracia e da previdência privada enquanto modalidade não apenas de garantia de renda 

futura suficiente na aposentadoria, mas como recurso, decorrente do esforço de poupar, para 

ser utilizado de outra forma, caso seja essa a escolha. 

No primeiro anúncio (Enunciado 9), publicado em um caderno especial da FSP sobre 

possíveis aplicações do 13º salário, a face de um bebê dormindo sobre os braços de uma 

pessoa ocupa quase todo o plano do anúncio. Nele é feita a menção de que os pais são 

especialistas em cuidar dos filhos, enquanto o banco é especialista em administrar o plano de 

previdência que garantirá o futuro desse filho. Um futuro, diga-se de passagem, sugerindo 

tranquilidade, expressada pela imagem do bebê dormindo. No anúncio, não é feita nenhuma 

menção ao uso da aplicação enquanto modalidade de aposentadoria, algo comum e já 

destacado anteriormente, sugerindo a possibilidade de múltiplos usos no futuro 

indeterminado. 

O anúncio (Enunciado 10) publicado no alto da página do caderno “Economia” do 

OESP, segue lógica semelhante de não relacionar diretamente a poupança atual, feita por 

meio de um plano de previdência privado, à aposentadoria. Mais uma vez é utilizada a palavra 

“futuro” como uma espécie de objetivo indeterminado, mas que pode ser garantido mediante a 

aplicação em previdência privada. Mais uma vez se está diante do valor do mérito de se 

trabalhar e poupar hoje para se aproveitar do fruto do esforço no dia de amanhã. 
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Enunciado 9: Anúncio de previdência privada (bebê dormindo) 
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Enunciado 10: Anúncio de previdência privada (contagem regressiva) 
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Vale ainda destacar mais dois elementos no anúncio publicado no OESP. O primeiro 

faz referência à possibilidade já destacada anteriormente de se abater tributos a partir de uma 

aplicação em previdência privada, dialogando de certa forma, mais uma vez, com o discurso 

neoliberal contra impostos. O segundo elemento corresponde a uma prática no mínimo 

curiosa em termos publicitários. O anúncio do banco em questão foi apresentado em vários 

dias, retratando uma espécie de contagem regressiva, tanto para o fim do ano quanto para o 

fim do prazo (último dia útil bancário do ano) para se fazer a aplicação em previdência 

privada. 

Por fim, para encerrar essa seção, cabe mencionar que praticamente todos os anúncios 

sobre previdência privada veiculados principalmente nos meses de novembro e dezembro, 

inclusive o analisado anteriormente, se repetem nos jornais FSP, OG e OESP. Esse dois meses 

foram prósperos em termos de veiculação de anúncios e cadernos especiais sobre previdência 

privada, muitos dos quais relacionados à possibilidade de aplicação do 13º salário nesses 

planos e/ou para garantir um bom abatimento no imposto de renda. 

 

4.2.3 A crítica ao valor da meritocracia do discurso neoliberal sobre previdência 

 

O discurso da meritocracia sobre a previdência no Brasil também pode ser percebido 

por meio das críticas realizadas por agentes de mercado ao modelo de repartição solidária da 

Previdência Social brasileira. Eles consideram inadequado do ponto de vista contábil a não-

correspondência entre as contribuições realizadas e os benefícios recebidos pelos segurados, 

isso por gerar situações em que os valores recebidos ao longo do tempo de aposentadoria 

ultrapassam aqueles recolhidos durante o período de contribuição. Esse é o principal 

argumento para justificar sua substituição por um sistema individual de capitalização 

condizente às leis de mercado. Ou seja, a ideia é que o sistema previdenciário público siga o 

exemplo dos sistemas de seguros privados de previdência. 

O discurso neoliberal ao defender a ideia de que o indivíduo deve ter maiores 

responsabilidades acerca da sua própria poupança em termos previdenciários justifica que isso 

o estimularia a melhorar seu rendimento e, consequentemente, aumentar sua capacidade de 

poupança. Assim, o sistema previdenciário seria financiado unicamente pelo próprio 

trabalhador e a sua poupança previdenciária acumulada ao longo do tempo de trabalho e 

contribuição formaria um montante que seria destinado à sua exclusiva aposentadoria. Essa 

concepção neoliberal se embasa na ideia de mérito individual como garantia do acesso a 

serviços e benefícios, devendo a Previdência ser reduzida à simples seguro, desmembrada da 
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Seguridade Social.  Por essa lógica, a Previdência deveria ter caráter contributivo, no modelo 

de capitalização individual, nos setores privados e no serviço público, garantindo o equilíbrio 

atuarial das contas públicas. 

No entanto, essas posições neoliberais de apoio ao desenvolvimento da previdência 

privada e críticas sobre Previdência Social não são endossadas por aqueles que acreditam no 

valor dos modelos de repartição solidária enquanto pacto coletivo. Segundo Silva (2004a), a 

Seguridade Social não pode curvar-se às pressões em favor da liberdade do mercado, 

especialmente no que diz respeito aos benefícios não contributivos em decorrência do que 

representam como mecanismos de transferência de renda para os mais pobres. Sejam 

contributivos ou fiscais, os recursos previdenciários devem constituir parcela da riqueza 

social, com gestão e distribuição respondendo a critérios de solidariedade, de universalidade e 

de justiça social. “Eles não compreendem, ou não consideram relevante, que a aposentadoria 

pública, em regime de repartição, é um mecanismo de solidariedade baseado no princípio da 

distribuição de renda” (MARQUES e EUZÉBY, 2005). O discurso neoliberal dos agentes de 

mercado também questiona a Previdência Social brasileira devido seu caráter compulsório aos 

indivíduos e às famílias, considerando tal obrigação um ataque à liberdade do indivíduo de 

fazer suas escolhas. 

O embasamento para a adoção dos regimes de repartição solidária decorre das 

inseguranças a que um cidadão pode ficar exposto decorrente da opção pelo modelo de seguro 

individual, uma vez que: 1) ele é baseado na responsabilidade do indivíduo, que assume todos 

os riscos de suas aplicações; 2) normalmente, somente os indivíduos e as famílias com 

suficiente renda disponível conseguem realizar a sua poupança; e 3) a natureza humana 

diferenciada promove, mais em uns do que em outros, a forte preferência para viver o 

presente e não se precaver com relação ao futuro. Essa compreensão embasou a construção de 

uma proteção social obrigatória e solidária. “É interessante lembrar, (...) que o direito à renda, 

em caso de perda de capacidade laboral (...) está inscrito na Declaração dos Direitos 

Humanos, aprovada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas” (MARQUES e 

EUZÉBY, 2005). 

 

É essa forma de pensar a proteção aos riscos que explica por que, no interior 

de um sistema solidário, é possível o pagamento de um piso acordado na 

sociedade mesmo àqueles que, através de seu esforço contributivo, não 

teriam "direito" a ele, se fosse levada em consideração a lógica do mercado e 

o cálculo atuarial, tal como é o caso do piso de um salário mínimo no Brasil. 

Seria desnecessário dizer, mas é sempre importante reafirmar que, em 

políticas públicas, um regime solidário é, por principio, um regime de 
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repartição. A solidariedade ocorre entre as gerações e os integrantes de uma 

mesma geração (MARQUES e EUZÉBY, 2005). 

 

A Previdência Social reduzida a um simples seguro envolve a adoção de um modelo 

mercantil de seguridade social sob a ideia de rentabilidade individual em prejuízo às garantias 

de um pacto coletivo. A história já demonstrou à exaustão que aumento de estoque de capital 

não representa, necessariamente, melhoria de condições de vida e bem-estar social (SILVA, 

2004a). Por sua vez, o Estado mínimo, na lógica neoliberal, tende a promover pressão para 

que os pagamentos previdenciários sejam cada vez mais focalizados em pessoas cujos ganhos 

são mínimos ou inexistentes, tais como trabalhadores de baixa renda com vínculo formal de 

trabalho filiado ao sistema, idosos, deficientes e não contribuintes, admitidos com relutância 

ao seu direito à Seguridade Social (SILVA, 2003). 

Para o discurso neoliberal, a universalização dos direitos previdenciários – 

independentemente da capacidade de contribuição ao sistema, visto que o mercado de 

trabalho no país ainda é marcado pela informalidade, rotatividade e baixa remuneração média 

– acabou tornando-se sinal de elevação dos gastos públicos. Os agentes do mercado, 

principalmente financeiro, condenam, veementemente, praticamente todos os tipos de 

benefícios que não tenham uma contrapartida contributiva. O discurso neoliberal condena o 

direito a benefícios previdenciários por parte de indivíduos que não contribuíram 

regularmente ou em base suficiente (caso dos trabalhadores rurais), pois acreditam que no 

médio e longo prazo haveria desincentivo à contribuição (LAVINAS e CAVALCANTI, 

2007). Mas essa visão está longe de ser consensual. 

 

Uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, implementada pela 

atual Constituição, foi a inscrita na declaração dos direitos do homem e do 

cidadão, isto é, do direito de cada indivíduo, na qualidade de membro da 

sociedade, à proteção da Seguridade Social. Em busca da universalização da 

cidadania, buscou-se romper com as coberturas restritas a setores inseridos 

no mercado formal, afrouxando os vínculos entre contribuições e benefícios, 

gerando mecanismos mais solidários e redistributivos, essenciais para o 

desenvolvimento nacional (ANFIP, 2009, p. 11). 

 

A universalização previdenciária no Brasil dependeria, fundamentalmente, da 

desvinculação entre o acesso à proteção social e a inserção de médio e longo prazo no 

mercado formal de trabalho – uma realidade ainda distante de parte considerável dos 

trabalhadores brasileiros. Para tanto, seria necessário conceber novos formas de acesso e 

novas fontes de financiamento previdenciário, desvinculados do contrato formal de trabalho. 
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É verdade que se a raiz da desproteção é o descompasso entre os critérios de 

concessão de benefícios e a estrutura do mercado laboral, ela poderia, em 

tese, ser revertida a partir de qualquer das duas esferas. Num contexto de 

fortalecimento político do mundo do trabalho, seria natural que se 

produzissem mudanças nos marcos de organização do mercado laboral e em 

sua dinâmica. No limite, qualquer ampliação do emprego formal refletir-se-

ia sobre a cobertura previdenciária, mesmo sob a concepção vigente – como, 

aliás, tem ocorrido nos últimos anos. É necessário, porém, considerar que a 

imensa maioria dos trabalhadores hoje em idade ativa – isto é, as gerações 

que irão se aposentar daqui a 10, 20 ou 30 anos – foi indelevelmente 

marcada pelo quadro dos últimos 20 anos pelo menos. As lacunas 

contributivas daí resultantes terão reflexos em toda a sua vida. (CARDOSO 

Jr. e MAGALHÃES, 2007, p.328-329). 

 

A experiência da universalização no campo, mesmo que ainda restrita, é apontada por 

Cardoso Jr. e Magalhães como o melhor parâmetro de reforma para expandir a cobertura do 

RGPS ao grande número de trabalhadores urbanos incapazes de contribuir regularmente para 

a Previdência Social, em decorrência da instabilidade do mercado de trabalho e/ou da 

precariedade de seus rendimentos. “Ela atenderia principalmente os trabalhadores cujo acesso 

à proteção social é baixo ou nulo” (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p.329).  

Os autores supracitados defendem ainda a necessidade de um regime previdenciário 

universal para aqueles trabalhadores de grau de proteção médio, pois acreditam que muitos 

deles não se aposentarão, nas regras atuais, devido a informalidade e a ampliação da carência 

para a solicitação do benefício. 

 

(...) ainda que persistam as condições favoráveis ao aumento do emprego 

formal, que têm caracterizado o período recente, será lenta a elevação da 

proporção dos assalariados com carteira, ou seja, daqueles que 

necessariamente contribuem para a Previdência Social. Portanto, durante um 

longo período, muitos não poderão arcar com a contribuição normal. Não 

importa. Se queremos tornar a participação universal e compulsória, todos 

contribuirão com o que puderem – inclusive com nada – e gozarão dos 

mesmos benefícios que auferem os da base de contribuição. A diferença terá 

que ser coberta com recursos fiscais. Trata-se, sem dúvida, de um enfoque 

justo, civilizatório, que jamais podemos perder de vista, principalmente 

tendo em conta os ataques e restrições dos que qualificam tais aportes como 

“déficits” da Previdência (SALM, 2007, p. 342). 

 

4.3 O DISCURSO NEOLIBERAL SOBRE A AÇÃO INEFICIENTE DO ESTADO: A 

PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA NA BERLINDA 

 

A presente seção apresenta a maneira como o valor da ineficiência do Estado no 

discurso neoliberal se materializa em enunciados sobre a Previdência no Brasil. Inicialmente, 
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são apresentadas as formas como esse tipo de discurso se organiza na fundamentação teórica 

neoliberal. Em seguida, por meio do estabelecimento de relações dialógicas, são realizadas as 

análises dos enunciados dos jornais FSP. OESP e OG que compõem o corpus de pesquisa 

desta tese. Essas relações dialógicas entre os enunciados do corpus e o discurso sobre a 

ineficiência e peso excessivo do Estado na Previdência Social envolvem: a) a contraposição 

entre Previdência Social (RGPS e RPPS), considerada ineficiente, e a previdência privada, 

tratada como eficiente; b) o peso do servidor público para as contas do governo decorrentes de 

excessos de benefícios do RPPS, bem superiores aos do RGPS dos aposentados da iniciativa 

privada, muito embora este também não esteja isento de críticas decorrentes de alguns 

supostos privilégios; c) o impacto das aposentadorias especiais dadas a determinadas 

categorias dentro do serviço público; e d) a má-gestão do sistema previdenciário. No final da 

análise, são apresentadas as críticas ao discurso neoliberal sobre questões que envolvem os 

“excessos” e a má-gestão da Previdência Social no Brasil, tanto a dos servidores públicos 

quanto à dos trabalhadores do setor privado. Por meio das críticas, a divergência entre 

discursos permite a melhor compreensão dos valores neoliberais de Estado ineficiente em 

questões previdenciárias nos enunciados dos jornais referenciados no corpus de pesquisa 

desta tese. 

 

4.3.1 O discurso neoliberal acadêmico sobre a ação eficiente do mercado e ineficiente 

do Estado 

 

Um dos principais elementos da doutrina neoliberal diz respeito ao emprego mais 

efetivo das forças da concorrência como meio de coordenar os esforços humanos. Essa 

posição baseia-se na crença de que a concorrência plena é a melhor forma de orientar os 

esforços individuais. Isso demanda um conjunto de normas que garantam o funcionamento 

benéfico da concorrência. A existência do mercado livre não eliminaria a necessidade de um 

Estado, pois a obrigação de organizar as normas, por as regras em vigor e arbitrá-las seria do 

governo. “O que o mercado faz é reduzir sensivelmente o número de questões que devem ser 

decididas por meios políticos” (FRIEDMAN, 1988, p. 23).  

O discurso neoliberal, além de enfatizar o papel do capitalismo competitivo como o 

organizador da maior parte da atividade econômica por meio da empresa privada operando 

num mercado livre, preocupa-se ainda com o papel que o governo desempenha numa 

sociedade livre. Hayek é enfático ao condenar à substituição da concorrência por meios 

menos eficazes de coordenação dos esforços individuais. A concorrência vista pelo prisma do 
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neoliberalismo é um método superior capaz de ajustar as atividades sem a intervenção 

coercitiva ou arbitrária das autoridades do Estado, oferecendo aos indivíduos a liberdade de 

atuar ou não em certas ocupações diante os riscos e recompensas de cada uma das atividades. 

 

Muitos dizem, no momento, que a democracia não tolerará o “capitalismo”. 

Se na acepção dessas pessoas “capitalismo” significa um sistema de 

concorrência baseado no direito de dispor livremente da propriedade 

privada, é muito mais importante compreender que só no âmbito de tal 

sistema a democracia se torna possível. (HAYEK, 1990, p. 83). 

 

Para Friedman, a associação perfeita entre liberdade econômica e liberdade política só 

seria possível no capitalismo de mercado, pois “o capitalismo competitivo, também promove 

a liberdade política porque separa o poder econômico do poder político e, desse modo, 

permite que um controle o outro” (FRIEDMAN, 1988, p. 18). 

Em resumo, os intelectuais do neoliberalismo acreditam que o controle centralizado da 

atividade econômica se constituiria no “Caminho da servidão”, conforme enfatiza Hayek em 

obra homônima. “Ter as nossas atividades econômicas controladas significa ser controlados 

sempre” (HAYEK, 1991, p. 100). 

Para Friedman, são poucas as áreas impossíveis de serem geridas pelo mercado. Dessa 

maneira, a ação do Estado deveria concentrar-se na proteção da liberdade contra os inimigos 

externos e contra os próprios compatriotas; na preservação da lei e da ordem; no reforço dos 

contratos privados voluntariamente estabelecidos; na promoção de mercados competitivos; na 

definição do significado de direitos de propriedade, na sua interpretação e na sua execução; e 

no fornecimento da estrutura monetária. “O liberal consistente não é um anarquista” 

(FRIEDMAN, 1988, p. 39). Essas funções do Estado são consensuais entre os neoliberais, 

conforme é possível perceber no enunciado de Hayek a seguir. 

 

O funcionamento da concorrência não apenas requer a organização adequada 

de certas instituições (...) mas depende sobretudo da existência de um 

sistema legal apropriado, estruturado de modo a manter a concorrência e a 

permitir que ela produza os resultados mais benéficos possíveis (HAYEK, 

1990, p. 59). 

 

Friedman lista ainda algumas atividades que não deveriam ser controladas pela ação 

do Estado: garantia de preços mínimos dos gêneros agrícolas; tarifas e restrições sobre 

importações e exportações; controle da produção; controle de preços em geral, de salários e de 

taxas; regulação das atividades industriais de transportes e financeiras; controle dos meios de 

comunicação; controle mediante licenciamentos de empreendimentos, ocupações ou 
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profissões; gerenciamento de programas de construção de habitações; serviço militar 

obrigatório; gerenciamento de parques nacionais; controle do transporte de correspondências; 

cobrança e gerenciamento público de estradas; e programas sociais públicos de seguros que 

envolvem a velhice e a aposentadoria. Apesar da extensa lista de atividades que o Estado 

deveria ser proibido de atuar, para esse neoliberal, essa “lista está longe de ser completa” 

(FRIEDMAN, 1988, p. 40). 

 A justificativa dada por Hayek para a limitação da intervenção do Estado se apoia na 

necessidade dos indivíduos preverem a ação do Estado e utilizar esse conhecimento para a 

elaboração de seus planos particulares, certificando-se da possibilidade ou não do Estado 

frustrar os esforços individuais. 

 Por sua vez, Mises (1991b) aponta que, para a lógica neoliberal, a ação do Estado 

empresário, proprietário e administrador de empresas públicas deve ser pouco tolerada, pois é 

deficiente e, portanto, financiada por meio de excesso de tributos. 

No discurso neoliberal de Friedman (1988), o mecanismo intervencionista apontado 

por Keynes (1985) para se buscar o pleno emprego e o crescimento econômico de uma nação 

transformou-se no responsável pelo aumento ininterrupto das despesas governamentais. Para 

Friedman, a intervenção é um equívoco, pois o desemprego e o baixo crescimento econômico 

não seriam causados pela instabilidade inerente à economia capitalista, mas sim pela 

incompetência do governo. A explicação neoliberal para os problemas da economia, portanto, 

decorreria da ação do Estado em impor pesadas tarifas e outras restrições para o comércio 

internacional; taxar excessivamente e de forma pesada, complexa e injusta; regular o mercado 

exageradamente através de comissões; fixar salários e preços; e outras medidas responsáveis 

por fazer os indivíduos utilizarem de forma inadequada os seus recursos, distorcendo o 

investimento em novas poupanças. "Na verdade, precisamos urgentemente, para a 

estabilidade e o crescimento econômico, de uma redução na intervenção do governo – e não 

da sua expansão" (FRIEDMAN, 1988, p. 41-42). Além disso, para Friedman as constantes 

intervenções do Estado teria criado uma enorme burocracia que se mostra em expansão, com 

todos os problemas daí decorrentes, entre as quais o aumento das despesas públicas e dos 

tributos para sustentar esse crescimento, além da invasão crescente na vida privada. Por fim, o 

intervencionismo é visto pelo discurso neoliberal como um fracasso do governo em proteger o 

funcionamento harmonioso da livre economia. 

Em relação à ação do Estado no sistema previdenciário propriamente dito, Friedman 

(1988), como já mostrado na seção anterior, a considera uma afronta à liberdade do indivíduo, 

pois o obriga a pagar impostos para o Estado por um serviço ruim que ele poderia adquirir no 
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mercado com maior qualidade. Além disso, a própria concorrência entre empresas do ramo 

levaria ao aperfeiçoamento desse tipo de seguro, beneficiando a clientela. 

Sobre o gerenciamento da Previdência Social, o discurso neoliberal repete o mantra do 

mercado sobre a ineficiência do Estado. A gestão pública é classificada como burocrática e 

ineficiente, ampliando os custos operacionais e os casos de fraude e sonegação motivados 

pela baixa capacidade de fiscalização do Estado. Dessa forma, o discurso neoliberal alia suas 

posições favoráveis à redução dos benefícios sociais previdenciários à evocação insistente da 

redução do peso do Estado. Para o discurso neoliberal a solução é simples: menos Estado, 

mais mercado. 

 

4.3.2 O discurso neoliberal da ineficiência do Estado na Previdência Social em 

enunciados da Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo 

 

Nesse momento, diante da familiarização com o discurso neoliberal sobre o Estado e 

previdência, cabe identificar e compreender, por meio da dialogia, o valor da ineficiência do 

Estado na Previdência Social brasileira presente nos enunciados que compõem o corpus desta 

pesquisa. Em relação ao sistema previdenciário, o Estado é considerado ineficiente em quatro 

situações: a) na comparação entre a Previdência Social e a previdência privada; b) no excesso 

de benefícios dados aos servidores públicos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

em comparação aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) dos 

trabalhadores da iniciativa privada; c) no excesso de privilégios dados às aposentadorias 

especiais, estas representadas essencialmente pelos benefícios da classe política; e d) na 

ineficiência gerencial da Previdência Social. 

O discurso neoliberal da Previdência Social ineficiente e previdência privada eficiente 

materializa-se no caderno especial “Economia & Negócios – Previdência Privada” 

(Enunciado 11), publicado em 30 de novembro de 2010, pelo jornal OESP. Esse caderno, 

uma espécie de guia de acesso a informações dos mais variados tipos sobre previdência 

privada, foi composto por 13 reportagens, que apresentam vantagens e informações sobre a 

previdência privada; uma reportagem e uma espécie de “nota-reportagem”, ambas com 

críticas ao INSS; 8 notas/análises sobre aspectos favoráveis à modalidade da previdência 

privada com relatos de executivos de bancos; e dois anúncios de meia página sobre 

previdência privada pagos por bancos/seguradoras, os quais, em linhas gerais, seguem o 

comportamento dos anúncios sobre previdência privada analisados na seção anterior. 
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Enunciado 11: Especial Economia & Negócios – Previdência Privada 



230 

 

Como de costume em anúncios e “reportagens” sobre previdência privada, alguns 

“chavões” desses gêneros discursivos podem ser identificados no enunciado. No caso da capa 

do caderno especial, temos a referência ao futuro impressa no primeiro parágrafo: “Fim de 

ano é sempre uma ocasião indicada para balanços e planejamento de vida. Na esfera 

financeira, é hora de pensar com mais atenção no futuro, de identificar as aplicações que se 

traduzam em segurança, especialmente quando você parar de trabalhar. Algo que lhe 

possibilite ter uma renda complementar à aposentadoria paga pela Previdência Social, 

custear a viagem que sempre imaginou, bancar a faculdade de filho, neto ou, ainda, manter 

um plano de saúde adequado”. Aliás, além da referência ao futuro, esse mesmo parágrafo 

exemplifica outra prática comum para esse tipo de enunciado. Os planos de previdência 

privada são muitas vezes desassociados daquele que seria o objetivo típico dessa modalidade 

de aplicação, a aposentadoria, e vinculados a múltiplos usos possíveis. Outra espécie de 

chavão desse tipo de publicação pode ser notada na fotografia de capa do caderno especial. A 

imagem de dois idosos na praia, sentados tranquilamente sob um guarda-sol, aparentemente 

lendo ou olhando o horizonte, combina harmoniosamente com o título da reportagem “Planos 

complementares garantem tranquilidade na aposentadoria”. A reportagem de capa faz 

menção ainda, como de hábito, à possibilidade de dedução do imposto de renda referente a 

essa modalidade de aplicação, sugerindo, no quarto parágrafo, uma expectativa típica do 

discurso neoliberal em relação ao sistema tributário, a redução do peso dos tributos. 

Se a existência de um caderno especial sobre previdência privada, por si só, já dá 

indícios da valorização da livre iniciativa, a reportagem de capa, na última frase do segundo 

parágrafo, reforça esse indício ao usar expressões como “crescimento” e “patrimônio acima 

de R$ 200 bilhões” ao se referir à previdência privada no Brasil. Aliás, ideia de solidez 

reforçada, no antepenúltimo parágrafo do texto de capa, pela menção feita à realização da 

fiscalização pela “Superintendência de Seguros Privados (Susep) e acompanhamento dos 

fundos feito pelo Banco Central”, os órgãos de fiscalização e acompanhamento competentes. 

Se por um lado a ação do Estado é condenada pelo mercado, inclusive na Previdência Social, 

por outro, devido interesses do próprio mercado, a ação desse mesmo Estado é convocada a 

certificar os empreendimentos privados a fim de garantir status de qualidade do produto 

comercializado, no caso em questão os planos de previdência. Diga-se de passagem, uma das 

poucas ações que, a priori, o discurso neoliberal aceita em termos de Estado diz respeito à 

obrigação de apenas fiscalizar, sem empreender, em áreas que a iniciativa privada deve ter 

primazia. No entanto, como já apresentado (capítulo 2), os riscos financeiros para as 

poupanças acumuladas em fundos previdenciários abertos (previdência privada) e fechados 
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(fundos de pensão) existem, principalmente quando sujeitos a aplicações especulativas 

consideradas arriscadas.  

A única referência a qualquer risco financeiro relativo à aplicação em previdência 

privada é feita apenas na reportagem da segunda página do caderno especial que apresenta o 

seguinte título: “Regras e garantias ampliam o mercado” (Enunciado 12). Como se percebe 

apenas pelo título, trata-se de uma reportagem que busca enfatizar mais uma vez a força e 

eficiência da previdência privada. Somente no terceiro parágrafo é sugerido algum tipo de 

risco à previdência privada: “A história tem mostrado que não há como assegurar que uma 

instituição financeira saudável hoje apresente a mesma condição daqui a 30 ou 40 anos, mas 

é importante cercar-se, o máximo possível, de algumas garantias. A escolha deve recair 

sobre uma instituição sólida, que tenha tradição na boa administração, expertise na área, 

conte com profissionais especializados, que seja respeitada no mercado”. De certa forma, a 

convocação de administradores para dar aval aos planos de previdência privada e de anúncios 

de planos de aposentadoria de sólidas instituições financeiras em um caderno especial de um 

jornal considerado referência nacional em termos de credibilidade sugere uma espécie de 

aprovação dessas empresas em termos de solidez, boa administração e respeito no mercado. 

Cabe destacar ainda que a fotografia (e sua legenda) na página dessa reportagem 

mostra um aposentado de 68 anos que “ficou feliz ao perceber que a renda do plano de 

previdência corporativo lhe garantiria um valor igual ao do que seria pago pelo INSS”. 

Aliás, felicidade reforçada pela imagem do vovô sorridente interagindo com sua netinha e 

também pelo texto da legenda que mostra que o aposentado “agora tem tempo de sobra para 

a neta Giovanna”. Aqui, nota-se o “chavão” da aposentadoria segura em termos de renda, 

tranquila diante do fim da atividade laboral e feliz pelo tempo livre para curtir a família, tudo 

garantido pela aposentadoria complementar. Além disso, mais uma vez nota-se a valorização 

da satisfação de um cliente que pode contar com um complemento da aposentadoria do INSS, 

um sistema que é sempre mostrado e percebido como insuficiente e “deficitário”. 

E o que dizer em relação aos não-ditos que esse caderno especial suscita à reflexão? 

Ao longo do período de coleta dos enunciados do corpus – seis meses de cobertura dos três 

jornais diários mais influentes do país – não foi publicado um enunciado sequer que se 

enquadraria no gênero guia previdenciário sobre o RGPS e RPPS; o que, caso fosse 

produzido, cumpriria, de certa forma, a tarefa jornalística de informar a sociedade sobre esse 

importante serviço social. No entanto, além desse caderno especial, a FSP, OESP e OG foram 

prósperos em publicar os mais diversos tipos de enunciados jornalísticos, “semi-jornalísticos” 

e publicitários sobre a previdência privada no Brasil. 
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Enunciado 12 – Regras e garantias ampliam o mercado 
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Mas a Previdência Social brasileira não foi completamente esquecida pelo caderno 

especial do OESP em análise. Foram publicadas duas reportagens e uma nota-reportagem 

sobre os problemas desse serviço público. Logo na capa já existe a chamada de uma 

reportagem sobre o INSS com os seguintes dizeres: “O risco do INSS. Déficit de R$ 47 

bilhões é fator de pressão por reforma da Previdência”. Como já mostrado, a reportagem da 

capa evidenciou a solidez financeira da previdência privada e a segurança desse serviço 

fiscalizado pelas autoridades competentes. Por sua vez, a Previdência Social brasileira, 

reduzida equivocadamente do ponto de vista constitucional e contábil à expressão “INSS”, 

mostra-se frágil, debilitada, “deficitária”, e necessitando de reformulação. 

A reportagem propriamente dita, com o título “Déficit da Previdência atinge R$ 47 

bi” (Enunciado 13), destaca que os “problemas” contábeis da Previdência Social exigem 

reformas. Diante de um “ritmo acelerado do rombo das contas” (como destacado no olho da 

reportagem), é preciso de reformas estruturais (o texto destaca a criação de previdência 

complementar e de um teto no valor das aposentadorias do RPPS, além da eliminação do fator 

previdenciário com a instituição de idades mínimas para as aposentadorias do RGPS). O 

decorrer da reportagem acaba sugerindo a fragilidade da previdência pública diante da 

previdência privada, que mereceu um subitem próprio no final da reportagem que destaca a 

expectativa de crescimento do setor e aprovação de um executivo de banco. 

Na mesma página da reportagem acima citada foi publicada a matéria “Planejamento é 

fundamental”, no box intitulado “Visão de futuro”. Nessa reportagem, mais uma vez, foi 

utilizada uma fotografia que mostra uma paisagem ampla no horizonte, sugerindo uma relação 

entre o título do box, o título da reportagem e a foto em torno da ideia de futuro. Chama 

atenção, também nessa reportagem, seu último parágrafo, uma espécie de desabafo em relação 

à fragilidade da Previdência Social brasileira e de sustentação da noção de confiança na 

solidez da previdência privada. 

Por fim, na mesma página das duas reportagens críticas ao INSS acima destacadas, são 

apresentadas oito notas analíticas, com depoimentos de oito executivos diferentes de oito 

instituições financeiras distintas e conceituadas que trabalham com essa modalidade de 

negócio. Nessas notas, são destacadas diversas virtudes da previdência privada, entre elas a 

sua expansão, flexibilidade e possibilidade de abatimento de impostos, Por essas 

características das notas, mais uma vez pode ser percebida a valorização da solidez, e portanto 

da eficiência, do setor privado em serviços previdenciários em contraposição à ineficiência e 

“insustentabilidade” da Previdência Social brasileira. 
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Enunciado 13: Déficit da Previdência atinge R$ 47 bi 
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Enunciado 14: Renda do INSS é achatada ao longo dos anos 
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Aliás, a insuficiência do INSS em termos de valores do benefício é enfatizada pelo 

desabafo apresentado em uma espécie de pequena nota-reportagem da página 4 desse caderno 

especial. Sob o título “Renda do INSS é achatada ao longo dos anos” (Enunciado 14), o 

texto mostra a insatisfação de um aposentado – identificado apenas pela sigla de seu nome e 

idade (“G.S, de 69 anos”) – decorrente da redução de seu benefício de 8,3 para 3,5 salários 

mínimos após 18 anos de inatividade. O fato da reportagem não revelar o nome do aposentado 

(seja por imposição do entrevistado ou por opção do jornal) não ajuda a estabelecer a 

confiança esperada entre um cidadão beneficiário e a autarquia responsável pelo benefício, no 

caso o INSS, pois indicia temor a represálias. 

Nessa mesma página é possível destacar mais dois elementos para análise. No centro 

da página, na foto do especialista em previdência privada (que ao olhar diretamente para a 

câmera fotográfica insinua uma conversa “olho no olho” com o leitor) sua mão esquerda 

sobre a mesa direciona o olha para uma revista sobre fundos de pensão que tem na capa, em 

letras maiúsculas, a palavra “QUALIDADE”, sugerindo a possibilidade de confiança em 

relação à previdência privada.  

Já na reportagem “Minha vida é viajar por aí”, inserida em box no final da página, 

além do destaque feito à vida feliz de um aposentado que trabalhou, poupou e aplicou 

recursos em uma previdência privada e agora pode viajar pelo mundo e visitar os filhos, é 

mostrado que atualmente “sua previdência complementar assegura uma renda mensal (...) 

que corresponde a exatamente o dobro do benefício que recebe do INSS”. E a segurança 

proporcionada pelo plano se estende a entes queridos, como destacado no olho da matéria: 

“Plano garante renda vitalícia também para a esposa em caso de ausência do titular”. Tudo 

muito diferente em comparação às possibilidades limitadas do INSS. O aposentado, que agora 

tem apenas a preocupação “de definir a próxima viagem”, destaca inclusive que seu “filho há 

muito já tem uma previdência privada” por ter seguido seu conselho, faltando apenas 

convencer sua filha a fazer o mesmo. O aposentado – que apenas “lamenta o fato de o plano 

não prever o pagamento de um 13º salário”, um detalhe diante de tantas virtudes – coloca a 

adesão ao plano de previdência complementar como a segunda melhor coisa que aconteceu 

em sua vida, ficando apenas atrás da sua família: “Só não vou dizer que foi a melhor coisa 

que me aconteceu porque coloco a sua frente minha esposa e meus dois filhos, mas a verdade 

é que o benefício veio complementar a minha felicidade”. Em suma, trata-se da felicidade 

conquistada graças à sábia decisão de se filiar a um plano de previdência complementar para 

compensar a infelicidade gerada pelos baixos benefícios concedidos pelo INSS.  
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Mas o típico discurso neoliberal sobre a ineficiência da ação do Estado no sistema 

previdenciário – que se materializa nos enunciados dos jornais FSP, OESP e OG por meio da 

contraposição entre a “eficiência” da previdência privada capitalizada e a “ineficiência” do 

regime de repartição solidária da Previdência Social brasileira – também é notado em 

enunciados sobre o peso do servidor público para as contas públicas, decorrentes de um 

suposto excesso generalizado de regalias previdenciárias. Entre 18 de outubro e 02 de 

novembro de 2010, após a divulgação de estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA)
61

 que apontava a disparidade entre o RGPS (dos trabalhadores da iniciativa 

privada) e o RPPS (dos servidores públicos federais) como um dos impeditivos à melhor 

distribuição de renda no país, o regime de previdência do setor público foi bastante 

comentado na cobertura jornalística da FSP, OG e OESP. 

Foi o caso da reportagem “Distorções na Previdência acirram desigualdade” 

(Enunciado 15), publicada pelo OG em 18 de outubro de 2010, que repercute o estudo do 

IPEA acima citado. A matéria começa considerando a Previdência Social como uma “caixa 

de surpresas ainda hoje” logo na primeira frase do lead, sugerindo que desde sempre, e 

também agora, a Previdência revela surpresas. Cabe destacar que em muitas situações a 

expressão “caixa de surpresas” faz referência a eventos negativos. No entanto, o motivo dessa 

qualificação fica indeterminado no próprio lead. O parágrafo sugere inicialmente que isso 

decorreria do fato da Previdência Social refletir “uma das maiores mazelas do país: a 

desigualdade de renda” por possuir “grandes distorções” entre os valores médios pagos aos 

aposentados do RGPS (que se limitam entre um salário mínimo e o teto do INSS) em 

comparação aos benefícios médios dos aposentados do RPPS. Mas, ao final do lead, é 

afirmado que o RPPS possui “benefícios e pensões sobre os quais pouco se sabe”. Assim 

sendo, a nova surpresa da Previdência Social poderia ser a existência de benefícios 

desconhecidos. Essa segunda impressão é reforçada pela própria continuidade da reportagem. 

Na segunda seção do texto, intitulada “Regime do funcionalismo é ‘cheio de caixas-

pretas’”, logo de início é usado o depoimento do próprio autor do estudo do IPEA que afirma 

que “o sistema é cheio de caixas-pretas” e “Quanto maior o benefício, maior a caixa preta”. 

Essas caixas pretas – pelo entender uma das responsáveis pela “caixa de surpresas” da 

Previdência Social – se referem aos benefícios especiais de pensionistas de determinados 

setores do serviço público: Banco Central, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), 

Congresso Nacional (Câmara e Senado), Tribunal de Contas da União e Forças Armadas. 
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 Órgão ligado à União e que possui pesquisadores de diversas correntes teóricas e metodológicas, inclusive na 

realização de estudos previdenciários. 
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Enunciado 15: Distorções na previdência acirram desigualdade 



239 

 

Todavia, antes da discussão sobre caixas-pretas, a segunda seção da reportagem 

apresenta dados para reforçar a ideia de desequilíbrio entre os dois sistemas, com o valor 

médio do benefício do RPPS sendo nove vezes maior que o valor médio do RGPS, mas com 

casos de benefícios que chegam a ser vinte e duas vezes superiores a essa média. 

Na continuidade da reportagem, após a apresentação de alguns benefícios especiais 

das aposentadorias das Forças Armadas – com regras que podem levar à aposentadoria 

pessoas com pouco mais de 40 anos e acumulando pensões –, são relatadas algumas 

características metodológicas do estudo do IPEA. Ocorre que, nesse momento, a reportagem 

comete um erro de interpretação do documento. No texto afirma-se que o IPEA “esmiúça 

separadamente as diferenças de renda no universo daqueles que recebem as aposentadorias e 

pensões corrigidas pelo salário mínimo” (RGPS) “e daqueles que têm benefícios que não são 

indexados ao piso” (RPPS). Em seguida, a expressão “Olhando-se os gráficos de cada um” 

sugere que os gráficos do box, construídos pela editoria de arte, relacionam-se ao universo dos 

que recebem as aposentadorias e pensões do RGPS corrigidas pelo salário mínimo (gráfico de 

cima) e os do que têm benefícios do RPPS não indexados ao piso (gráfico de baixo). Ocorre 

que, pelo que mostra o título dos gráficos (o de cima, “Renda do trabalho total”; e o de baixo, 

“Renda da Previdência”), essa correspondência é equivocada. O gráfico de cima corresponde 

à variação da concentração de renda em relação ao mercado de trabalho como um todo e o 

gráfico de baixo retrata a variação da concentração de renda da Previdência Social. Assim 

sendo, o entendimento da continuidade da reportagem é comprometido. A expressão “As 

diferenças são gritantes” utilizada no penúltimo parágrafo da segunda seção não se aplica aos 

gráficos que, aliás, mostram que tanto a desigualdade de renda do trabalho no Brasil quanto a 

da Previdência Social apresentam tendência de queda desde 2002. Cabe destacar que o jornal 

OG não fez qualquer menção ao erro (em sua coluna “Autocrítica” - pag. 2) nos dias seguintes 

à publicação da matéria. 

A reportagem é concluída na breve terceira seção, “Desigualdade poderia ter caído a 

partir dos anos 90”, com a afirmação de que o especialista do IPEA “garante que as 

diferenças entre ricos e pobres já teriam começado a cair na década de 90 não fossem as 

pensões do chamado regime próprio, aquele que paga os benefícios a funcionários públicos”. 

No mínimo é de se estranhar que mesmo diante do cenário atual de tendência de queda da 

concentração de renda do trabalho e da Previdência Social a reportagem tenha sido concluída 

a partir da constatação do quadro de concentração de renda dos anos 1990, ignorando por 

completo a melhoria do quadro ocorrida posteriormente. 



240 

 

Na mesma página dessa matéria jornalística, foi publicado um texto dentro de um box 

com o título “Analistas pedem reforma”, sendo complementado pelo subtítulo que afirma, de 

forma imperativa, que “Próximo governo terá que fazer mudança, dizem”. No caso, a palavra 

“dizem”, de forma indeterminada, faz referência a um suposto consenso entre especialistas 

que acreditam que não é mais possível adiar medidas urgentes em relação à Previdência 

Social. Esse suposto consenso é reiterado por uma declaração de outro especialista, o 

economista do BNDES (e ex-IPEA) Fábio Giambiagi (que nesta tese é usado como referência 

para o estabelecimento de dialogia entre os enunciados dos jornais e o discurso neoliberal 

sobre Previdência Social brasileira). Ele afirma que “na Previdência o diagnóstico é muito 

claro. Falta liderança política para encarar a reforma de frente”. 

Por fim, chama atenção o fato de que a declaração de um ex-secretário da Previdência 

Social ter sido publicada apenas no final do texto do box; um espaço, sabidamente, pouco 

relevante em termos visibilidade do leitor. Como visto, a construção de toda a reportagem 

sugere que o RPPS do funcionalismo público federal é um dos grandes motivadores das 

desigualdades de renda no país, o que é modalizado apenas com a declaração do ex-secretário, 

em discurso indireto, de que “a grande maioria dos servidores públicos ganha menos que o 

teto do regime geral” (RGPS) e com a declaração do mesmo, em discurso direto, de que 

“Trata-se de um grupo pequeno de servidores que recebe valores mais altos, mas o seu peso 

no total das despesas é desproporcionalmente alto”. Essas são as únicas menções feitas ao 

fato de que aposentadorias e pensões exageradas não são generalizadas, existindo apenas em 

determinadas categorias do serviço público, o que já seria suficientemente pesado para o 

sistema. 

Dois dias depois, na edição de 20 de outubro de 2010, um dos editoriais do OG 

repercutiu a reportagem feita com base nos estudos do IPEA. Sob o título “Previdências 

desiguais, renda concentrada” (Enunciado 16), a opinião oficial do jornal endossa o estudo 

do IPEA, afirmando, no segundo parágrafo, que ao “garantir para os servidores inativos 

aposentadorias e pensões proporcionais aos seus vencimentos básicos, o governo alimenta 

um canal de transferência de renda para uma casta do funcionalismo”. A palavra “casta”, na 

frase, qualifica o servidor inativo como privilegiado que, de forma nada meritocrática, recebe 

“junto com seus dependentes, mais benefícios do que contribuiu durante o trabalho ativo”; 

diferentemente do RGPS, em que “a maioria dos segurados recebe de volta como benefício o 

valor das suas contribuições, não havendo, nesse caso, transferência de renda”. 
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Enunciado 16: Previdências desiguais, renda concentrada 
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Na continuidade do editorial é sugerido que o debate em questão é visto com revolta 

por servidores públicos mais graduados, que se sentiriam jogados contra a opinião pública. O 

texto afirma, em seguida, que não seria esse o caso. A proposta de reforma defendida no 

editorial não seria para prejudicar os servidores com direitos já adquiridos, mas sim voltada 

para os novos ingressantes no funcionalismo, como recomendam os especialistas (não 

identificados) ao sugerirem a unificação do RGPS e o RPPS em um único sistema, idêntico 

para todos os trabalhadores, da iniciativa privada e do serviço público. O editorial afirma 

ainda que, em termos de aposentadoria, a motivação de ingressar no serviço público, dessa 

forma, viria da criação dos fundos de pensão, em que a lógica da meritocracia prevalece, pois 

essa modalidade previdenciária envolve uma poupança individual no modelo de capitalização 

e não de repartição solidária. 

Mesmo que não haja a intenção declarada de colocar trabalhadores da iniciativa 

privada contra servidores públicos, o fato é que muitos enunciados que compõem o corpus de 

análise desta tese acabam fazendo referência a esse tipo de “confronto”. É o que se pode 

perceber no artigo “Um sistema Único na Previdência Social” (Enunciado 17), assinado por 

um professor universitário e publicado em 2 de novembro de 2010, no caderno de economia 

do OESP. Logo no primeiro parágrafo o artigo afirma existir dois tipos de cidadãos no Brasil: 

os privilegiados de “primeira classe” (servidores públicos que contribuem pouco e ganham 

muito) e “os demais”, de “segunda classe” (trabalhadores da iniciativa privada que 

contribuem muito e se aposentam com pouco). Em seguida, classifica a situação como 

“injusta” e geradora de custos, sintetizando a situação da seguinte maneira: “(...) o Brasil 

gasta muito com aposentadorias e pensões e, além de gastar muito, gasta mal, porque 

discrimina em favor de um segmento, em detrimento da maioria dos cidadãos”. Na frase 

seguinte, o artigo fala de revisões no modelo que promovam igualdade entre trabalhadores e 

responsabilidade da gestão dos recursos. A partir daí, o artigo sugere uma reforma, válida para 

futuros ingressantes na Previdência, que implante a unificação do RGPS e o RPPS, com 

regras que seriam semelhantes às vigentes atualmente para os trabalhadores do regime geral, 

mas com a introdução de novos requisitos (ex: idade mínima para solicitar o benefício) em 

uma nova estrutura mista que garantiria uma cobertura mínima não contributiva bancada por 

todos os cidadãos (regime de universalização mínima) e outra contributiva (regime de 

capitalização) que complementaria a cobertura mínima O valor da meritocracia inerente à 

sugestão desse novo modelo pode ser verificado na observação que o articulista faz: “Com a 

implantação do novo sistema, os novos trabalhadores estariam contribuindo para a sua 

própria aposentadoria e suas contribuições teriam de ser separadas para utilizar no futuro”. 
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Enunciado 17: Um Sistema Único na Previdência Social 
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A respeito das diferenças entre o tratamento previdenciário dado aos trabalhadores do 

RGPS em comparação aos servidores do RPPS, a FSP, em editorial publicado em 25 de 

outubro de 2010 sob o título “Imprevidência” (Enunciado 18), foi categórica em afirmar que 

no “caso do setor público os privilégios precisam acabar”. 

Aliás, o discurso neoliberal sobre os privilégios das aposentadorias do setor público – 

argumento amplamente utilizado para evidenciar a ineficiência e o peso excessivo do Estado – 

ficou materializado em dois meses de exploração da cobertura dos jornais FSP, OESP e OG 

(entre os dias 20 de janeiro e 22 de março de 2011) sobre o evento da descoberta de uma série 

de casos de aposentadorias e pensões especiais, irregulares ou não, adquiridas por ex-

governadores, senadores e seus familiares. No OG, a primeira reportagem foi publicada em 20 

de janeiro; na FSP e OESP, em 21 de janeiro. O término da cobertura do evento se deu em 21 

de março na FSP; e em 22 desse mesmo mês no OG e OESP. Também chama atenção o 

número de matérias jornalísticas publicadas nesse período. Foram pelo menos 33 enunciados 

sobre o evento publicados na FSP, 16 enunciados no OESP e 26 no OG. De toda a maneira, o 

fato desse evento ter sido o que gerou o maior número enunciados presentes no corpus desta 

tese sobre a Previdência Social indicia a presença do valor do discurso neoliberal sobre 

Estado ineficiente, inchado e esbanjador; além de poder reforçar a percepção generalizada de 

que o serviço público, simbolizado negativamente na figura da classe política, é repleto de 

distorções e privilégios. 

Em relação à imagem da classe política e a sua identificação com o discurso neoliberal 

de Estado ineficiente, repleto de regalias para os seus servidores, alimentadas com os recursos 

dos contribuintes, o enunciado a seguir, “Questão de tempo e outros” (Enunciado 19) é 

bastante significativo. O enunciado é composto por um editorial, dois artigos e uma charge 

publicados na página A2 da FSP, no dia 21 de janeiro de 2011, que tratam das aposentadorias 

especiais. 

No editorial “Questão de tempo”, a FSP deixa patente sua impressão sobre, pelo 

menos, parte da classe política e a sua relação com o Estado. Depois de fazer uma alusão 

sobre a declaração mais conhecida de Andy Warhol (1928-1987) sobre os chamados “15 

minutos de fama”, o editorial declara, ironicamente, que as aposentadorias especiais 

garantidas “Depois de quinze minutos de fama, ou melhor, de quinze ou menos dias de 

mandato, adquirem condições de reivindicar o seu direito. A saber, o de contar com uma 

pensão vitalícia em consideração à sua passagem pelo cargo”. 
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Enunciado 18: Imprevidência 
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Enunciado 19: Questão de tempo e outros 
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Adiante, depois de relatar alguns casos de aposentadorias especiais – enfatizando a 

existência de mais de 60 ex-governadores que as recebem – o editorial conclui que o processo 

para extinguir essas distorções depende muito mais do que quinze minutos, pois se trata de 

uma cultura que existe a séculos, “baseada no privilégio de poucos e na exploração do 

contribuinte”. 

Nesta mesma página, mais três enunciados, em diálogo com o enunciado analisado 

anteriormente, contribuem no sentido de materialização do discurso neoliberal de Estado 

ineficiente, gastador de recursos públicos em decorrência de privilégios previdenciários. 

No alto da página, a charge intitulada “Pensão Vitalícia para ex-governadores” critica 

o fato de algumas aposentadorias especiais serem concedidas indevidamente. A ironia da 

charge se dá mediante a possibilidade imaginada de acesso a um benefício especial até mesmo 

se o cargo majoritário do executivo estadual for assumido por apenas “um minuto” diante da 

necessidade fisiológica do governador titular. 

 Por sua vez, o artigo intitulado “De franciscano a Francisco” faz referência a um ex-

senador – “tido como exceção no ofidiário brasiliense” – que, antes “pedra”, “virou vidraça” 

diante das notícias de que o mesmo também era beneficiário de uma aposentadoria especial. 

Nesse artigo, no início do terceiro parágrafo, o autor do texto ameniza um pouco a situação do 

ex-senador, afirmando que perto “do que tubarões ‘lucraram’ na privatização das teles, sem 

dúvida é pouco dinheiro”. Apesar dessa consideração, imediatamente o articulista encerra o 

parágrafo afirmando que o ato “foi o suficiente para manchar a biografia de quem trajava o 

uniforme de adversário das ‘boquinhas”. E no parágrafo seguinte, outra afirmação cortante: 

“Em Brasília, rouba-se tanto, que certos delitos dos políticos vão para a conta de café 

pequeno”, o que, para o articulista, na continuidade do texto, é bem diferente para pessoas da 

“planície” que são presos por roubarem para “matar a fome” ou por “furtar xampu de R$ 5”. 

Depois de apresentar alguns argumentos que o ex-senador usou para justificar sua ação, o 

articulista as desmerece com a expressão “Não é preciso nem comentar”. O artigo é finalizado 

com o relato do caso de um deputado que teve seu mandato bastante questionado devido sua 

escolaridade, sua ex-profissão e por suas inserções polêmicas durante a campanha política no 

rádio e TV, consideradas esdrúxulas para o grande público. Depois do relato de que o novato 

na Câmara, aliás o deputado mais votado em 2010, sentiu-se com sorte por pisar pela primeira 

naquela casa de leis justamente no dia da aprovação de um aumento dos vencimentos dos 

congressistas na próxima legislatura, o articulista decreta: “Sinais do tempo”. 

Imediatamente abaixo desse texto, o artigo “Haja estômago” apresenta três casos de 

benefícios especiais a ex-governadores e familiares para, no quinto parágrafo, avisar que 
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“Isso, no entanto, é só o fio da meada” de uma realidade difícil de digerir que se espalha por 

todo o país difícil, pois não é “mais questão de cérebro; é de estômago mesmo”. 

O destaque dado à ineficiência e peso do Estado, típico do discurso neoliberal, pode 

ser percebido materializado em enunciados sobre a má-gestão da Previdência Social brasileira 

que compõem o corpus de análise desta tese. É o que se nota no editorial intitulado “Bens 

públicos malcuidados” (Enunciado 20), publicado em 9 de outubro de 2010. Nele é 

analisado a maneira como prédios públicos, aqui representados por uma edificação de 

propriedade do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), são ocupados por membros de 

movimentos sociais devido o “descaso das autoridades com bens públicos”, expressão que 

abre o primeiro parágrafo do editorial. 

O editorial prossegue mencionando a existência de inúmeros bens imóveis que o INSS 

possui, muitos dos quais em situação irregular, impedindo, inclusive, que a maioria dessas 

edificações seja utilizada de forma mais adequada, “vendida ou, se houvesse viabilidade, 

transformada em habitação e transferida a preços subsidiados às populações de baixa 

renda”. Para o editorial, o “fato de muitos imóveis nunca terem tido boa documentação nem 

registro em cartório e estarem ameaçados de invasão não justifica a ausência de esforço 

para a regularização”. Na continuidade do editorial é afirmado que, devido essa ineficiência 

na gestão de bens imóveis da Previdência Social, “Não é estranho, portanto, que se sucedam 

as invasões de imóveis do INSS ou de outros órgãos públicos”. Raciocínio contraditório, uma 

vez que essas ocupações condenáveis são realizadas por pessoas de movimentos sociais que 

seriam os cidadãos em situação de vulnerabilidade social sugeridos pelo próprio editorial para 

se beneficiarem das moradias subsidiadas. 

Na continuidade do editorial, o texto muda seu enfoque para na analisar os 

mecanismos de ocupação e mobilização midiática realizados pelos movimentos sociais, 

sugerindo que existe uma rede articulada em torno deles, com a presença até de um grupo 

organizado de comunicação dos sem-teto. A análise prossegue afirmando que esses grupos de 

“invasores são bem recebidos pelas autoridades”, e estranhando o fato desse “movimento não 

incomodar as autoridades” devido “a falta de legitimidade do movimento”. Essa parte do 

editorial termina com uma afirmação categórica: “As invasões não deveriam ser toleradas 

pelo governo. Mas se este não cuida da segurança dos imóveis nem os vende, mostra a 

tolerância com os invasores”. Neste momento do texto, verifica-se um não-dito. O editorial 

não enuncia, como anteriormente, a outra possibilidade de utilização dos imóveis da União 

para o desenvolvimento de moradias populares subsidiadas. 
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Enunciado 20: Bens públicos mal cuidados 
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O editorial é concluído com a avaliação de que os entes públicos devem administrar 

melhor seus imóveis, mas que “nada indica que os governos pretendam cumprir à risca suas 

responsabilidades”. 

Na reportagem publicada no dia 07 de novembro de 2010, intitulada “Sangria na 

Previdência pode chegar a R$ 1,7 bilhão ao ano” (Enunciado 21), a materialização do 

discurso neoliberal sobre a ineficiência gerencial do Estado na Previdência Social brasileira 

pode ser mais uma vez percebida. Logo no título houve a opção de recorrer à palavra 

“Sangria” para fazer referência à forma como os recursos públicos vazam das contas da 

Previdência Social. 

De saída, na primeira frase do primeiro parágrafo da reportagem já é categoricamente 

afirmado que o “Cofre sensível e deficitário, que ameaça ser um vespeiro para a presidente 

eleita, Dilma Rousseff, a Previdência Social sofre uma sangria diária provocada por 

inúmeros erros e fraudes de pequena monta”, já evidenciando os problemas de gestão do 

setor público. 

No segundo parágrafo, a reportagem afirma que os dados referentes a valores da 

sangria das contas, apresentados anteriormente, “expõem a vulnerabilidade do sistema, que já 

vive um problema estrutural crônico” causado pela arrecadação insuficiente, sugerindo um 

quadro de desarranjo total da Previdência Social. 

Após apresentar mais irregularidades, dados e valores referentes à Previdência Social, 

a reportagem, no quarto parágrafo, prossegue mostrando mais uma de suas deficiências 

gerenciais: a demora entre a detecção das fraudes e erros e o seu tempo de resolução, que 

“leva no mínimo 70 dias”, sugerindo morosidade do processo. 

Na continuidade da reportagem, no sétimo parágrafo, mais um índice do discurso 

neoliberal sobre a ineficiência gerencial. A primeira frase desse parágrafo afirma que a 

“maior pedreira têm sido as chamadas ‘aposentadorias do além’”, geradas pela omissão, por 

parte de familiares, do falecimento dos beneficiários da Previdência Social. Tal prática seria 

responsável por parte da sangria tratada no título e causaria “alegria dos que se apoderam dos 

cartões de benefícios após o óbito”. No décimo parágrafo, após informar que “o controle da 

Previdência Social sobre seus processos tem aumentado”, isso não teria sido o suficiente, 

uma vez que “numa estrutura de dimensões gigantescas e com vícios históricos”, haveria 

“margem para o aprimoramento”, sugerindo, ao mesmo tempo, uma estrutura pesada demais 

e ainda distante da eficiência gerencial. Em seguida, decreta mais uma vez a ineficiência 

gerencial da Previdência Social: “A maioria das irregularidades ocorre por incapacidade do 

sistema do INSS de dialogar com outros bancos de dados oficiais”. 
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Enunciado 21: Sangria na Previdência pode chegar a R$ 1,7 bilhão ao ano 
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Apesar da reportagem apontar para a necessidade de melhorias no sistema 

previdenciário, o penúltimo parágrafo recorre a um especialista em Previdência Social, 

economista do IPEA, o qual, em discurso indireto, afirma que “eliminar os pequenos golpes é 

impossível num sistema previdenciário tão grande e com a tecnologia disponível hoje”. Ou 

seja, a inevitável ineficiência gerencial do sistema está diretamente ligado ao seu gigantismo 

estatal, condenável pela lógica neoliberal. 

Em reportagem do dia 29 de novembro de 2010, intitulada “INSS pagava benefícios a 

33 mil mortos” (Enunciado 22), o discurso neoliberal sobre Estado ineficiente no que diz 

respeito à Previdência Social pode ser percebido em sua materialidade. De saída, o título da 

reportagem, associado à charge fantástica de um morto segurando uma sacola de dinheiro, que 

só pode ser entendida se associada à todo o contexto enunciativo, revela uma situação no 

mínimo cômica, embora envolta pela tragédia que o subtítulo da matéria sugere: “Relatório de 

2009 do Tribunal de Contas da União diz que rombo nos cofres públicos pode chegar a R$ 

1,9 bilhão”. 

Esse contexto irônico criado na conjugação do título, charge e subtítulo da reportagem 

é aumentado pelo primeiro parágrafo do texto: “Quase sempre em falta com os vivos, a 

máquina pública tem sido generosa com a população dos cemitérios, revelam auditorias 

sobre pagamentos do governo federal”. Imediatamente na frase seguinte, no mesmo 

parágrafo, é decretado o motivo da ironia, a falta de controle do Brasil sobre os desembolsos 

que distribuem “fortunas para pessoas que já morreram”, o que marca o discurso da 

ineficiência gerencial da Previdência Social. E no mesmo parágrafo inicial, a reportagem faz 

referência a diversos outros programas sociais nos quais haviam problemas relacionados a 

pagamentos indevidos, previdenciários ou não, a pessoas mortas, reforçando a sugestão de 

descontrole e ineficiência do Estado. 

Após apresentar dados e valores relacionados aos pagamentos indevidos, responsável 

pela perda de quase R$ 2 bilhões, a reportagem revelou que a auditoria feita pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) apontou que a não integração de dados disponíveis ao governo, 

somados à “inércia para reaver o dinheiro”, seriam os responsáveis pelo rombo acima citado. 

Enfim, os dois casos seriam motivados pela ineficiência do Estado. O mesmo julgamento 

severo em relação ao Estado não é feito para os bancos, que, conforme apontou a própria 

reportagem, deveriam devolver ao Tesouro os recursos que ficam em contas de beneficiários 

por mais de 60 dias sem saques, o que não é feito, segundo os bancos, por falta de 

acompanhamento das próprias instituições bancárias ou pelo sigilo financeiro não o permitir. 
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Enunciado 22: INSS pagava benefícios a 33 mil mortos 
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Em seguida, após quatro parágrafos que fizeram referência a outros programas sociais 

não-previdenciários em que mortos haviam recebido benefícios irregularmente, somente no 

último parágrafo da reportagem foi apresentado um dos motivos para as falhas no sistema de 

controle de óbitos do governo, mas que não possui vinculação direta com alguma falha de 

gerenciamento da Previdência Social: a omissão dos cartórios sobre falecimentos, 

descumprindo a determinação legal. 

Por fim, o box publicado na mesma página sob o título “Fiscalização já mudou de 

mãos duas vezes” dialoga tanto com a reportagem acima analisada quanto com a ineficiência 

gerencial do Estado condenada pelo discurso neoliberal. Nele é sugerido que o problema 

relacionado ao controle de óbitos junto aos cartórios é causado pela mudança de mãos dos 

responsáveis pela fiscalização desses cartórios, que saiu das mãos da Previdência Social para 

a Receita Federal, voltando, recentemente, à Previdência Social. No box, mais uma vez é 

empregada a palavra “inércia” para se referir à morosidade na recuperação dos valores dos 

benefícios pagos irregularmente. 

 

4.3.3 A crítica ao discurso neoliberal sobre ineficiência do Estado na Previdência Social 

 

A ação do Estado na Previdência Social brasileira, como foi possível perceber por 

meio de relações dialógicas entre enunciados que compõem o corpus de pesquisa e o discurso 

neoliberal, é considerada ineficiente. O Estado é tratado como gestor irresponsável com os 

recursos públicos por manter alguns privilégios previdenciários do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) dos trabalhadores do setor privado e, principalmente, por garantir 

benefícios de “marajás” aos servidores públicos do Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS). Além disso, é considerado gestor incompetente e burocrático por não conseguir 

combater fraudes, sonegações e desvios de recursos desses dois sistemas previdenciários. 

Dessa maneira, o discurso neoliberal une sua defesa favorável à redução dos benefícios 

sociais previdenciários à sua evocação insistente de redução do peso do Estado. 

 

A crítica ao discurso neoliberal sobre os privilégios das aposentadorias do setor público: o 

RPPS do servidor público não é o inimigo público nº 1 

 

O discurso neoliberal é bastante profícuo ao apontar para os “privilégios” existentes 

nos sistemas de previdência dos trabalhadores do setor privado, o RGPS, e do funcionalismo 

público, o RPPS. Fazem isso ao desclassificar a atuação do setor público na Previdência 
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Social, principalmente ao relacionar os excessivos benefícios previdenciários garantidos a 

poucos e pequenos setores do funcionalismo público às mazelas das contas públicas. 

No Brasil, os trabalhadores que possuem vínculo empregatício com o poder público, 

regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos (EFP), os chamados estatutários, submetem-se 

às regras da administração pública, não sendo chamados de empregados, mas sim de 

servidores. “No sentido pleno do termo, seriam representantes do Estado junto à população e 

a ela serviriam” (BATICH, 2009). 

Porém, o discurso neoliberal pró-reforma da Previdência, deflagrado no Brasil em 

meados da década de 1990, encontrou na figura do servidor público o inimigo público número 

um do sistema previdenciário. Entre os privilégios apontados no setor público destacam-se as 

aposentadorias precoces, a soma de aposentadorias e o acúmulo de aposentadoria com salários 

de outros empregos, gerando os chamados super-salários, expressão corrente na imprensa em 

geral. Dessa maneira, fortaleceu-se a ideia de que o servidor é um esbanjador do dinheiro 

público, gozando de privilégios jamais sonhados pelo trabalhador do setor privado. O discurso 

neoliberal generaliza a ideia de que o servidor público é um mal para o Estado.  

 

Dessa forma, somou-se à ideia construída desde o governo Collor (de que o 

funcionário público é "marajá", ganhando sem trabalhar ou trabalhando 

pouco) aquela que o considera parte integrante de um segmento privilegiado 

da população e, por isso, em nome da justiça social, deveria ser imposta a 

reforma. Curiosamente, a promoção dessa justiça social foi defendida a 

partir do nivelamento por baixo e nada foi dito quanto a melhorar a situação 

dos que ganham pouco. E isso não por acaso, pois significaria o 

enfrentamento dos determinantes da má-distribuição de renda existente 

inclusive entre os trabalhadores, tanto no setor privado como no setor 

público (MARQUES e MENDES , 2004). 

 

Combater privilégios e a ineficiência é uma obrigação do poder público, mas é 

necessário separar essas deficiências da figura do servidor público. Segundo Silva (2004b), a 

eficiência do serviço público depende de investimentos na capacitação e consolidação de 

servidores, tornando-os aptos a responder pela operação de agências governamentais 

articuladas em uma rede de apoio ao cidadão. Isso implica, evidentemente, combater a 

corrupção e a ineficiência, ações que não significam a desqualificação do servidor público. 

Ainda de acordo com Silva, o mecanismo ideal para suprimir privilégios e criar condições 

para aumentar a eficiência dos serviços públicos envolve a qualificação do servidor mediante 

concursos públicos, a formação de carreira, a avaliação do desempenho, a política salarial, a 

seguridade social e a preservação dos direitos adquiridos. 
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A discussão sobre o servidor público e seus supostos privilégios e ineficiências 

motivou o desenvolvimento de propostas que buscassem uma possível unificação do RPPS ao 

RGPS. Marques e Euzéby (2005) analisam essa questão, destacando que essa ideia surgiu no 

Brasil na metade dos anos 1990 e foi muito debatida durante a discussão da reforma 

previdenciária promovida no governo Lula. A proposta não vingou, mas sua discussão 

permanece. 

A percepção de grande parte da população brasileira sobre os supostos privilégios dos 

funcionários públicos decorre do fato de “os proventos serem significativamente mais altos 

em alguns segmentos, tais como entre os juízes, os deputados e os senadores” (MARQUES e 

EUZÉBY, 2005). O que grande parte da opinião pública ignora é que muitos dos “privilégios” 

dos funcionários públicos, considerados justos ou não, veem sendo eliminados ou reduzidos 

desde as reformas e novas regulamentações promovidas nos governos FHC, Lula e Dilma. 

 

No regime dos funcionários públicos, as mudanças levadas a cabo pelo 

primeiro governo Lula, foram, em nosso entender, mais substantivas. Isto 

porque elas resultaram na quebra do pacto até então existente, na qual o 

funcionário público teria seu provento garantido ao longo de toda sua vida: 

mesmo que esse provento fosse de valor menor do que aquele pago no 

mercado de trabalho do setor privado ele estaria garantido durante a vida ativa 

e inativa. (...) As alterações realizadas na “reforma” do regime dos servidores, 

em dezembro de 2003, retirou a paridade entre o benefício e o provento dos 

funcionários da ativa, introduziu um teto para os benefícios, adotou o critério 

de idade e, tal como no regime dos trabalhadores do setor privado, implantou 

a contribuição sobre aposentadorias acima de um certo valor (MARQUES e 

MENDES, 2006). 

 

Para Marques e Euzéby (2005), a certificação dos supostos privilégios dos 

funcionários públicos exige que se abandone a simples comparação entre os valores das 

aposentadorias e se passe a comparar a totalidade da renda obtida durante a vida ativa e a 

inativa dos dois segmentos de trabalhadores, dos setores privado e público. Nesse sentido, 

Marques e Euzéby (2005) levantam três questões que deveriam ser levadas em conta nesse 

debate: 1) a diferença entre os salários pagos pelo setor privado e os proventos pagos pelo 

governo federal aumentam de acordo com a elevação do nível de qualificação e experiência; 

2) se por um lado as alíquotas das contribuições dos trabalhadores do setor privado são 

progressivas e submetidas a um teto, por outro, a dos funcionários públicos federais, antes da 

reforma, e sem exceção, consistia de 12% sobre o total do provento; 3) os trabalhadores do 

setor privado tem direito, no momento da aposentadoria, a ter acesso ao seu Fundo de 
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), benefício não existente para o funcionário público, 

uma vez que ele conta com maior estabilidade de trabalho. 

 

Esses elementos indicam a necessidade de uma melhor reflexão sobre 

proposições que tendam a tratar da mesma forma os funcionários federais e 

os trabalhadores do setor privado em matéria de aposentadoria. A simples 

ideia de igualdade de tratamento não parece adequada, já que deixa de 

considerar que as situações de inserção são verdadeiramente diferentes, isto 

é, não há como tratar de forma igual situações desiguais (MARQUES e 

EUZÉBY, 2005). 

 

Marques e Mendes (2004) destacam que mudanças ainda maiores nas condições de 

aposentadorias dos servidores públicos desestimularia o ingresso de bons profissionais no 

Estado por meio de concurso público.  

Vale esclarecer ainda que regimes próprios de aposentadoria para servidores públicos 

não são exclusividade do Brasil. De acordo com Marques e Euzéby (2005), na maioria dos 

países membros da OCDE os funcionários federais são cobertos por regimes de aposentadoria 

particulares e especialmente para eles concebidos. 

 

Antes de o pensamento neoliberal dominar a política econômica e a maneira 

de conceber o Estado e suas instituições, os servidores tinham direito à 

estabilidade e à aposentadoria de valor igual ao provento que receberiam se 

estivessem ainda na ativa. A estabilidade tinha como propósito não só 

defender os servidores de demissões arbitrárias, isto é, quando contrariavam 

orientações do poder político que determina as diretrizes do aparelho do 

Estado, mas também formar uma burocracia capacitada nas questões da 

esfera pública. Dessa maneira, não se apresentava nenhuma peculiaridade no 

caso brasileiro, pois tal dispositivo fez parte da criação do Estado Moderno 

em todos os países (BATICH, 2009). 

 

Regimes próprios para funcionários públicos foram concebidos sob a fundamentação 

de que as regras que governam a função pública diferirem em quase todos os aspectos 

daquelas que regem as relações entre empregadores e empregados no setor privado. 

 

Para começar, os funcionários exercem a autoridade pública mais do que 

simplesmente a representam. Isso acarreta uma série de obrigações e 

sacrifícios, entre os quais a razão de os salários serem geralmente mais 

baixos, quando comparados ao do setor privado, para igual nível de 

qualificação e responsabilidade. Para compensar essa situação, o Estado se 

comprometeu a cobrir as necessidades dos funcionários pelo restante de suas 

vidas. Nesse sentido, a estabilidade, tão falada como um privilégio dos 

funcionários públicos, estende-se para toda a vida do funcionário público e 

deriva, historicamente, do caráter da função exercida pelo servidor 

(MARQUES e EUZÉBY, 2005). 
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O debate sobre a unificação dos regimes de Previdência dos trabalhadores do setor 

privado e dos servidores públicos é bastante complexo, concluem Marques e Euzéby (2005), 

exigindo a analise da questão sob diferentes prismas. Porém, mesmo sem a aprovação dessa 

unificação na reforma de 2003, o Estado, para reduzir seus gastos com benefícios atuais e 

futuros, tem realizado a contratação de servidores públicos pelo RGPS, conforme prevê a Lei 

n. 9.962/2000, submetendo-os às regras do setor privado, gerando instabilidade no emprego e 

a redução de vencimentos na aposentadoria. No mesmo serviço público existem funcionários 

estáveis e outros instáveis, reafirmando a desigualdade entre servidores (SILVA, 2004b). 

Além do que já foi aqui abordado, cabe destacar que a confusão generalizada que se 

faz entre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e o Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) acaba atingindo negativamente o debate sobre o suposto déficit da 

Previdência. Do ponto de vista constitucional, as despesas previdenciárias de servidores que 

fazem parte do RPPS derivam de contribuições de ativos, de inativos e pensionistas e do 

encargo patronal do setor público. Ou seja, a previdência dos trabalhadores do setor privado, o 

RGPS, não tem nenhuma ligação jurídica com RPPS dos servidores públicos. Portanto, alegar 

que o principal motivo do “déficit” da Previdência Social é o valor elevado dos benefícios dos 

servidores públicos acaba jogando a opinião pública contra uma classe de trabalhadores que 

está longe de ser a grande culpada dos problemas da Seguridade Social e, em especial, do 

RGPS. Ademais, segundo Fagnani (2007a) a massa dos benefícios das aposentadorias do 

RPPS é de baixo valor, inclusive no setor público. O que existem são algumas distorções que 

podem, e devem, ser combatidas, entre as quais o acúmulo de benefícios e existência de 

algumas regras especiais que atingem apenas poucos privilegiados do setor público, entre eles 

algumas categorias de servidores do legislativo, do judiciário e do executivo. 

Os chamados privilégios do servidor público, além da suposta ineficiência da 

Previdência desse setor, canalizaram o ataque contra o aparelho estatal e as políticas públicas 

de aposentadoria. “Tanto o governo como a mídia insistia em ‘demonstrar’ que os servidores 

eram privilegiados e em associar a pouca eficiência (...) do serviço público ao mau 

desempenho dos servidores, quando, de fato, as ineficiências eram o resultado de décadas de 

descaso e sucateamento” (BATICH, 2009). Essa associação serviu para o isolamento dos 

funcionários públicos, que acabam sendo identificados como aqueles que recebem 

aposentadorias significativamente maiores do que os recebidos pelos trabalhadores do setor 

privado, retirando do Estado recursos essenciais para que os serviços públicos sejam 

adequados (MARQUES e MENDES, 2006, p. 64). 
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Embora seja pequeno o número de segurados com aposentadorias de valores 

extremamente elevados, diante do universo dos servidores, governo e mídia 

trataram de divulgar exaustivamente sua existência, apresentando-as como 

prova inconteste do tratamento diferenciado dos funcionários públicos em 

relação aos trabalhadores do setor privado (MARQUES e MENDES, 2004). 

 

A crítica ao discurso neoliberal sobre os “privilégios” das aposentadorias do RGPS: a 

aposentadoria por tempo de serviço e as aposentadorias rurais 

 

O discurso neoliberal sobre a Previdência Social brasileira aponta que o nosso sistema 

reproduz a nossa desigualdade social, perpetuando a péssima redistribuição de renda, com os 

mais pobres financiando os benefícios dos mais ricos. Isso decorreria também das diferenças 

para o acesso ao benefício da aposentadoria por tempo de serviço e por idade do RGPS. Os 

beneficiários que se aposentam por tempo de serviço (normalmente, contribuindo por mais 

tempo) provinham, em grande parte, dos melhores postos de trabalho, com salários mais 

elevados e de maior estabilidade, tendo assim melhores condições de comprovação, por meio 

de documentação, dos requisitos para a obtenção da aposentadoria. Por sua vez, grande parte 

dos trabalhadores que se aposentam por idade é composta por pessoas de menor renda média, 

que muitas vezes apresentam dificuldades de comprovação do tempo de serviço devido a 

precariedade e instabilidade de seus trabalhos sujeitos à alta rotatividade. 

Silva (2004b) concorda com a real necessidade de se combater mecanismos pelos 

quais os “mais pobres” financiam os “mais ricos”, mas a partir de um debate que deveria 

seguir outro caminho, pois, no geral, o benefício médio de aposentadoria pelo RGPS é muito 

baixo. De acordo com esse autor, os aposentados “mais ricos” não são tão mais “ricos” em 

relação aos inativos mais pobres. De fato, os benefícios médios são baixos. Cerca de 75% dos 

beneficiários recebem entre um e dois salários mínimos, com o benefício médio dos 

aposentados por tempo de serviço de aproximadamente dois salários mínimos, enquanto o 

benefício médio dos aposentados por idade é um pouco superior a 1 salário mínimo (SILVA, 

2004b). 

 

O dissenso não decorre do imperioso compromisso ético-político de 

combater, no interior do sistema previdenciário, os mecanismos reprodutores 

da desigualdade, mas da tendência de se nivelar por baixo a pauta de direitos 

sociais, nesse caso expressos em garantia de renda, a pretexto de combater 

privilégios, opondo trabalhadores entre si e transferindo renda de uns para os 

outros, preservando, em última análise, os ganhos do capital. E quanto à 

transferência de renda, se é verdade que não se pretende que os “mais 
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pobres” continuem a financiar os “mais ricos”, é de se perguntar em que 

medida a reforma contribuiu, efetivamente, para inverter a situação, 

transferindo para aqueles o que não mais será pago a estes, além da possível 

redução da concessão de benefícios, “aliviando” o caixa do sistema por 

determinado período (SILVA, 2004b). 

 

No Brasil, os gastos com aposentadoria do RGPS englobam as aposentadorias por 

idade (urbanas e rurais) e por tempo de contribuição. Para o trabalhador urbano, a Previdência 

Social brasileira é uma forma de seguro social coletivo, sendo que a concessão de seus 

benefícios depende da existência de vínculo contributivo, da qualidade de segurado e/ou de 

certa quantidade de contribuições prévias (carência). No entanto, não são apenas os recursos 

referentes às contribuições previdenciárias do trabalhador que compõe a poupança individual 

do mesmo, como ocorre no caso das previdências privadas. O modelo da Previdência Social 

brasileira, como já apresentado, é o de repartição solidária, ou seja, os recursos referentes às 

contribuições do conjunto dos trabalhadores, dos empregadores e do Estado durante a vida 

ativa da massa salarial garantem os rendimentos da massa dos aposentados, criando uma 

cooperação entre gerações. 

De acordo com Cardoso Jr. e Magalhães (2007), a Previdência Social garante 

benefícios que abrangem a idade avançada, a incapacidade laboral (total ou parcial, 

permanente ou temporária), a maternidade, a necessidade de prover o sustento de filhos 

menores, o exercício de trabalho nocivo à saúde, a morte e a reclusão
62

.  Porém, os “critérios 

de acesso a essa cobertura revelam-se (...) – principalmente se contrastados com as 

características sociolaborais da população brasileira – bastante restritivos” (CARDOSO Jr. e 

MAGALHÃES, 2007, p. 312). A maior parte do acesso a esses benefícios previdenciários 

está vinculado exclusivamente a contribuições constantes e à inserção de médio e longo prazo 

no mercado de trabalho. Tais exigências dificultam o acesso de grande parte da força de 

trabalho brasileira à proteção previdenciária, principalmente para o trabalhador rural. 

No campo, diferentemente do trabalho urbano, o trabalho formal é ainda minoritário. 

A tônica das relações de trabalho no campo é de informalidade e o trabalhador rural tem 

menor capacidade contributiva.  Por isso, o plano de benefícios da Previdência Social para 

trabalhadores no campo se estrutura de forma distinta. A vinculação previdenciária no campo 

deriva do trabalho na lavoura, não sendo necessários requisitos contributivos. 

 

                                                 
 62

O seguro-desemprego, porém, é gerido pelo Ministério do Trabalho, sendo regulado por legislação e fontes 

próprias de financiamento. 
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Este é, aliás, o elemento definidor do caráter previdenciário do subsistema 

rural, erroneamente tratado por alguns como pertencente ao campo da 

Assistência. O direito à proteção previdenciária deriva, no campo como na 

cidade, do trabalho produtivo e socialmente útil. O fato de os benefícios 

rurais trazerem, como nota peculiar, a desnecessidade da mediação 

contributiva não implica assistencialismo. (...) O que é diferente de dizer que 

“o trabalhador rural não contribui”. Apenas não se condiciona o benefício à 

prova da contribuição (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 2007, p. 323). 

 

Dessa forma, a população rural tem mais facilidade de acesso à cobertura 

previdenciária do que a urbana, não significando isso que esse acesso se dê facilmente. “O 

reconhecimento do trabalho rural para fins previdenciários depende (...) de prova documental 

datada do período cujo cômputo se pleiteia. A proteção previdenciária permanece, assim, 

vinculada indiretamente à inserção no mercado formal agropecuário” (CARDOSO Jr. e 

MAGALHÃES, 2007, p. 323). Os autores apontam ainda a importância dessa proteção 

previdenciária em termos de manutenção do modo de vida do agricultor familiar. 

 

Os benefícios rurais, além de constituir a principal fonte de sustento das 

famílias que os recebem são, hoje, o mais importante fator de reprodução da 

agricultura camponesa, vale dizer, constituem a base material da reprodução 

do modus vivendi da população atendida e de sua identidade social. (...) A 

renda previdenciária respondia, em 1999, por 70,8% do orçamento familiar 

rural no nordeste e 41,5% no sul (CARDOSO Jr. e MAGALHÃES, 

2007, p. 329). 

 

Por sua vez, Silva (2004b) destaca que os trabalhadores rurais ainda merecem atenção 

especial por parte da Seguridade Social, pois apesar de melhorias nas condições rurais – 

graças ao maior acesso aos meios de comunicação, aos serviços, aos hábitos de consumo e a 

maior tendência de se trabalhar no campo e viver na cidade – estas ainda estão longe serem 

similares ao que acontece com os trabalhadores urbanos. Assim sendo, em relação aos 

trabalhadores rurais e aos seus benefícios previdenciários, é necessário considerar o grau de 

exposição a riscos sociais, ambientais, ergonômicos, físicos, emocionais, em suma, à 

salubridade (SILVA, 2003). 

Relatório divulgado pela ANFIP (2009) destaca que a criação dos empregos formais 

determinou um resultado muito positivo para o subsistema previdenciário dos trabalhadores 

urbanos, em decorrência da expansão da formalidade do emprego nas cidades. Caso haja a 

manutenção dessa situação, o saldo positivo pode ser transformado em fundo de reserva a fim 

de se promover a inclusão previdenciária de segmentos de trabalhadores que não têm 

capacidade contributiva ou tempo de vida útil laboral suficiente para contribuir ou para 
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cumprir as carências obrigatórias para a aposentadoria por idade, como muitas vezes acontece 

com os trabalhadores rurais. 

Ainda de acordo com a ANFIP (2009), a existência de formas contributivas 

diferenciadas de acordo com a capacidade econômica e a renda dos diversos tipos de 

segurados é uma questão de justiça social. “A separação entre urbanos e rurais permite ainda 

ponderar o efeito das múltiplas renúncias, isenções e imunidades tributárias, que afetam 

diretamente as receitas previdenciárias” (ANFIP, 2009, p. 29). Portanto, a análise em 

separado dos resultados previdenciários dos trabalhadores do campo e da cidade deve ser feita 

unicamente e apenas para se entender a natureza distinta das receitas e despesas de cada tipo 

de subsistema, e não para serem analisadas e questionadas do ponto de vista contábil, uma vez 

que tal questionamento não se sustentaria diante da legislação. “É preciso construir a agenda 

dos trabalhadores. (...) Sem essa agenda positiva, pode prevalecer a do grande capital.” 

(ANFIP, 2009, p. 30-31). 

 

A crítica ao discurso neoliberal sobre a ineficiência gerencial da Previdência Social 

brasileira 

 

Apesar das melhorias significativas da gestão do Ministério da Previdência Social 

(MPAS) verificadas nas últimas duas décadas, há muito ainda a ser feito. Nesse sentido, a 

identificação e compreensão dos reais problemas gerenciais devem ser promovidas sob a ótica 

da precariedade estrutural ainda existente no MPAS devido sua baixa capacidade de 

fiscalização, decorrente, entre outros motivos, do número reduzido de seu quadro de 

funcionários. Esse diagnóstico entra em choque com o discurso neoliberal, que crê na 

necessidade de redução de tamanho e intervenção do Estado. 

Um dos elementos necessários para o aumento da eficiência gerencial do MPAS 

envolve a necessidade de modernização da fiscalização e da gestão do sistema previdenciário. 

Isso exige, entre outras coisas, à contínua melhoria dos sistemas de informação, uma vez que 

o processamento de dados nas atuais condições ainda favorece a fraude e não assegura a 

agilidade, a resolubilidade, a confiabilidade e a transparência das informações (SILVA, 

2004b). 

No entanto, a questão do quadro de pessoal é a que acaba gerando debates mais 

intensos. A lógica do discurso neoliberal exige constante racionalização de gastos e aumento 

da produtividade para que seja possível a economia de recursos e a não-expansão do quadro 
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de servidores. Porém, para Silva (2004b), o enxugamento, a qualquer custo, do quadro pode 

trazer mais problemas quanto à “saúde” financeira da Previdência Social. Ao contrário, a 

existência de um número ideal de fiscais poderia ajudar a elevar a arrecadação, contribuindo 

para a melhoria do equilíbrio financeiro do sistema. As atividades de fiscalização buscam 

reduzir a inadimplência das contribuições, aumentando, dessa maneira, o nível de 

cumprimento voluntário de suas obrigações previdenciárias e promovendo o incremento da 

arrecadação com valores advindos das empresas e dos segurados. 

Segundo o relatório da ANFIP (2009), a maior fiscalização tributária e previdenciária, 

que levou à unificação das ações fiscalizadoras na Super-Receita, em 2006, teve 

consequências positivas sobre a formalização dos empreendimentos e dos contratos de 

trabalho. No entanto, ainda de acordo com o relatório da ANFIP (2009), ao se comparar o 

Resultado da Ação Fiscal (RAF) de 2008 ao ano de 2007, percebesse uma redução real de 

67%. Em 2008, o número de fiscalizações e diligências caiu pela metade em comparação com 

2007. Por sua vez, o montante acumulado com a Ação Fiscal em 2008 teve resultado ainda 

pior, representando 1/3 da quantia rercebida no ano anterior. Para o Conselho Executivo da 

ANFIP, a redução nos resultados das fiscalizações previdenciárias pode ser explicada pela: a) 

redistribuição de auditores fiscais para atividades internas, criando dificuldade no 

planejamento da Ação Fiscal, desvalorizando a presença fiscal junto aos contribuintes; e b) 

excesso de burocracia que acaba por consumir elevado número de horas dos auditores, 

prejudicando o resultado da ação fiscal. A ANFIP (2009) sugere ações para remediar esses 

problemas, destacando: a) ampliar a quantidade de auditores no trabalho externo; b) 

solucionar a carência de servidores da área de apoio, reduzindo os problemas no atendimento 

ao contribuinte; c) ampliar a presença fiscal buscando conhecimento integral do contribuinte, 

permitindo coibir práticas de sonegação; d) melhorar os sistemas, os aplicativos e os suportes, 

além de realizar treinamentos periódicos dos auditores para o uso dos diversos sistemas; e e) 

integrar as áreas previdenciária e fazendária, para o desenvolvimento de conhecimento 

histórico e técnico das duas áreas. 

O aprimoramento da fiscalização no campo previdenciário também é abordado por 

Lúcio (2007). Ele aponta para a importância da fiscalização como forma de combater a 

informalidade tradicional presente em algumas ocupações e o disfarce do vínculo 

empregatício em contratos de trabalho caracterizados como autônomos e estágios. “Estudos 

do Dieese dão conta que existem mais de 14 milhões de trabalhadores em setores formais da 

economia que, no entanto, apresentam vínculos trabalhistas informais” (FAGNANI, 2007b, p. 

59). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estas considerações buscam alinhavar os diversos elementos que constituem esta tese. 

O intuito das próximas linhas é garantir o entendimento holístico desta pesquisa, o que 

depende da retomada da hipótese e da compreensão integrada entre a teoria/método de análise 

e o objeto de estudo em questão. De partida, é necessário reafirmar que esta tese procurou, por 

meio da Análise Dialógica do Discurso (ADD), de inspiração filosófica bakhtiniana, 

identificar, analisar e entender os valores neoliberais materializados em enunciados sobre a 

previdência no Brasil, publicados nos jornais O Estado de S. Paulo (OESP), Folha de S. Paulo 

(FSP) e O Globo (OG). Com tal procedimento, foi possível perceber o diálogo convergente 

entre os enunciados analisados e os principais argumentos neoliberais de defesa da 

necessidade de realização de mais uma reforma da Previdência Social brasileira, a qual, caso 

se concretize apoiada nos princípios neoliberais e dos interesses do mercado financeiro, pode 

afetar negativamente o trabalhador assalariado brasileiro em seu momento de maior 

vulnerabilidade: o fim da vida laboral. 

Antes da retomada das análises dos enunciados que sustentam a tese de que valores do 

discurso neoliberal sobre a previdência se materializam nas páginas dos jornais OESP, FSP e 

OG e dos apontamentos decorrentes das implicações desse discurso na desestruturação dos 

mecanismos previdenciários no Brasil, é necessário, primeiramente, recuperar as motivações 

da realização desta pesquisa e o percurso de seu desenvolvimento.  

O início desta tese – que, de certa forma, é anterior a ela própria, uma vez que envolve 

objetos de análise que já vinham sendo pesquisados há mais tempo – foi marcada pelo 

encontro divergente de dois enunciados: “A Previdência Social brasileira é deficitária” e “A 

Previdência Social brasileira não é deficitária”. O primeiro enunciado, repetido como mantra 

pelos jornais OESP, FSP e OG, era considerado pelo eu-pesquisador, de forma pouco crítica, 

como fato inexorável. O segundo enunciado, de significado discursivo divergente em relação 

ao anterior, quando atravessou e foi compreendido pelo eu-pesquisador, originou a 

indignação motivadora que estimulou a produção desta tese. 

Diante dessa motivação e do diálogo com a filosofia da linguagem do Círculo 

bakhtiniano e com a ADD, buscou-se, de forma transdisciplinar (garantida aqui pelo uso de 

aportes teórico-metodológicos da Linguística, da Economia Política e das Ciências Sociais), 

identificar, analisar e interpretar os valores neoliberais materializados nas páginas dos jornais 

anteriormente citados por meio do estabelecimento de relações dialógicas entre os enunciados 

que compõem o corpus da pesquisa e o discurso neoliberal em sua interface com a seguridade 
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social, a previdência (privada e pública) e a esfera jornalística. Enfim, a verificação da 

hipótese da pesquisa – a existência de valores neoliberais concretizados nas matérias 

jornalísticas e anúncios publicitários sobre a previdência brasileira nas páginas dos jornais 

acima citados – decorre da compreensão do discurso neoliberal, da sua ligação com o debate 

sobre seguridade social e previdência em ambiente de mundialização financeira e da sua 

relação com a esfera jornalística capitalista. A partir daí, diante desse contexto amplo, foi 

possível promover o trabalho de identificação, análise e interpretação dos valores neoliberais 

nos enunciados sobre previdência no Brasil e relacioná-los ao próprio debate sobre a suposta 

necessidade de uma nova reforma do sistema previdenciário nacional que, se ocorresse sob a 

lógica do mercado (como nas duas reformas anteriores: FHC/1998 e Lula/2003), envolveria a 

redução da proteção do sistema previdenciário público e abriria espaço para o 

desenvolvimento de diversas formas de previdência privada e fundos de pensão, os quais 

lançariam, no circuito especulativo da mundialização financeira, de alto risco sistêmico, a 

poupança para a aposentadoria de milhares de trabalhadores. 

Todo o procedimento, brevemente acima relatado, teve como ponto de partida a busca 

pelo entendimento da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin e da Análise Dialógica do 

Discurso que daí decorre. O modo bakhtiniano de entendimento da realidade concreta 

evidencia que o sujeito da linguagem vive em um ambiente de múltiplas relações sociais. 

Essas relações dão origem a discursos de diversas ordens e que se materializam em signos – 

produtos da criação ideológica corporificados em algum material semiótico definido numa 

determinada linguagem (enunciado). Os signos são entendidos como a expressão concreta e 

objetiva da realidade prática dos seres humanos. É da necessidade de compreensão da relação 

entre a linguagem e a realidade concreta da vida que deriva a proposta bakhtiniana de 

metalinguístca, uma forma de fazer ciência que permite, concomitantemente, lançar mão de 

estudos sobre a sociedade e a linguagem a fim de se compreender os sentidos dos discursos e, 

portanto, a própria realidade. Essa forma de compreensão da realidade envolve o 

estabelecimento de relações dialógicas (que são relações de sentido) entre os enunciados de 

análise (que são signos ideológicos existentes em qualquer material semiótico) e a cadeia 

discursiva desses signos que se estabelece no tempo e no espaço, constituindo, portanto, o 

extraverbal dos enunciados. O extraverbal é aquilo que está além do enunciado propriamente 

dito, mas que também o constitui em termos discursivos. Para garantir a verdadeira 

compreensão do sentido dos enunciados é preciso explorar o extraverbal, pois todo discurso 

faz parte de uma longa cadeia enunciativa. É a importância desse contexto extraverbal do 

discurso que dá origem à noção de memória do objeto, uma memória coletiva que está na 
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cultura e em seus objetos e que garante que um enunciado em análise entre em relação 

dialógica de convergência ou divergência com outros enunciados decorrentes dessa memória 

coletiva. 

Com o entendimento da noção de memória do objeto, é reforçada a ideia de que o 

sentido do discurso, de maneira dialógica, só pode ser alcançado quando a análise ultrapassa o 

enunciado propriamente dito, passando a compreendê-lo como unidade de comunicação e 

significação que necessita de contextualização da situação imediata da enunciação e do 

contexto social amplo, ou seja, o extraverbal. 

Dessa forma, a compreensão do sentido do discurso neoliberal dos enunciados das 

matérias jornalísticas sobre a previdência brasileira que compõem o corpus de análise dessa 

pesquisa dependeu da memória do objeto relativa a esses enunciados: o neoliberalismo e a sua 

relação com a seguridade social e a previdência, no Brasil e no Mundo. Com a memória do 

objeto estabelecida, esta pesquisa passou a ver o neoliberalismo enquanto diversos princípios 

socioeconômicos da sociedade capitalista idealizados a partir da Segunda Guerra Mundial, 

mas que passam a ser aplicados de fato após os anos 1970, afetando negativamente as 

políticas de seguridade social em geral, principalmente as relacionadas à previdência social.  

É dentro desse movimento de configuração do neoliberalismo que se abre espaço para a 

finança capitalista mundializada explorar, e colocar em risco especulativo, os elevados 

recursos das futuras aposentadorias de trabalhadores acumulados em fundos de pensão. Com a 

memória do objeto estabelecida foi possível compreender as relações dialógicas entre os 

enunciados e o contexto social de produção desses enunciados, o que contribuiu 

decisivamente para a posterior identificação e entendimento da forma como os valores do 

discurso neoliberal se materializam nos enunciados que compõem o corpus de pesquisa. 

Recuperada a memória do objeto do neoliberalismo e de sua relação com a seguridade 

social e a previdência, a pesquisa procurou apoio na discussão sobre a forma como o discurso 

neoliberal se articula com a esfera jornalística impressa a partir do fortalecimento dos 

princípios dessa doutrina e da aplicação de medidas socioeconômicas embasadas nesses 

princípios, essencialmente a partir das últimas duas décadas do século XX. Dessa etapa 

emerge a concepção de que os jornais possuem duplo caráter na sociedade capitalista: 

comercializador da mercadoria jornal/informação e plataforma de discursos hegemônicos; 

sendo essas as características propícias para articulação do discurso neoliberal na esfera 

jornalística principalmente por meio da cobertura econômica, como se verifica nos jornais 

FSP, OESP e OG. 
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A articulação dos diversos elementos que foram apresentados nos três primeiros 

capítulos desta tese podem ser resumidos em três eixos essenciais: apreensão da 

teoria/metodologia de análise dialógica do discurso de inspiração bakhtiniana; 

estabelecimento da memória do objeto do discurso neoliberal em relação à seguridade social e 

a previdência; e a passagem pela discussão sobre a relação entre o neoliberalismo e a esfera 

jornalística. Foi na compreensão articulada desses três eixos que se desenvolveu, nesta 

pesquisa, a capacidade de identificação, análise e interpretação dos valores neoliberais em 

enunciados sobre a previdência no Brasil dos jornais FSP, OESP e OG, o que se demostrou no 

quarto e último capítulo. 

Iniciado com a pormenorização do processo de seleção e delimitação do corpus, que 

foi reduzido a 22 enunciados, a análise dialógica do discurso aqui promovida foi capaz de 

identificar, analisar e interpretar três ordens de valores neoliberais materializados nos 

enunciados selecionados dos jornais OG, FSP e OESP: a) o valor da política fiscal rigorosa, 

que dialoga com os sucessivos “déficits” da Previdência; b) o valor da meritocracia, que 

destaca positivamente o modelo de previdência capitalizada e questiona o modelo 

previdenciário brasileiro de repartição solidária do Regime Geral de Previdência Social dos 

trabalhadores da iniciativa privada (RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social dos 

servidores público (RPPS); e c) o valor da ineficiência do Estado, materializado nos 

enunciados que tratam da péssima atuação pública na Previdência Social brasileira e da 

participação eficiente do mercado na previdência privada complementar aberta e nos fundos 

de pensão fechados. 

Para se chegar a esse resultado – que confirma a hipótese de pesquisa e permite 

estabelecer a tese de que os valores neoliberais se materializam nos enunciados sobre a 

previdência brasileira dos jornais OESP, FSP e OG – os enunciados foram colocados em 

diálogo consonante com as proposições de caráter neoliberal de três autores de máxima 

expressão nesse tipo de pensamento – Mises, Hayek e Friedman – e com as sugestões de 

reforma da Previdência Social brasileira de caráter neoliberal do economista Fábio Giambiagi. 

No entanto, por conta da natureza crítica e política desta tese, os enunciados do corpus 

também entraram em diálogo dissonante com diversas obras questionadoras da influência do 

neoliberalismo sobre a seguridade e previdência que fazem parte das referências 

bibliográficas desta pesquisa, em especial os artigos sobre a Previdência Social que compõem 

a publicação produzida pelo Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho 

(CESIT/UNICAMP). 
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Da análise dialógica do discurso realizada nos enunciados sobre a previdência no 

Brasil, um dos valores manifestados é o que prega a necessidade do governo manter uma 

política fiscal sólida.  

O diálogo estabelecido entre o valor do discurso neoliberal de controle rigoroso das 

contas públicas e a Previdência Social brasileira destaca os custos excessivos do RGPS e, 

principalmente, do RPPS. A Previdência Social brasileira é tratada como uma das áreas em 

que o Estado mais gasta, e de forma ineficiente. Para justificar esse diagnóstico, alega-se que 

as contas da Previdência Social possuem um “déficit” estrutural que só tende a aumentar em 

decorrência: a) do envelhecimento da população brasileira, que envolve mais tempo de 

recebimento da aposentadoria; b) da redução da relação entre o número de contribuintes e de 

beneficiários, provocado pelo aumento da expectativa de vida e pela redução da fecundidade; 

c) do pagamento de aposentadorias especiais para trabalhadores que não contribuíram com o 

sistema, como é caso de muitos trabalhadores rurais; d) do pagamento, por mais tempo, de 

benefícios que podem ser solicitados antecipadamente, como é o caso das mulheres e dos 

professores; e) dos gastos excessivos com aposentadorias especiais do serviço público; e f) da 

política de reajuste de grande parte das aposentadorias de acordo com a elevação do salário 

mínimo, o que ainda não condiziria com a capacidade econômica nacional. 

A partir do diagnóstico desse suposto déficit, elevam-se as vozes que conclamam por 

mais uma etapa de reforma da Previdência. Desta vez a proposta gira em torno: a) do 

estabelecimento de uma idade mínima da aposentadoria; b) da unificação do RGPS e RPPS 

com o estabelecimento de um teto único de aposentadoria, igual ao que já existe no âmbito 

dos trabalhadores da iniciativa privada; c) do corte das aposentadorias especiais para 

professores e mulheres; e d) da limitação ao máximo dos benefícios estabelecidos sem a 

contrapartida contributiva. 

No entanto, como visto pela crítica ao discurso neoliberal, a Previdência Social 

brasileira não é deficitária se for seguido exatamente o que está escrito no capítulo da 

Seguridade Social na Constituição do Brasil, destacando-se dois pontos: a execução correta 

do Orçamento da Seguridade Social (OSS) e o respeito à contabilidade da Seguridade Social 

com o fim da Desvinculação das Receitas da União (DRU). 

Ademais, como apresentado na crítica ao discurso neoliberal: a) o envelhecimento da 

população brasileira pode ser compensado com a ampliação da formalização do emprego 

conforme vem ocorrendo nos últimos anos, possibilitando a manutenção da relação entre 

contribuintes e beneficiários; b) os trabalhadores rurais não contribuem porque não querem, 

mas sim porque ainda hoje suas situações laborais são precárias; c) a aposentadoria antecipada 



269 

 

da mulher é uma compensação pela realidade ainda precária tanto da relação entre os gêneros, 

que leva ao exercício, por parte da mulher, de uma dupla jornada de trabalho, quanto em 

termos de trabalho, visto que os direitos trabalhistas femininos são mais constantemente 

desrespeitados; d) a aposentadoria antecipada dos professores também se justifica pelas 

dificuldades inerentes da profissão; e) apesar de existirem benefícios de servidores públicos 

realmente acima daquilo que seria razoável para a realidade brasileira, isso não é uma regra de 

todo funcionalismo, mas acaba sendo usado como forma de se querer pautar por baixo as 

aposentadorias dos servidores; f) os reajustes dos benefícios previdenciários de acordo com a 

elevação real do salário mínimo é uma questão de recuperação da renda do trabalhador, 

achatada brutalmente principalmente nas décadas de 1980 e 1990; g) o estabelecimento de 

uma única e elevada faixa de idade para a aposentadoria pode penalizar principalmente os 

trabalhadores braçais, que teriam dificuldade em manter-se no emprego de acordo com o 

avançar da idade; h) um regime próprio de aposentadoria para o funcionalismo público, junto 

com a estabilidade de emprego, são formas de atrair bons profissionais para o serviço público, 

uma vez que, ao contrário da iniciativa privada, o funcionário público não possui FGTS, sem 

contar que, em média, o trabalho na iniciativa privada tende a oferecer melhores 

remunerações. 

O outro valor do discurso neoliberal materializado nos enunciados dos jornais FSP, 

OG e OESP sobre a previdência no Brasil é a meritocracia.  

Esse valor normalmente é associado ao modelo de capitalização típico da previdência 

privada e dos fundos de pensão. Na lógica meritocrática do discurso neoliberal, a previdência 

deveria seguir uma forma de poupança individual para a aposentadoria que envolve o esforço 

próprio do trabalho e da poupança e as recompensas daí decorrentes, no caso as reservas feitas 

hoje para garantir o próprio futuro. Para o discurso neoliberal, os regimes de repartição 

solidária intergeracionais típicos da seguridade dos Estados de bem-estar social, como o 

brasileiro, são injustos. Nesse modelo solidário, a contribuição dos trabalhadores da ativa 

bancam os aposentados, não existindo uma vinculação exata entre o total de contribuições do 

trabalhador na ativa com o valor do benefício recebido na inatividade. Nesse modelo, os 

trabalhadores de renda mais elevada acabam contribuindo com aqueles que se encontram em 

situação laboral mais precária. 

Ou seja, o que é visto como uma forma de redistribuição de renda e justiça social pelos 

defensores do regime de repartição solidária típico da social-democracia, é considerado 

injusto e nada meritocrático pelos defensores do modelo de capitalização individual. De certa 
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forma é um embate entre duas visões: “o cada um por si, Deus por todos” do neoliberalismo 

contra “o um por todos e todos por um” da sociedade solidária. 

Finalmente, o terceiro valor do discurso neoliberal materializado nos enunciados sobre 

previdência dos jornais OESP, OG e FSP é o da ineficiência do Estado em relação à eficiência 

do mercado. 

Nesse caso, as relações dialógicas estabelecidas entre os enunciados do corpus e o 

discurso sobre a ineficiência e peso excessivo do Estado na Previdência Social destacam: a) a 

contraposição entre Previdência Social (RGPS e RPPS), considerada ineficiente, e a 

previdência privada, tratada como eficiente; b) o peso do servidor público para as contas do 

governo decorrentes de excessos de benefícios do RPPS, bem superiores aos do RGPS dos 

aposentados da iniciativa privada, muito embora este regime também não esteja isento de 

críticas decorrentes de alguns supostos privilégios, como as aposentadorias por tempo de 

serviço que muitas vezes leva à inatividade pessoas de idade prematura; c) o impacto das 

aposentadorias especiais dadas a determinadas categorias dentro do serviço público; e d) a 

má-gestão do sistema previdenciário relacionada à morosidade de procedimentos, 

incapacidade de fiscalização e fraudes. 

A respeito das críticas ao discurso neoliberal sobre a ineficiência do Estado, duas delas 

já foram expostas acima: a injustiça de se considerar todo e qualquer funcionário público 

como uma espécie inimigo público, um marajá repleto de privilégios, o que não condiz com a 

realidade média do serviço público; e a justificativa social para certas aposentadorias 

especiais, como a de alguns trabalhadores rurais, mulheres e professores. 

Por sua vez, a gestão ineficiente do Estado na Previdência é justificada pelos críticos 

do discurso neoliberal como uma consequência: a) da insuficiência do número de servidores 

para tomar conta de uma área pública de tamanha dimensão, exigindo-se novas contratações; 

b) das deficiências em termos de estrutura que prejudicam a qualidade e velocidade do serviço 

prestado; e c) da necessidade de mais investimentos, em termos de treinamento, do quadro de 

funcionários. Enfim, no caso, não existe excessos na Previdência Social, mas sim deficiências. 

Trata-se da necessidade de mais Estado, e não menos. 

Mas essa tese não é apenas uma pesquisa interessada em identificar e compreender a 

materialidade dos valores neoliberais em enunciados do OESP, FSP e OG, embora seja esse o 

objetivo primordial. A identificação e a compreensão dos valores desse discurso em 

enunciados da esfera jornalística visa algo maior e mais importante: lançar luz sobre como o 

discurso neoliberal sobre previdência, que se materializa em enunciados nos três jornais 

impressos mais importantes do país, relaciona-se ao debate sobre a suposta necessidade de 
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mais reformas da Previdência Social brasileira – como se as duas anteriores (FHC/1998 e 

Lula/2003) não tivessem sido suficientemente prejudiciais à classe trabalhadora. Debate este 

que se encontra em uma encruzilhada marcada pela colisão entre o discurso neoliberal de 

redução do Estado na Previdência Social e a necessidade de expansão do sistema 

previdenciário público a fim de proporcionar a inserção universal e sólida de milhares de 

trabalhadores brasileiros em um mecanismo de proteção social que possa garantir condições 

dignas de vida quando estes deixarem a vida laboral 

Sob a ótica do mercado, existe a necessidade da redução do peso do Estado no que diz 

respeito à previdência enquanto bem social público para que se abra ainda mais espaço para a 

expansão de diversas formas de previdência privada. Mas como destacado ao longo desta tese, 

por trás dessas pressões existem interesses de mercado na apropriação de mais recursos a 

serem lançados na esfera da finança capitalista mundializada, independentemente das 

consequências desse processo para a classe trabalhadora, que, a cada dia, vê o sistema de 

proteção social, no Brasil e no Mundo, ser desmontado, a conta-gotas, mediante o avanço do 

neoliberalismo. Enfim, prega-se a redução do Estado social e a sua transformação em Estado 

mínimo, abrindo o campo de acumulação para o capital em geral e, especialmente, o portador 

de juros, via fundos de pensão e previdência complementar privada, colocando em risco a 

sobrevivência minimamente digna da classe trabalhadora após o momento da aposentadoria. 

Atualmente, os direitos duramente conquistados pelos trabalhadores têm sido 

questionados pelo discurso neoliberal, o qual aponta que as mudanças em andamento atendem 

à necessidade de modernização da economia, para deixá-la competitiva diante das novas 

condições de concorrência global. Esse processo enfraquece a concepção de Estado de bem-

estar social, transformando o que for possível em mercadoria. No Brasil, esse quadro não é 

diferente. Desde a promulgação da Constituição de 1988 as pressões neoliberais defendem a 

reestruturação da Seguridade Social do país, principalmente na Previdência Social, 

culminando em duas reformas que implicaram em perdas de direitos. Mesmo assim, o sistema 

brasileiro de proteção social continua sendo questionado no que diz respeito à universalidade 

dos serviços públicos, o que tem provocando desregulamentações que tendem a ampliar as 

desigualdades sociais. Na visão neoliberal de seguro social, a ação do Estado deve focar-se 

apenas nos indivíduos de extrema vulnerabilidade, deixando, para o mercado, o 

desenvolvimento e comercialização de produtos de proteção social.  

E a imprensa brasileira tem intensa participação e interesses neste debate, como foi 

possível perceber ao longo do encaminhamento desta tese. Neste contexto, a imprensa na 

esfera jornalística além de comercializar a mercadoria jornal/informação, também é 
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plataforma dos valores do modo de produção capitalista que, cada vez mais, se apoia em 

princípios neoliberais de defesa inconteste dos interesses de mercado, principalmente o 

financeiro. A imprensa também tem colocado em evidência a pauta reformista da agenda 

neoliberal. Alegando a necessidade de promoção de mais crescimento econômico, a grande 

mídia apoia qualquer agenda reformista, desde que ela signifique redução do Estado. A 

imprensa pressiona por reforma tributária para reduzir a carga de impostos para os 

empresários; prega a reforma nas leis trabalhistas com o objetivo de desonerar os 

empregadores dos encargos sob a folha de pagamento; e insiste em mais uma rodada da 

reforma previdenciária, que possa acabar com o “déficit” da Previdência Social, o qual, como 

ficou claro, não existe sob o ponto de vista constitucional.  

O que o Brasil realmente precisa é de uma Previdência Social mais sólida e inclusiva. 

Mas, para tanto, é preciso resistir à tendência de converter tudo em mercadoria. É preciso, 

através da luta em defesa dos direitos humanos e de valores democráticos, da crítica à 

sociedade burguesa e do resgate da política enquanto arena de luta, buscar a real valorização 

do Estado social em oposição ao Estado mínimo. 

Espera-se, em termos de conclusão de pesquisa, que a análise dialógica do discurso 

aqui promovida, que identificou, analisou e interpretou valores do discurso neoliberal sobre a 

previdência no Brasil materializados nos enunciados dos jornais FSP, OESP e OG, possa 

contribuir para o desenvolvimento de novos estudos que sejam relevantes tanto para a 

compreensão dos interesses que sustentam as pressões neoliberais sobre a Previdência Social 

no Brasil, quanto para identificar e repercutir as implicações negativas desse discurso em 

termos de proteção social da classe trabalhadora nacional. 
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