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Brasil: um país contrastado 
As cidades brasileiras mudaram com o advento das políticas neoliberais impetradas, 

sobretudo, a partir da década de 1990, considerando-se os anos 1980 como a “década 
perdida”, quando se fez presente a estagnação econômica e ficou demonstrada a 
incapacidade dos setores hegemônicos de introduzirem transformações políticas 
significativas (Modiano, 1989). Se as desigualdades sociais foram persistentes durante o 
decorrer da história nacional, elas certamente se agravaram no período recente. Novos 
elementos foram introduzidos na paisagem das grandes cidades, atestando o secionamento 
cada vez maior entre os pólos da pirâmide social. Por um lado, o processo de favelização 
ganha amplitude cada vez mais acentuada, não somente pelo adensamento dos 
assentamentos já existentes, mas também pela ocupação de áreas cada vez mais 
longínquas, com inserções em meio rural ao longo das vias de penetração das grandes 
metrópoles nacionais.  

Pode-se atestar que, agora, a riqueza e a pobreza aparecem de forma mais explícita.  
A ideologia do sucesso, socialmente considerado como mérito, e a despolitização presente 
no âmbito social fazem com que atitudes ostentatórias estejam cada vez mais presentes na 
configuração da paisagem. O meio residencial, a circulação, os serviços e o comércio 
urbanos mostram, lado a lado, espaços dicotômicos, formando circuitos diferenciados, 
embora estritamente relacionados. (Santos, 1979)  

Além do contraste mais acentuado entre os diferentes lugares da cidade, acrescenta-
se à paisagem uma diversidade maior de objetos com alto valor mercantil, elementos 
necessários de diferenciação social (Veblen, 1970). A reprodução ampliada de objetos é 
resultado do período de prosperidade do pós-guerra, que aumenta e diversifica a gama de 
necessidades sociais. (Braverman, 1981) O período subseqüente, considerado por certos 
autores como pós-moderno ou pós-fordista, substitui ou complementa a fabricação em 
grande escala pela produção em pequenos lotes, ao mesmo tempo em que secciona os 
mercados consumidores. (Harvey, 1982; Boddy, 1990) Lojas e shoppings luxuosos, muitas 
vezes com acesso restrito, situam-se em bairros prestigiosos, de fácil alcance para uma 
camada minoritária de população que se auto-exclui dos espaços públicos e constitui, a si 
mesma, em grupo de segregação.  De suas residências altamente protegidas, situadas em 
ruas de alguma forma interditadas ao tráfego geral, deslocam-se para os espaços de 
representação social (Baudrillard, 1972), igualmente isolados dos lugares banais.  Essas 
classes enriquecidas são, além de consumidoras privilegiadas, referência de um modo de 
vida almejado, que somente pode ser copiado sob a forma de falsificação. De qualquer 
forma, difunde valores cada vez mais relacionados ao processo de acumulação 
especulativo e rentista. Lazer, luxo e ostentação aparecem como necessidade de 
assimilação mercantil da sociedade do hedonismo. (Lipovetisky, 2006).  

A pirâmide social brasileira suaviza, assim, sua declividade, aumentando 
consideravelmente a base em relação à pequena ponta de privilegiados que constitui em 
torno de 1% do total populacional. Não há a continuidade descendente em termos de renda 
e de consumo. O que se avista a partir da década de 1990 é um empobrecimento geral dos 
trabalhadores que se aproximam cada vez mais daqueles que nem chegam a se inserir no 
mercado de trabalho. A fragilização dos vínculos empregatícios e ao rebaixamento relativo 
da renda levaram à pauperização das classes médias e dos trabalhadores em geral, que 
agora se empregam, em geral, abaixo de sua qualificação profissional por salários 



irrisórios1. As novas gerações permanecem mais tempo sob o encargo das famílias que são, 
muitas vezes, dependentes das aposentadorias das gerações anteriores que ainda podiam 
contar com certo protecionismo em termos de direitos trabalhistas (Ribeiro, 2004; IBGE, 
2008ª).2 A economia privilegiadamente exportadora de commodities pode restringir o 
consumo de amplas parcelas populacionais. A indústria, sucateada e desnacionalizada, 
ficou subjugada aos interesses financeiros nacionais e internacionais. Esse novo perfil da 
estrutura populacional retrata a concentração cada vez mais acentuada da renda. O Estado, 
por sua vez, desobrigou-se dos serviços públicos, transformando saúde e educação em 
serviços privatizados, caros e ineficientes, o que contribui ainda mais para o rebaixamento 
dos padrões de vida nacionais.  Esse processo iniciado a partir dos anos ditatoriais não fez 
mais do que se acentuar com o período subseqüente, paradoxalmente considerado como 
restituidor da democracia. Se houve uma transformação na América Latina nas formas de 
governo, deveu-se à substituição de mecanismos declaradamente autoritários por formas 
mais sutis de controle. (Deleuze, 1990) Apesar de serem constitucionalmente tidos como 
direitos universais, os serviços públicos elementares, que nunca foram totalmente 
assumidos pelo Estado, passam a nem sequer serem considerados como viáveis para a 
maior parte da população. A sociedade “naturalizou” a ausência dos direitos universais. 
Passou a considerar o Estado, na melhor das hipóteses, como mediador econômico e 
político, entendidos ambos como regulador das condições de reprodução social sob a 
lógica mercantil. O Estado continua forte e atuante, mas o Estado social diminuiu. 

Os sucessivos governos após a década de 1990 passam a combinar políticas 
voltadas à satisfação das exigências do sistema financeiro internacional com assistência 
imediata aos mais pobres. São passíveis de ajuda, segundo os critérios governamentais, 
praticamente aqueles que estão fora do mercado de trabalho ou que pertencem a áreas (ou 
regiões) onde as condições de exploração do trabalho são quase ilimitadas3. Além disso, a 
ajuda governamental restringe-se a amenizar as condições de reprodução imediata da vida, 
sem aumentar as oportunidades de superação da própria condição social. Sem serviços 
públicos extensivos e de qualidade, a possibilidade de ascensão social é praticamente 
inexistente.   

A crença difundida do livre-mercado regulador mostrou-se frágil, assinalando que o 
Estado desempenha um papel de extrema relevância em relação aos destinos econômicos 
das nações e de suas populações. As propaladas virtudes do neoliberalismo não resistiram 
ao primeiro impacto da crise que se instala na era da globalização. O Estado volta a ser 
figura central no debate das saídas para a crise, mas isso não significa necessariamente um 
posicionamento pelo interesse social. A história brasileira até o momento bem o 
demonstra.  

 
A persistência das desigualdades brasileiras 

                                                            
1 . Em 1980, a classe média participava com 31,7% da PEA (População Economicamente Ativa) urbana, 
como resultado do crescimento econômico do país, principalmente na década anterior. Em 2000, esse 
percentual caiu para 27,1% e se mantém até hoje em patamares semelhantes.  De 1980 para cá, a classe 
média baixa aumentou seu percentual de participação em detrimento da classe média intermediária e da 
média alta. (Guerra; Pochmann; Amorim; Aldrin, 2006) 
2 . Em 53% dos domicílios com idosos, eles são responsáveis por mais da metade da renda familiar. (IBGE, 
2008a) 
3 . Não esquecer que no Brasil ainda persiste o trabalho escravo. Os salários no Norte e Nordeste brasileiro 
são consideravelmente menores dos que aqueles que são pagos nas outras regiões brasileiras. No entanto, o 
suposto governo dos trabalhadores não somente continua apoiando como reforçou as oligarquias locais.  



O Brasil, que se insere entre as 10 primeiras nações mundiais em termos de 
produção da riqueza4, apresenta indicadores de qualidade de vida em descompasso com 
seu processo de acumulação econômica. O Brasil melhorou sua posição mundial em 
relação ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)5, passando para 70ª posição (PNUD, 
2008), mas ainda fica abaixo de vários países da América Latina e Caribe, tais como Chile, 
Argentina, Uruguai, Cuba, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela6. Dentre esses países, 
Chile, Argentina, Uruguai, Costa Rica, México, Venezuela, têm Produto Interno Bruto 
(PIB) total menor que o brasileiro, mas PIB per capita maior que o do Brasil. Todos esses 
países têm taxa de alfabetização superior à brasileira, além de Cuba, Colômbia, Jamaica, 
Paraguai, e Equador, países que têm PIB per capita inferior ao brasileiro. Cuba, apesar de 
ter PIB per capita bem inferior (U$4500) ao brasileiro (U$ 9.700 em 2008), apresenta IDH 
0,855 em 2008 (o do Brasil é 0,807), esperança de vida de 78,3 anos (contra 72,4 no 
Brasil) e é o único país a atingir taxa de alfabetização de 100%. (PNUD, 2008).  A 
eloqüência dos dados somente pode ser atribuída ao papel que desempenharam as políticas 
públicas, tendo em vista que esta pequena ilha ficou praticamente isolada após o desmonte 
da união soviética e continua sendo submetida ao embargo americano.   

No Brasil, no entanto, a persistência de seu nível de acumulação, entre os maiores 
no cenário mundial – na 9ª posição em termos de PIB total em 2008 -, não significou uma 
melhoria na distribuição da riqueza produzida. Pela primeira vez, o Brasil entra na relação 
de países com IDH alto (atingindo seu patamar mínimo 0,800), posição que já era há muito 
tempo ocupada por diversos países americanos, como a Argentina, México, Chile, Uruguai, 
Costa Rica.  

Os dados econômicos gerais brasileiros, sua posição mundial e a distribuição média 
da riqueza (PIB per capita), se servem para promover um clima interno ufanista através 
das propagandas oficiais, mascaram a profunda diferenciação entre as condições sociais 
existentes.  Diversos indicadores bem o demonstram. Segundo o próprio PNUD 2006, a 
classificação mundial do Brasil em relação ao PIB per capita7 é superior ao seu 
posicionamento frente ao IDH, assinalando um desequilíbrio maior que outros países em 
termos de distribuição de renda. 8  A mesma classificação negativa se repete quando 
considerado o Índice de Pobreza Humana (IPH) em relação à renda, ou seja, segundo 
critérios que detectam mais amplamente as condições de vida, desvenda-se uma condição 
social muito mais precária do que a análise exclusiva da renda pode permitir, colocando 
claramente em cheque grande parte das inferências sobre a pobreza, baseadas 
exclusivamente nos ingressos pessoais ou familiares.  

                                                            
4 . Dependendo do câmbio e do valor relativo entre dólar e real, o Brasil fica entre os dez maiores países em 
relação ao Produto Interno Bruto (PIB). 
5 . O IDH, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), vem sendo 
utilizado desde 1993. Considera como indicadores de qualidade de vida, a esperança de vida, educação e PIB 
per capita. 
6 . São países que possuem PIB bem menor que o brasileiro, mas, no entanto, um PIB per capita superior. No 
entanto, países que possuem PIB per capita inferior apresentam taxas de alfabetização superior à brasileira 
(Cuba, Paraguai, Colômbia, Jamaica, Panamá. Equador) sem conseguir IDH superior devido  
7.  O PIB per capita é medido em termos de PPC (Paridade do poder de Compra).  
8 . Ordem do PIB per capita (em dólares de PPC) menos ordem IDH em 2004 é  -5. Um valor positivo indica 
que a ordem do IDH é mais elevada que a do PIB per capita (dólares de PPC); um valor negativo indica o 
oposto. (PNUD, 2006, p. 284) 
 



O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) faz uma 
distinção entre critérios utilizados em relação à pobreza dos países desenvolvidos (IPH-2)9 
ou em vias de desenvolvimento, definindo, para estes, parâmetros específicos, 
considerados no  Índice de Pobreza Humana 1 (IPH-1): 

 
 “Enquanto o IDH mede os progressos médios alcançados, o 

IPH-1 mede o grau de privação em três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano contempladas no IDH”, tais como: “grau de 
vulnerabilidade à morte numa idade relativamente prematura, medido 
através da probabilidade à nascença de não viver até aos 40 anos; 
...exclusão do mundo da leitura e das comunicações, medida através da 
taxa de analfabetismo de adultos; ...falta de acesso a meios econômicos 
de subsistência, medida através da média não ponderada de dois 
indicadores, a percentagem da população sem acesso sustentável a uma 
fonte de água melhorada e a percentagem de crianças com baixo peso 
para a idade.” (PNUD, 2006, p.395)   

 
Considerados 102 países subdesenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento como 

prefere o relatório, o Brasil fica em 22º lugar na listagem em termos de Índice de Pobreza 
Humana (IPH-1), superando somente países considerados pobres da América Latina, 
África e Ásia.  10 Entre os países latino-americanos, o Brasil ultrapassa somente Peru (25º), 
República Dominicana (27º), Bolívia (28º), El Salvador (32º); Honduras (37º), Nicarágua 
(40º), Guatemala (48º), Haiti (74º). No restante da lista aparecem os países pobres do 
continente africano e asiático. (PNUD, 2006, p. 294) 

A pirâmide de distribuição da renda no Brasil mostra a perversidade das políticas 
econômicas que retiram da maioria da população no atacado, o que as políticas públicas 
pretendem compensar com medidas mitigadoras. Sem mudar os padrões de concentração 
de renda, os sucessivos governos brasileiros não fizeram mais do que manter as alianças 
políticas com as oligarquias locais, sacrificando a maioria da população ao acesso a 
condições dignas de vida. Enquanto os 20% mais pobres se apropriam de 2,6% da renda 
nacional, os 20% mais ricos ficam com 62,1%, e os 10% mais ricos com quase a metade 
(45,8%) da riqueza produzida no país. (Tabela 1) 

 
Tabela 1. Participação dos segmentos sociais na renda total brasileira em 2003. 

Parte da renda ou das 
despesas (em %) 

Medida de desigualdade 
 

 

10 % mais 
pobres 

20 % mais 
pobres 

20 % mais 
ricos 

10 % 
mais 
ricos 

10 % mais 
ricos /10% 

mais pobres 

20 % mais 
ricos/ 20 % 
mais pobres 

Índice de 
Gini b 

0,8 2,6 62,1 45,8 57,8 23,7 58,0 
b. O número zero representa uma igualdade perfeita, o número 100 uma desigualdade absoluta.  
Fonte: A partir dos dados do PNUD, 2006, p. 336. 

                                                            
9 . Para países da OCDE, com elevados rendimentos, é utilizado o IPH-2 com critérios mais adequados para 
esses países, tais como: probabilidade de não viver até 60 anos; porcentagem de adultos analfabetos 
funcionais; pessoas abaixo do limiar de pobreza; desemprego de longa duração. (PNUD, 2006, p. 407) 
10 . O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2006 classifica, 
diplomaticamente, como países ou territórios em desenvolvimento. Entre os 102 arrolados em termos de IPH-
1, estão acima do Brasil, em ordem decrescente: Uruguai, Chile, Argentina, Barbados, Cuba, Singapura, 
Territórios Palestinos Ocupados, México, Colômbia, Jordânia, Panamá, Qatar, Paraguai, Malásia, Venezuela, 
Trinidad e Tobago, Equador, Tailândia, Líbano e Turquia. (PNUD, 2006, p. 294) 



 
As medidas de desigualdade são contundentes, quaisquer que sejam os critérios 

adotados. Considerando o IDH total, o Brasil melhorou sua posição mundial, o que poderia 
significar, ao observador incauto, uma melhoria geral da qualidade de vida. Estudos 
recentes, estratificando o IDH por 5 faixas de renda (Q1 a Q5, da mais baixa à mais alta), 
mostra que, enquanto a camada mais alta da população vive em melhores condições do que 
nos países do primeiro mundo, os mais pobres ficam em posição similar às populações de 
países extremamente pobres.   

Segundo o PNUD, o Brasil alcança a 1ª posição no IDH referente aos 20% mais 
ricos (Q5), ficando acima de países industrializados, como a Austrália (IDH = 0,992 em 
2001); Canadá, França, Itália, Espanha  (IDH = 0,989 em 2000), Suécia (0,984 em 2000), 
Holanda (0,983 em 1999), EUA (0,982 em 2000),  Finlândia (0,981 em 2000), Alemanha 
(0,979 em 2000).  Já considerando os 20% mais pobres (Q1), o Brasil fica abaixo da 
Colômbia (0,662), Paraguai (0,644), Vietnã (0,626), Indonésia (0,613), enquanto o IDH 
total desses países é menor do que o brasileiro (0,752; 0,787; 0,719; 0,725, 
respectivamente, enquanto o IDH brasileiro atinge 0,800). O mesmo se repete nos demais 
indicadores (PIB, Educação e Expectativa de vida), cuja desigualdade entre as camadas 
populacionais fica explicitada pela relação estabelecida entre a quota mais rica e a mais 
pobre (Q5/Q1, conforme Tabela 2), assumindo valores extremamente elevados de 
diferenciação social. Nos países desenvolvidos, a variação entre os patamares sociais é 
bem mais reduzida, onde o IDH dos mais ricos varia de 0,982 (EUA em 2000) a 0,992 
(Austrália em 2001),  enquanto dos mais pobres fica entre 0,834 (USA em 2000) a 0,891 
(Austrália em 2001), indicando um baixo grau de desigualdade social presente nessas 
sociedades. Nesses países o IDH total é igual a 1 e Q5/Q1 sempre fica abaixo de 1, 
enquanto no Brasil atinge 1,635. (Tabela 2) Enquanto os ricos brasileiros comparam-se ou 
até superam seus similares dos países desenvolvidos, os pobres conhecem condições 
comparáveis a populações de nações com economias frágeis e, em geral, pauperizadas.  

 
Tabela 2. Distribuição dos indicadores por faixa populacional 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Q5/Q1 RT RQ1 RQ5 
IDH* 0.610 0,768 0,874 0,941 0,997 0,807 1,635 64 129 1 
PIB# 0,503 0,668 0,777 0,897 1,000 0,750 1,986  ---- ----- ----- 
Educação# 0,682 0,854 0,935 0,986 1,000 0,888 1,467 ---- ----- ----- 
EV# 0,644 0,782 0,911 0,940 0,991 0,783 1,538 ---- ----- ----- 
*. Dados do PNUD, 2006 
# . Dados do Demographic and Health Survey (DHS), de 1996-1997. EV = expectativa de vida. 
RT = Ranking total; RQ1= Ranking do quinto populacional mais pobre; RQ5= Ranking do quinto 
segmento mais rico. Fonte: Elaborada a partir de Grimm et al., 2008. 
 

Num país onde 22% (cerca de 42 milhões de pessoas) vivem abaixo da linha de 
pobreza (menos de U$2 dólares por dia11) fica difícil classificar a situação política como 
democrática e qualquer comemoração dos resultados econômicos soa como desprezo real 
às condições de vida concretas a que estão submetidas as populações mais carentes. Uma 
visão global das estratégias macro-econômicas - sem análises que isolam aspectos parciais 
da realidade, como usualmente vem sendo o caso -, inserindo os programas ditos sociais, 
(principalmente, como o Programa de Bolsa-Família), permite esclarecer até que ponto 
existe uma preocupação efetiva na promoção de políticas distributivas. Os recursos 
irrisórios destinados aos programas assistenciais não se fazem acompanhar de políticas 
                                                            
11 . No Brasil. 7,5% da população (cerca 15 milhões de pessoas) vive com menos de U$1 por dia segundo 
dados de 2003. (PNUD, 2006, p.292)  



efetivas de inserção social ou mesmo de alteração das condições de superação da pobreza, 
através de serviços públicos de qualidade (saúde e educação principalmente). A extensão 
de serviços universalizados, além de possibilitar a ascensão social, estabelece a 
oportunidade do exercício efetivo da cidadania, porque reconhece e estimula uma 
sociedade baseada em direitos e não em concessão.  

O Brasil acompanha, assim, o movimento de concentração mundial de renda, 
reforçado a partir da globalização da economia, que atua no sentido da constituição de um 
mercado universal de força de trabalho e de mercadorias, equalizando o preço do trabalho 
pelo nível mais baixo, o que permite aos capitais corporativos lucros extraordinários. A 
possibilidade de agir livremente nos mercados de capitais, recursos naturais, no controle do 
trabalho e no gerenciamento da produção, amplia ao nível global o campo de acumulação 
de grandes grupos econômicos. A concentração mundial da renda não se distribui, no 
entanto, de forma equitativa entre os países do planeta. A renda dos 1.125 bilionários no 
mundo (US$ 4,4 trilhões) supera a renda somada de metade da população adulta do 
planeta. Se se quiser comparar com o Brasil, 1.125 bilionários têm uma renda que é quatro 
vezes tudo o que 180 milhões de brasileiros produzem de bens e serviços. (Rossi, 2008) 
Nada mais poderia ser mais sensato do que o Estado Nacional, considerando essas 
desigualdades internas e, sobretudo, a distribuição concentrada da renda em nível mundial 
preocupar-se com estratégias de constituição de políticas econômicas próprias, voltadas 
para a constituição de uma sociedade de direitos. Esse, no entanto, não caracteriza o 
cenário que predomina no país em tempos de globalização.  
 
 
Políticas públicas e desigualdade social. 

“.... nunca os pobres se sentiram tão protegidos  
e nunca os banqueiros lucraram tanto...”(Gullar, 2008 ) 

 
Se for considerada uma linha contínua onde a sociedade percebe numa ponta o 

Estado e no outro extremo o mercado, ter-se-ia uma representação do debate entre discurso 
explicitamente neoliberal e seus supostos opositores. No entanto, mesmo os Estados mais 
interventores estabelecem uma relação contraditória de proximidade e distanciamento com 
os mercados, intervindo de forma mais ou menos sistemática em setores escolhidos de 
maneira seletiva. O problema não se restringe ao grau de relação, mas se refere ao tipo de 
intervenção. A globalização da economia mundial tentou impor normas generalizantes em 
termos de desregulamentação do trabalho e privatização dos serviços públicos, reduzindo a 
proteção social, sobretudo, em países que conheceram o Estado do Bem-Estar social. 
(Merrien, 1997; Rosanvallon, 1992) As respostas foram variadas, mas a posteriori pode-se 
afirmar que os países mais dirigistas (como a China) ou mais protetores (como França e 
Alemanha) não se mostraram mais fragilizados para reagir às intempéries da crise do 
período neoliberal. Ao contrário, à desregulamentação total dos mercados, que resulta 
principalmente na crise de subprimes, pode ser atribuído o impulso do desencadeamento de 
reações de declínio da atividade econômica mundial globalizada. (Aglietta, 2008)  

No Brasil, a partir de 1990 o Estado aceita a inserção submissa no cenário 
econômico internacional, submetendo-se aos desígnios do sistema financeiro internacional. 
A combinação de moeda sobrevalorizada e juros cada vez mais altos, para responder às 
exigências dos credores internacionais, acabaram por permitir a desnacionalização e o 
sucateamento do parque industrial nacional, que vinha sendo construído a partir do 
processo substitutivo de importações. (Tavares, 1981 e 1985) O Brasil alcança os anos 90 
com um parque industrial amplo e diversificado, com importantes setores de alta 
tecnologia. O Governo Collor, no entanto, inicia um processo (que se estende sem grandes 



rupturas até o momento) de abertura indiscriminada ao capital estrangeiro e às grandes 
corporações internacionais.  Na ausência de qualquer visão estratégica em termos de 
política econômica, construiu-se a crença de que o Brasil seria uma grande economia 
exportadora de commodities e, desta forma, estando fora da competição pelos setores 
dinâmicos, poderia estar menos vulnerável às crises. Apesar de se insistir nesta tese, com 
grande teor de cumplicidade política e de adaptação, os indicadores da balança comercial e 
do nível de emprego demonstraram rápidos abalos em sentido contrário. 
Independentemente dos matizes políticos presentes nos discursos dos sucessivos governos 
a partir de 1990, os altos juros para atrair capitais especulativos e amainar os serviços da 
dívida beneficiaram o sistema bancário, em detrimento do setor produtivo, sacrificando, 
sobretudo, as oportunidades de emprego.  

Adotando o receituário das agências reguladoras internacionais, o Brasil combina 
políticas assistencialistas com medidas macro-econômicas altamente concentradoras. Os 
lucros fabulosos dos setores bancário (principalmente) e exportadores de commodities 
(minérios e produtos agrícolas) não permitem dúvidas quanto à orientação submissa às 
diretrizes dos setores financeiros internacionais. Sacrificando investimentos e recursos para 
setores sociais, o Brasil praticou uma política econômica que diminuiu as chances de um 
projeto nacional de desenvolvimento e rebaixou a qualidade de vida das populações, 
sobretudo nas grandes cidades e nas regiões mais atrasadas do país. Segundo dados 
governamentais, a distribuição da receita atribuiu 70% dos gastos acumulados entre 2000 e 
2007 aos juros (1267,6 bilhões de reais), destinando somente 5% para investimentos (93,8 
bilhões de reais), 17% para a saúde (310,9 bilhões de reais) e 8% para educação (149,9 
bilhões de reais). (IPEA, 2008)  

Segundo dados do PNUD, os gastos dos serviços da dívida evoluíram de 1,8% do 
PIB em 1990 para 8,9% em 2004. (PNUD, 2006, p. 349) Os serviços de saúde e educação 
ficaram com 3,4% (2003-2004) e 4,1% (2002-2004) do PIB, demonstrando, claramente, 
que as prioridades governamentais não estão concentradas na atribuição dos direitos mais 
elementares, como deveriam estar, se cumprida a Constituição de 1988. A elevada 
tributação dos rendimentos do trabalho não reverte para os serviços públicos ou sistema 
previdenciário, escoando para a concentração do processo de acumulação mundial com a 
conivência das políticas governamentais.  

Sem a garantia de serviços de educação e saúde, públicos e de qualidade, a 
população depende mais de adquiri-los em instituições privadas, o que incide sobre a renda 
pessoal ou familiar, tal qual modelo implantado nos Estados Unidos que, apesar de contar 
com nível de riqueza superior ao brasileiro não garantiu um modelo menos discricionário. 
No Brasil, no entanto, a deterioração dos serviços públicos acompanhou a queda dos 
rendimentos do trabalho, agravando as condições de vida, principalmente dos assalariados 
(aposentados ou desempregados). O crescimento da economia nacional, oscilante, mas 
positivo após os anos 1970, não se fez acompanhar do aumento da renda do trabalho. 
Enquanto o PIB nacional cresceu 2,8% ao ano, o rendimento médio real do ocupado 
aumentou somente 1,1% ao ano em média entre 1976 e 2006, segundo dados divulgados 
pelas próprias instituições governamentais. (Pochmann, 2008) A distribuição funcional da 
renda pendeu a favor dos ganhos do capital em relação ao trabalho: 

 
“A distribuição funcional da renda, estritamente na relação 

massa de salários e ordenados pagos/lucros brutos, cai sistematicamente 
....de uma proporção de 68% em 1999 para 59,8% em 2003. Isto 
significa uma piora na distribuição funcional capital-trabalho, refletindo 
o processo de concentração econômica dos mercados no período”. 
(Delgado, 2006) 



 
 

As terceirizações e a precarização do emprego, permitidas pelas sucessivas medidas 
governamentais em prol da desregulamentação do trabalho promoveram, junto com o 
aumento do desemprego, a queda real dos salários.  Enquanto é propalada a diminuição das 
desigualdades sociais, o rendimento médio do trabalho declina rapidamente a partir dos 
anos 1990 até hoje, atingindo a metade dos valores da década de 1980. 12 A fragilidade do 
trabalho, precário e intermitente, incide sobre a queda das proteções sociais, deixando a 
descoberto qualquer possibilidade de contorno de situações inesperadas de declínio das 
condições de reprodução da vida. No ano de 2006, por exemplo, a maior parte das 
ocupações (51,2%) no Brasil não possuía nenhum tipo de proteção social e trabalhista, 
enquanto em 1999 eram 56,5%. (Pochmann, 2008)  

De 1995 a 2004 houve queda na renda do trabalho tanto dos 10% mais ricos quanto 
na dos 10% mais pobres. No extremo da riqueza, o rendimento médio total dos 
trabalhadores caiu 21,9%, de R$ 4.230 para R$ 3.305. No outro extremo, a queda foi ainda 
maior: de R$ 96 para R$ 58, variação de -39,6%. (PNAD, 2004) Por causa da queda maior 
entre os mais pobres, a distância entre os dois segmentos aumentou. Em 1995, era 
necessário somar a renda de 44 brasileiros entre os mais pobres para igualar a renda de um 
mais rico. Em 2004, essa proporção aumentou para 57. Importante ressaltar, ainda, que 
tanto o rendimento familiar quanto o rendimento do trabalho vêm diminuindo sua 
participação na renda total interna, o que indica um empobrecimento geral da população, 
além da própria variação dentro da distribuição interna da renda do trabalho13.    

A queda mais acentuada nos rendimentos mais baixos aumenta a dependência de 
programas sociais. Se nos anos 1990, os inativos pobres eram maioria (56,7% do total dos 
pobres no país), hoje, são minoria (48% - considerando "pobre" quem ganha até meio 
salário mínimo). Os trabalhadores foram no caminho inverso. Sua participação relativa na 
população pobre subiu significativamente, de 43,3% para 52% - sobretudo entre os 
desempregados em 2006. (Canzian, 2006) Pode-se concluir, então, que existe uma 
transferência da renda do trabalho via política assistencial, ou seja, a remuneração do 
trabalho diminui e o Estado repassa recursos sob a forma de bolsa-família. Troca-se um 
direito a salário digno pela dependência da outorga governamental.  Não existem, no 
entanto, políticas geradoras do emprego e renda, nem sequer programas de requalificação 
profissional aos desempregados. Ao contrário, anuncia-se, constantemente, medidas que 
oneram o custo do trabalho, ao mesmo tempo em que se pensa na ampliação da população 
atendida pelos programas assistenciais, atribuindo a estes um caráter redistributivo que, 
realmente não tem demonstrado. 14 

O privilégio acordado a programas assistenciais sem recorrência a políticas de 
longo prazo e mecanismos mais efetivos de inserção social tende a desproteger as 
populações carentes frente à crise que se avizinha. (Aglietta, 2008) Se no período de 
                                                            
12 . Resultados do Ipeadata, a partir de dados do Seade (www.ipeadata.gov.br)  
13 . Entre 1990 e 2003, os rendimentos dos empregados na renda interna caíram de 38,14% para 35,65%, 
enquanto a participação do rendimento das famílias declinou de 34,36% para 31,35%. Dados do “Sistema de 
Contas Nacionais do Brasil, 2003”. Rio de Janeiro, IBGE, 2004, pg. 36 e 48. (Delgado, 2006). 
14 . “O Programa Bolsa Família em 2004, único ano em que a PNAD recolheu seus dados, lançados na 
rubrica “outras fontes de renda”, tem méritos e algum efeito distributivo. Mas é um despropósito conceitual e 
empírico tratá-lo como causa da melhoria na distribuição pessoal da renda. Somente para se ter uma idéia das 
proporções, em 2005, os pagamentos da Bolsa Família corresponderam a algo como um vigésimo dos 
pagamentos efetuados pelo INSS”. (Delgado, 2006) 
 



crescimento econômico acentuado dos novos países emergentes, o Brasil conseguiu 
resultados medíocres e não foi capaz de elaborar uma visão estratégica, os ciclos 
descendentes podem se mostrar inclementes. Sem programas de qualificação para os novos 
avanços tecnológicos, sem investimentos em pesquisa e inovação, sem propostas de 
desenvolvimento estratégico econômico, o Brasil submete as suas populações a riscos de 
pauperização crescente frente à competição no cenário mundial. No entanto, enquanto os 
problemas se avolumam, os índices de apoio governamental aumentam. A cobertura dos 
auxílios sociais (em torno de 40 milhões de pessoas são atingidas pelo programa da bolsa-
família), que tem sua dimensão ampliada, pelo alarde com que são divulgados, deve poder 
explicar, em parte, esses resultados. Com a construção carismática da figura governamental 
pode se combinar uma política macroeconômica favorável aos banqueiros e às grandes 
corporações (além da burocracia estatal) com a aprovação popular:  

 
“Bastaria, portanto, o Bolsa Família para lhe garantir uma 

ampla aprovação das camadas pobres do povo. Isso é do conhecimento 
de todos. No entanto, não bastaria para assegurar  (ao governo) a 
aprovação de que desfruta hoje. Ele lançou mão de outros recursos, 
como, por exemplo, manter-se permanentemente no palanque e na 
mídia..... Tudo o que ocorre de bom, foi ele quem fez; tudo o que ocorre 
de ruim, tem um culpado, que não é ele.”  (Gullar, 2008)  
 

 A elaboração de políticas econômicas, voltadas ao privilégio aos grandes grupos 
empresariais e à concentração de renda, necessita, subsidiariamente, de formas efetivas de 
regulação que estimulem o apoio às medidas governamentais. No entanto, fazem-se 
necessárias condições materiais para que esse arcabouço construtivo da aparência do real 
se mantenha. (Marx,1973) No Brasil, os pequenos auxílios sociais puderam se manter às 
custas do desempenho econômico favorável dos últimos anos. No entanto, em nada alterou 
substancialmente as condições de vida das populações envolvidas. O repasse de recursos 
públicos não contribuiu, efetivamente, para a elevação do nível de escolaridade da 
população, nem para o aprimoramento do sistema de saúde, não qualificou para o trabalho, 
nem aumentou a oferta de emprego. Estimulou, somente, características de lumpesinato em 
parte da população que, se recebe um complemento que permite retirar suas famílias da 
situação de miséria (o que é altamente positivo como medida emergencial), não é 
estimulada a se inserir na produção da riqueza pública nem a se considerar digna de 
reivindicar os direitos elementares da cidadania.  

 
Desigualdades sociais e paisagem urbana. 

A paisagem das grandes cidades não mente. Mostra um panorama de 
desigualdades. Combina áreas extremamente valorizadas com acesso a bens e serviços com 
a precariedade quase absoluta. Alguns bairros comparam-se, também, às cidades dos países 
do Primeiro Mundo: grandes extensões de terra, áreas livres, verdes e arborizadas, terrenos 
generosos, taxas de ocupação e índices de aproveitamento irrisórios, materiais refinados 
em imóveis de grande qualidade construtiva, arquitetura requintada. Deixada ao sabor do 
mercado, praticamente sem regulação, encontra-se a cidade comum, regida pela 
especulação imobiliária, com áreas adensadas, fraca distribuição de serviços e sem áreas de 
respiro. Nos interstícios, os pobres em geral e, principalmente, os excluídos. Essa lógica se 
repete em relação à distribuição das atividades econômicas, reconhecendo-se as áreas 
destinadas às atividades de prestígio até aquelas de precariedade e improvisação.  

Sem a construção de um projeto social o que resta é a individualização da vida. 
Espaços fechados e segregados, de residência, de trabalho, lazer ou de consumo 



demonstram que a sociedade não se identifica enquanto tal. A cidade deixa de ser o espaço 
de interação para se transformar em cenário de confrontos. (Lefebvre, 1974) O medo passa 
a desenhar as paisagens, a lhes acrescentar objetos de pretensa proteção, a substituir as 
transparências pelas barreiras, a tentar proteger as relações de propriedade. No entanto, a 
perda do cidadão, transformado em consumidor, não atribui significados diferentes aos 
homens e objetos, além daquele de mercadoria. Na ausência do reconhecimento, ou mesmo 
da expectativa de uma sociedade de direitos, o habitante da cidade está destinado a se 
comportar prioritariamente como consumidor de bens e serviços. (Santos, 1987) A relação 
de consumo estabelece-se entre homem e objeto e, por isso, é sempre individual.  

Cidades, estranhas entre si, se desenvolvem em um mesmo lugar, compondo 
inúmeros fragmentos. São áreas internamente similares e contrastantes entre si, que se 
colocam em contato, devido à necessidade do processo de acumulação de estabelecer cada 
vez mais o trabalho parcial, mundialmente integrado, localmente interativo e cooperativo, 
independentemente das apropriações privadas. A aproximação entre classes sociais vai se 
realizar, no entanto, no enfrentamento e no convívio do espaço urbano. Os circuitos, 
pretensamente e cuidadosamente construídos para a criação da diferenciação, encontram 
seu contrário na necessidade da produção social da riqueza. Conflitos cotidianos se 
acentuam quando a lógica de mercado se sobrepõe à construção de uma sociedade de 
direitos.  Baseada na expropriação permanente, ou seja, na violência originária, a sociedade 
que é abandonada pelo Estado, à lógica mercantil, nada mais pode esperar do que grandes 
desigualdades sociais. (Aglietta; Orlean, 1982) 

Se a dinâmica urbana retrata os agentes econômicos e seu grau de diferenciação, ela 
deixa implícita como a participação do Estado tem se comportado em relação à 
distribuição da riqueza social.  Nos países europeus, a ausência de espaços pauperizados, a 
enorme variedade de soluções habitacionais, a mistura de classes e de funções na cidade, a 
estrita regulamentação da localização de atividades e da qualidade construtiva marcam a 
paisagem, mas também evidenciam a presença do Estado do Bem-Estar Social, arbitrando 
entre o processo de acumulação e a manutenção de condições satisfatórias para a 
reprodução da vida social. No Brasil, as políticas públicas também deixam marcas 
importantes, sem, no entanto, significarem a ampliação dos espaços onde o público se 
sobreponha às apropriações privadas. Desde os serviços de educação e saúde, cada vez 
mais privatizados, até à lógica locacional das atividades, o privilégio está sendo sempre 
acordado ao livre jogo de forças desiguais. Daí, as paisagens contrastantes.  

Da década de 1990 para cá, aumentaram os assentamentos irregulares em número, 
em densidade, em precariedade, em violência. As medidas governamentais concentraram-
se na instituição da regularização fundiária das favelas, vinda como diretriz federal para 
todo o país, o que promoveu a ocupação de áreas inapropriadas e de preservação 
permanente em escala nacional. No setor educacional, substituiu-se investimentos na 
qualidade de ensino por quotas para aqueles que não tinham conhecimento suficiente para 
disputar as restritas vagas do ensino público superior, política essa recomendada pelo FMI 
e rejeitada pela Suprema Corte Americana como inconstitucional. No setor da saúde, tem-
se a volta de epidemias e doenças anteriormente erradicadas, que vem se acumular em um 
sistema de atendimento saturado e ineficiente, onde os médicos, frente à impossibilidade 
de responder a toda demanda, são obrigados a escolher entre aqueles que têm mais 
condições de sobrevida. E o Brasil não se encontra em condição de guerra, mas parece. O 
número de mortes de jovens suplanta o de países em constante turbulência social, 
provocada, em geral, pelos interesses corporativos internacionais.  Os noticiários se 
repetem, incansavelmente, mas os déficits sociais não são associados à política estatal.  

A violência está presente em todo o cotidiano das populações urbanas. De vez em 
quando, ela se extravasa em atos individuais ou de grupos, legais ou clandestinos. As 



políticas públicas deveriam responder às necessidades mais substanciais das populações, 
atacando as raízes dos problemas e conformando uma sociedade direcionada a objetivos 
mais solidários. Mas se contenta com procedimentos anestésicos e, sobretudo, a custos 
moderados, porque os recursos estão voltados para outras direções. Está sendo assim no 
caso da política de regularização fundiária das favelas, substituindo uma política 
habitacional efetiva; na ampliação do acesso ao ensino em todas as instâncias, promovendo 
um rebaixamento geral do ensino; no abandono dos serviços de saúde; na ausência de 
procedimentos para qualificação e geração de emprego; na desassistência aos 
desempregados, aos velhos e às crianças. As políticas focalizadas acabam por se constituir 
como procedimentos ocasionais e exemplares - e, por isso, mediáticos -, sem serem 
realmente efetivas. Até mesmo as recomendações de organismos internacionais, 
historicamente assistencialistas, tendem a reconhecer o papel limitado de políticas 
paliativas. Existe mesmo o reconhecimento por parte do PNUD 2006 de que se faz 
necessária a substituição das relações entre países por medidas mais efetivas e menos 
paliativas. Assim, o PNUD 2006 propõe “Política e não caridade” na relação desigual entre 
as nações, o que se aplicaria perfeitamente para as políticas públicas internas brasileiras. 
(PNUD 2006, p.145-162) A desvinculação do papel social do Estado faz com que a 
sociedade passe a pensar, de forma individualizada, a solução dos problemas que são 
coletivos.  E assim, quebram-se os laços que poderiam conformar relações de solidariedade 
social. (Decreton, 1999) Os diferentes segmentos sociais passam a se considerar em 
posição de competição, o que vem sendo estimulado constantemente entre trabalhadores (o 
que contribui para o controle e rebaixamento salarial) ou entre diferentes setores sociais.  

A lógica da globalização, contrariamente ao preconizado pelo neoliberalismo não 
trouxe melhoria da qualidade de vida, sobretudo, para as nações que se submeteram às 
condições impostas pelo sistema financeiro internacional. O Estado brasileiro poderia ter 
transformado as paisagens urbanas, com políticas sociais de redução das desigualdades 
sociais, se tivesse intercedido frente aos interesses corporativos em prol da formação de 
uma sociedade de oportunidades. No entanto, as medidas emergenciais tendem somente a 
permitir um cenário mais condizente com a reprodução da lógica concentradora do 
processo de acumulação em escala globalizada. « Há a concentração monopolística da 
produção de diferenças.» (Baudrillard, 1970, p.126) A crise, no entanto, tende a 
desestabilizar a arquitetura da combinação entre processo de acumulação e desigualdade 
social. E novos jogos inter-relacionais redesenharão as paisagens urbanas, quem sabe, 
agora, trazendo para o campo social os resultados do trabalho cooperativo e globalizado.   
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