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O presente estudo trata do processo de envelhecimento e do paradigma
do envelhecimento ativo, no contexto da crise estrutural do capital e da
reestruturação e (des)financiamento do Sistema de Seguridade Social
brasileiro. Busca desmistificar a prevalência do enfoque biológico sobre o
envelhecimento e, portanto, de uma visão descontextualizada dos conflitos
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de classes, decorrentes da relação entre capital e trabalho, para dar vez aos
determinantes econômicos, sociais e políticos desse processo. Com base nesta
perspectiva de análise, de caráter relacional e dialético, foi possível apreender
as múltiplas determinações responsáveis pela forma heterogênea de envelhecer
em sociedades de classes e tematizar a validade da aplicação genérica das
normativas internacionais sobre o envelhecimento ativo em territorialidades
nacionais diversificadas. Na realidade brasileira contemporânea o estudo
centrou-se nas implicações do golpe parlamentar-judicial-midiático, de
2016, do acirramento da agenda neoliberal, do desmonte das políticas de
Seguridade Social (saúde, previdência e assistência), da indevida apropriação
do Fundo Público e das contrarreformas, incluindo a trabalhista em curso,
para a viabilidade de um envelhecimento ativo e saudável, inferindo que: o
maior violador de direitos da pessoa idosa é o Estado; e que, na atualidade,
não se discute um Projeto Político Emancipatório para velhos, e jovens, capaz
de corresponder, por inteiro, ao chamado bônus demográfico, que se iniciou
no Brasil em 2017 e abre uma janela de oportunidades para a população em
idade ativa contribuir de forma mais intensa com o crescimento do país.
Verificou-se ainda o acirramento da agenda neoliberal e neoconservadora em
andamento, refletidas, entre outras medidas, na transferência da Previdência
Social e do INSS para o Ministério da Economia, na extinção do Ministério
do Trabalho, e a não revogação da Emenda Constitucional nº 95 de 2016,
reafirmando-se, desse modo, a prioridade do compromisso do Fundo
Publico com o capital portador de juros. Por fim, aponta a tendência das
contrarreformas que compromete e inviabiliza o usufruto do envelhecimento
ativo pelas presentes e futura gerações da classe trabalhadora porque a
burguesia sempre teve seu bem-estar assegurado. Em vista dessa tendência,
faz-se coro com representantes de organizações não governamentais, dos
idosos de toda a América Latina e Caribe, incluindo os brasileiros presentes
à Reunião Regional da Sociedade Civil sobre Envelhecimento, Madrid+15Direitos Humanos dos Idosos, – realizada em Ypacarai, Paraguai, em 2017,
em seu pleito por inversão de pautas governamentais, nas quais os direitos
humanos tenham precedência sobre a economia.
The present study deals with the aging process and the active aging
paradigm, in the context of the structural capital crisis and the restructuring
and (dis)financing of the Brazilian Social Security System. It seeks to
demystify the prevalence of the biological approach to aging and, therefore,
a decontextualized view of class conflicts, arising from the relation between
capital and labor, to give the economic, social and political determinants of
this process. Based on this analytical, relational and dialectical perspective,
it was possible to grasp the multiple determinations responsible for the
heterogeneous form of aging in class societies and to discuss the validity
of the generic application of international norms on active aging in diverse
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national territories. In contemporary Brazilian reality, the study focused
on the implications of the 2016 parliamentary-judicial-mediatic coup, the
intensification of the neoliberal agenda, the dismantling of Social Security
policies (health, pension and welfare), the misappropriation of the Public
Fund and of the current labor counter-reforms, for the viability of an active
and healthy aging, inferring that: the greatest rights violator is the State;
and that, currently, there is no discussion about an Emancipatory Political
Project for old and young people, capable of fully responding to the so-called
demographic bonus, which began in Brazil in 2017 and opens a window of
opportunities for the working-age population contribute more strongly to
the country’s growth. The neoliberal and neoconservative agenda underway
were also intensified, reflected in, among other measures, the transfer of
Social Security and INSS to the Ministry of Economy, the extinction of
the Ministry of Labor, and the non-repeal of Constitutional Amendment
No. 95 of 2016, thereby reaffirming the priority of the commitment of the
Public Fund to the capital bearing interest. Finally, it points out the trend
of counter-reforms that compromise and make unfeasible the enjoyment
of active aging by the present and future generations of the working class
because the bourgeoisie has always had its well-being assured. In view of
this trend, it stands behind non-governmental organizations, elderly people
from all Latin America and the Caribbean, including Brazilians attending
the Regional Meeting of the Civil Society on Aging, Madrid + 15-Human
Rights of the Elderly, in Ypacarai, Paraguay, in 2017, in their plea for
reversing government guidelines, in which human rights take precedence
over the economy.

Política Nacional do Idoso: uma análise
sobre os mecanismos de controle
democrático
National Policy on the Elderly: an analysis about the mechanisms
of democratic control
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A presente dissertação de mestrado teve como objeto de estudo a relação
entre os mecanismos institucionalizados de controle democrático da
Política Nacional do Idoso (PNI), do Conselho Nacional dos Direitos da
Pessoa Idosa (CNDI) e das Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa
Idosa (CNDPI), e a incidência deles na agenda política. O trabalho buscou
analisar o caráter democrático desses mecanismos para analisar a incidência
dessas esferas na formação da agenda política do Estado. O CNDI e as
CNDPI têm papel fundamental no que diz respeito à defesa dos direitos
das pessoas idosas, uma vez que têm como base fundamental o potencial
de democratizar as decisões referentes à elaboração, monitoramento e
gestão pública da PNI com legitimidade e participação da sociedade.
Eles se tornam espaços estratégicos se pensados enquanto instâncias
com poder decisório e avaliativo que buscam defender e promover os
direitos das pessoas idosas na agenda das políticas públicas e contribuir
para a criação de uma cultura política mais democráticaa . A análise teve
como direcionamento o método materialista histórico dialético e a análise
qualitativa dos dados com o uso da pesquisa documental e de campo com
entrevistas semiestruturadas. Com o intuito de apresentar a base teórica
necessária para a discussão, o trabalho explanou os dilemas da democracia
no capitalismo e a configuração de Estado e sociedade civil, assim como
a formação social brasileira, cultura política e histórico da construção do
controle democrático. Foi realizado um resgate histórico da construção da
PNI e das políticas voltadas para a pessoa idosa, mostrando a relação com
as lutas sociais para esse alcance. Por fim, a análise do CNDI e das CNDPI,
durante as gestões 2014-2016 e 2016-2018, demonstrou a fragilidade
institucional desses mecanismos, que possuem pouco alcance dentro da
rede de atuação do Estado, a secundarização da temática da pessoa idosa na
agenda pública e a reafirmação da cultura política tradicional baseada no
autoritarismo. Entretanto, concluiu-se que os desafios não devem impedir a
utilização estratégica e criativa dos mecanismos institucionais de controle
democrático como horizonte da democratização.
The present master’s degree dissertation aims to analyses the relationship
between the institutionalized mechanisms for democratic control of
National Policy on the Elderly (PNI), the National Council for the Rights
of the Elderly Person (CNDI) and the National Conferences on the Rights
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of the Elderly Person (CNDPI), and their impact on the political agenda.
It aims to analyze the democratic nature of these mechanisms to detect the
incidence of these spheres in the formation of the political agenda of the
State. The CNDI and the CNDPI play a fundamental role on the defence
of the rights of elderly person, since they have potential to democratize the
decisions regarding the elaboration, monitoring and public management
of PNI with the legitimacy and participation of society. They become
strategic spaces if considered as decision-making that seek to defend and
promote the rights of the elderly in the public policy agenda and contribute
to the creation of a more democratic political culture. The analysis was
directed by the dialectical historical materialist method and the qualitative
research with the use of documentary search and field research with semistructured interviews. In order to present the theoretical basis for the
discussion, the paper explores the dilemmas of democracy in capitalism
and the configuration of the state and civil society, as well as the Brazilian
social formation, political and historical culture of the construction of
democratic control. A historical rescue of the construction of the PNI and
the policies directed to the elderly is carried out, showing the relation
with the social struggles for this reach. Finally, the analysis of the CNDI
and the CNDPI, during the 2014-2016 and 2016-2018 managements,
demonstrated the institutional fragility of these mechanisms, which have
little reach within the State’s network of activities, secondarily the subject
of the elderly in the agenda and the reaffirmation of traditional political
culture based on authoritarianism. However, it was concluded that the
challenges should not prevent the strategic and creative use of institutional
mechanisms of democratic control as a horizon of democratization.

América Latina em perspectiva:
tendências da ativação para o trabalho
no capitalismo periférico
Latin America in perspective: trends of activation
for work in peripheral capitalism
Guizela Eleonora Lima Mollhoff
Curso: Programa de Pós-Graduação em Política Social (Mestrado)
Data da Defesa: 22 de fevereiro de 2019.
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Esta dissertação trata-se de um estudo sobre as políticas de ativação para
o trabalho que estão em vigor atualmente nos países latino-americanos
e que têm sido implantadas como parte das orientações dos organismos
internacionais em resposta aos problemas sociais agravados com a crise
estrutural do capital, iniciada em 1968. O objetivo geral foi caracterizar
as tendências contemporâneas das políticas de ativação para o trabalho na
região latino– americana. Para lograr esse objetivo a pesquisa focou nas
políticas e programas que estavam em vigor no período entre 2017 e 2018.
Para tanto, partindo da relação de um contínuo desenvolvimento desigual
e combinado entre as distintas formações sociais do globo investigou-se
a consolidação da região latino-americana como uma região periférica e
dependente. Percorrendo desde o período colonial até a fase capitalista do
“novo”– imperialismo se estruturaram os aspectos mais perversos de uma
ininterrupta subordinação aos centros da economia mundial que condiciona
a região a conviver com a cronificação da pobreza, da desigualdade social
e do desemprego. Ao analisar 15 países latino-americanos (Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e
ruguai) foram mapeados 53 programas de ativação para o trabalho e as seguintes
tendências: a) os programas de ativação para o trabalho estão direcionados
principalmente a população em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade, que
compõe a extensa força de trabalho que não é absorvida no mercado formal
de trabalho; b) a principal estratégia utilizada para “ativar” é a Capacitação
dos indivíduos; c) os programas em vigor possuem como principal motivação
ou intencionalidade política evitar a dependência das populações pobres das
prestações do Estado ao mesmo tempo em que visa combater o desestímulo
ao trabalho que supostamente essas prestações geram; d) possuem baixa
cobertura da população e forte responsabilização individual; e) e são programas
implantados pelo Estado neoliberal e neoconservador como uma estratégia de
gestão da força de trabalho supérflua que está em permanente condição de não
inserção no mercado de trabalho formal.
This dissertation it is a research about activation policies to work that are
currently in force in Latin American countries and that also have been
implemented as part of international organizations’ guidelines in response
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to social problems intensified by the capital structural crisis initiated in
1968. The main goal of this job was to characterizes the contemporary
patterns of activation policies to work in Latin America. To attain this
goal, the research focused on policies and programs that were in force
between 2017 and 2018. Therefore, starting from the idea of a relation of
an unequal and combined ongoing development among the different social
formations of the globe, it was investigated the consolidation of Latin
America region as peripheral and dependent region. Covering from the
colonial period to the capitalist phase of “new imperialism”, it is observed
that the cruelest aspects of a continuous subordination to the global
economy centers, what determines the region to live with the chronification
of poverty, social inequality and unemployment. In analyzing fifteen
Latin American countries, which are: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Mexico, Panama, Paraguay, Peru and Uruguay. It were mapped fifty-three
activation to work programs and the following patterns: a) the activation
programs to work are mainly directed to the population in situation of
poverty and/or vulnerability, and that composes extensive work force
which it is not absorbed by the formal labor market; b) the main strategy
used to “activate” it is the capacitation of individuals; c) the programs
currently in force have as their main political motivation or intentionality
to avoid the poor population dependency of the State’s installments, at
the same time that aims to fight the discouragement to work that these
installments supposedly generate; d) these programs have a low covering
of the population and also have a strong accountability of the individual;
e) the programs are implemented by the neoliberal and neoconservative
State as a strategy to manage the superfluous work force, which are in a
permanent condition of non-insertion in the formal labor market.

O paradoxo entre o envelhecimento, a
contrarreforma da previdência social e a
emancipação política da pessoa idosa
The paradox between aging, the counter-reform of social security and
the political emancipation of the elderly
Thayane Duarte Queiroz
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Esta dissertação examina, as medidas de contrarreforma na previdência
social – RGPS, entre os períodos de 2014 a 2017 referentes aos benefícios
de aposentadoria e pensão por morte, e suas incidências na emancipação
política da pessoa idosa no Brasil. Argumenta-se que as medidas da
contrarreforma na previdência social, propostas e efetivadas após a
Constituição Federal de 1988, objetivam legitimar as proposições auferidas
pelo projeto neoliberal de minimização da previdência social pública e
maximização dos incentivos ao mercado financeiro: por meio da expansão
dos fundos de pensão, previdência privada, crédito consignado, entre
outros. Há um direcionamento por parte desses grupos que monopolizam
a atividade política no sentido de fazer com que o Estado atue de forma
mínima no âmbito social, responsabilizando os sujeitos e a sociedade pelo
trato das expressões da questão social. Nesse panorama, o envelhecimento
populacional tem sido uma das principais justificativas para as medidas de
contrarreforma no sistema de seguridade social, em especial na política de
previdência social, penalizando a população idosa por meio de medidas
que restringem o acesso aos benefícios de aposentadoria e pensão por
morte. Só em 2015, segundo IBGE (2018), cerca de 75,5% da população
idosa recebia algum tipo de benefício previdenciário, representando
parte fundamental da renda que garante a subsistências desses sujeitos.
Considera-se que o Brasil tem vivenciado um período de distanciamento
da emancipação política, por meio da neoliberalização do Estado e do
avanço do conservadorismo elevado a níveis cada vez mais extremos,
que se pautam por medidas de enxugamento das políticas sociais.
Portanto, diante do avanço do projeto neoliberal no Brasil, verifica-se
que a política de previdência social é um instrumento importante de luta
em prol do aprofundamento da emancipação política da população idosa.
Esse processo está condicionado à luta de classes e a uma correlação de
forças que possibilite, dentre outros determinantes, o aprofundamento das
medidas direcionadas para o fortalecimento e universalização do sistema
de seguridade social e a reconfiguração do Estado a partir de medidas
direcionadas para a ampliação da democracia.
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This dissertation examines measures of counterreform in social security –
RGPS, between the periods of 2014 to 2017 in the benefits of retirement and
death pension, and its incidence in the political emancipation of the elderly
in Brazil. It is argued that the measures of counter-reform in social security,
proposed and carried out after the Federal Constitution of 1988, aim to
legitimize the proposals made by the neoliberal project to minimize public
social security and maximize incentives to the financial market: through
the expansion of funds pension, private pension, payroll deductible loans,
among others. There is a direction for the State to act in a minimal way in
the social sphere, making individuals and society responsible for dealing with
the expressions of the social question. In this context, population aging has
been one of the main justifications for counter-reform measures in the social
security system, especially in the social security policy, penalizing the elderly
population through measures that restrict access to retirement benefits and
pensions by death. Only in 2015, according to IBGE (2018), about 75.5%
of the elderly population received some type of social security benefit,
representing a fundamental part for maintenance and subsistence of these
subjects. It is considered that Brazil has experienced a period of estrangement
from political emancipation, through the neoliberalization of the State and
the advance of extreme conservatism, which are based on measures to reduce
social policies. Therefore, in view of the advance of the neoliberal project in
Brazil, it is verified that the social security policy is an important instrument
of struggle for the deepening of the political emancipation of the elderly
population. This process is conditioned to the class struggle and a correlation
of forces that, among other determinants, makes possible the deepening of
the measures directed towards the strengthening and universalization of the
social security system and the reconfiguration of the State, based on measures
directed at the expansion of democracy.

Contribuições de Karl Marx para a crítica
dos direitos no capitalismo
Contributions of Karl Marx to the critique of rights in capitalismo
Bruno de Oliveira Elias
Curso: Programa de Pós-Graduação em Política Social (Mestrado)
Data de Defesa: 26/02/2019
Orientadora: Maria Lucia Lopes da Silva
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A presente dissertação de mestrado tem como objeto as contribuições
teóricas e políticas de Karl Marx (1818-1883) para a crítica dos direitos
no capitalismo. Como o autor não dedicou nenhum texto especificamente
a este tema, a pesquisa percorreu cronologicamente algumas de suas
principais obras. Desde a sua atividade jornalística durante a juventude,
é possível identificar contribuições de Marx à defesa dos direitos e
liberdades democráticas contra a autocracia prussiana. A questão dos
direitos também comparece em sua crítica dos “direitos do homem e do
cidadão” presentes nas declarações de direitos francesa, relacionando-os
aos limites da emancipação política no capitalismo. No processo de
revisão crítica do idealismo filosófico alemão e de elaboração de sua
dialética materialista, Marx situa a questão do Estado e dos direitos
no complexo superestrutural que expressa as condições materiais de
existência da sociedade. A aplicação do método do materialismo histórico
e dialético a episódios históricos concretos durante as revoluções de
1848 permite a Marx uma compreensão mais ampla do lugar das formas
política e jurídica na sociedade burguesa. Outra contribuição decisiva
dada ao longo de toda a vida de Marx diz respeito à formulação das
plataformas de reivindicações e programas do movimento operário. Em
muitas destas a centralidade da luta do proletariado pelo poder político
era acompanhada de importantes reivindicações de direitos. Finalmente,
sua elaboração acerca dos direitos no capitalismo articula-se com sua
crítica da economia política e a perspectiva de superação do capitalismo.
Na sociedade burguesa, a forma política e jurídica expressas pelo Estado
e pelo direito necessárias às relações mercantis de troca do capitalismo,
na medida em que a compra e venda da força de trabalho não podem
prescindir das noções de liberdade e igualdade jurídica garantida pelo
Estado. Na perspectiva de uma transição para uma sociedade comunista,
Marx advogava a dissolução da existência do Estado e do direito como
formas históricas de dominação de classe.
This dissertation aims at the theoretical and political contributions of Karl
Marx (1818-1883) to the critique of rights in capitalism. As the author did
not dedicate any text specifically to this theme, the research chronologically
ran through some of his major works. From his journalistic activity during
his youth, it is possible to identify Marx’s contributions to the defense of
democratic rights and freedoms against Prussian autocracy. The issue of
rights also appears in his critique of the “rights of man and citizen” present
in French declarations of rights, relating them to the limits of political
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emancipation in capitalism. In the process of critical revision of German
philosophical idealism and the elaboration of his materialist dialectic, Marx
places the question of state and rights in the superstructural complex that
expresses the material conditions of society’s existence. The application of
the method of historical and dialectical materialism to concrete historical
episodes during the revolutions of 1848 allows Marx a broader understanding
of the place of political and juridical forms in bourgeois society. Another
decisive contribution throughout Marx’s life concerns the formulation of
the platforms of demands and programs of the labor movement. In many
of these the centrality of the proletarian struggle for political power was
accompanied by important rights claims. Finally, his elaboration of rights
in capitalism is articulated with his critique of political economy and the
perspective of overcoming capitalism. In bourgeois society, the political
and juridical form expressed by the State and by the law necessary for the
mercantile relations of exchange of capitalism, inasmuch as the purchase
and sale of the labor force can not dispense with the notions of freedom and
legal equality guaranteed by the State. In the perspective of a transition to a
communist society, Marx advocated the dissolution of the existence of state
and law as historical forms of class domination.

A categoria bancária nas perspectivas
de gênero e raça
The bank´s workers in gender and race perspectives
Anabele Cristina Silva
Curso: Programa de Pós-Graduação em Política Social (Mestrado)
Data da Defesa: 18/03/2019
Orientadora: Nair Heloísa Bicalho de Sousa
Palavras-chave: trabalho; gênero; raça; discriminação; categoria
bancária; meritocracia; política social.
Keywords: labour; gender; race; discrimination; bank´s workers;
meritocracy; social policy.
Esta pesquisa traz uma análise das categorias de gênero e raça nos “Censos
da Diversidade” de 2008 e 2014 da FEBRABAN realizados junto aos
trabalhadores bancários(as) brasileiros(as), tendo em vista conhecer as
discriminações existentes na contratação, na ascensão profissional e no
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cotidiano dos locais de trabalho e a ideologia meritocrática adotada pela
gestão dos bancos. Nessas experiências, foram aferidos dados relacionados
ao gênero, raça, pessoas com deficiências e sobre a diversidade sexual entre
essa categoria. A partir dos censos, foi possível chegar a conclusões que
demonstraram uma face cruel de discriminação e desrespeito aos direitos
humanos no tocante à igualdade. Esta pesquisa utiliza-se ainda de vastas
ações e publicações sobre os temas oriundas dos órgãos de representação
desses trabalhadores em todo o Brasil. Todo este debate é antecedido
por uma discussão relativa à centralidade do trabalho no capitalismo,
as reestruturações produtivas encampadas nas últimas décadas e a
configuração específica do trabalho bancário neste cenário. Há também a
discussão acerca das políticas sociais e de suas possibilidades de oferecer
respostas aos processos discriminatórios nos locais de trabalho.
This research brings an analysis concerning gender and race categories
in two specifics surveys called “Censos da Diversidade” applied at 2008
and 2014 by FEBRABAN among the bank´s workers throughout Brazil.
The aim was to assess data concerning discrimination about hiring, wages
and career advancement and into the work place beyond the meritocracy
ideology adopted for the bank´s management. In that experience, was
measured data related with gender, race, people with disabilities and sexual
diversity into the bank. From the censos´s data was possible demonstrated a
cruel face of discrimination and human rights abuses, speciality concerning
equality. This survey is made from many actions and researches from trade
unions in Brazil. Before this long debate, there is a discussion related with
the labour main role in capitalism and restructuring productive in the last
decades and the real configuration of bank work in this scene. There is also
a discussion concerning social policies with regard the possibility of them
to offer answers to overcome discriminatory procedures in the work place.

O trabalho temporário no serviço público
Temporary work in the public service
Eduardo Augusto Rodrigues Barros
Curso: Programa de Pós-Graduação em Política Social (Mestrado)
Data da Defesa: 22/03/2019.
Orientador: Reginaldo Ghiraldelli
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O objetivo desta dissertação é analisar o trabalho temporário no serviço
público na carreira socioeducativa do Distrito Federal. Para tanto, o
trabalho temporário foi situado em seu contexto histórico, considerando
as suas múltiplas dimensões e determinações no desenvolvimento da
produção capitalista. Desta forma, o trabalho temporário é uma condição
existente no mundo e no Brasil, tanto no âmbito formal como informal;
no setor privado urbano e rural; e no setor público, mas esta pesquisa
privilegiou a realidade do serviço público no contexto da carreira
socioeducativa do Distrito Federal. O trabalho temporário é visto nessa
lógica como uma modalidade contratual que precariza as relações de
trabalho no serviço público, principalmente porque enfraquece a noção do
Estado Democrático de Direito, por meio do reforço de condutas morais
que incentivam o clientelismo, o patrimonialismo, o corporativismo e
o assédio moral. Essas condições ainda dividem e enfraquecem mais
os trabalhadores da carreira socioeducativa. Para entender o trabalho
temporário no serviço público, requereu entender a dinâmica do Estado
capitalista e como ele organiza sua administração e a classe trabalhadora
para os fins de manutenção da dominação, nessa dimensão que o trabalho
temporário no serviço público é situado, permeado pelas relações de
poder e pelas lutas de classes. Para tanto, esta pesquisa está embasada
em uma perspectiva histórico crítica, com análise qualitativa por meio de
revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas.
The purpose of this dissertation is to analyze temporary work in the public
service in the socioeducational career of the Federal District. For the study,
the data in situ in their historical context, having the multiple dimensions
and determinations in development of the capitalist production. In this way,
temporary work is a pre-existing condition in the world and in Brazil, both in
the formal and informal spheres; in the urban and rural private sector; and
in the public in general, but this research privileged the reality of the public
service in the context of the socio– educational career of the Federal District.
Temporary work is seen in this logic as a contractual modality of labor
relations as a public service, mainly because it is a notion of the Democratic
Rule of Law, through the reinforcement of moral conduct that encourages
clientelism, patrimonialism, corporatism and bullying. Companies still
further divide and weaken socio– educational career workers. Opportunity
for temporary work without public service, the need for a dynamic state
of capital and the organization of its temporary function and the power
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of permanence of the power of permanence, permeated by power relations
and class struggles. Therefore, this research is based on a historical-critical
perspective, with qualitative analysis through bibliographic review and
semi-structured interviews.

Sexualidade e “cidadania LGBT”:
possibilidades e limites dos direitos
no capitalismo
Sexuality and LGBT Citizenship: Possibilities and Limits of
Rights in Capitalism
Djonatan Kaic Ribeiro de Souza
Curso: Programa de Pós-Graduação em Política Social
(Mestrado)
Data da Defesa: 20/03/2019
Orientadora: Ivanete Salete Boschetti
Palavras-chave: sexualidade, cidadania, cidadania LGBT,
emancipação humana, emancipação política, direitos, capitalismo, LGBTT.
Keywords: sexuality, citizenship, LGBT citizenship, human
emancipation, political emancipation, rights, capitalism, LGBTT.
O intuito dessa dissertação é discutir os fundamentos teóricos das
relações entre Sexualidade, Capitalismo, Cidadania e Direitos, a fim de
apreender os elementos sócio-históricos que ancoram a luta política por
liberdade sexual e de gênero na contemporaneidade brasileira. O objeto
de pesquisa delimitou a análise do sentido e natureza dos direitos e ações
previstos no contexto do Programa “Brasil sem Homofobia – Programa
de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção
da Cidadania Homossexual” (BSB) – implementado a partir de 2004. O
trabalho problematiza a incapacidade do capitalismo em promover uma
sociabilidade libertária, evidenciada a partir dos empecilhos e desafios
postos à liberdade sexual e de gênero no contexto da “cidadania LGBT”
e do Programa Brasil sem Homofobia. Para tanto, discutimos as bases
legais formais dos direitos – Estado Social, Políticas Sociais, Cidadania,
Igualdade – na sociedade capitalista e seus limites e possibilidades
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expostos sob a necessidade respiratória do capitalismo em manter sua
produção e reprodução social. Fundamentada nas categorias marxistas
de Emancipação Humana e Política, a dissertação questiona o sentido
e significado tanto da sexualidade, quanto dos direitos de cidadania
na sociedade capitalista. A análise empreendida presume que a luta
substantiva por liberdade sexual é uma luta no campo da emancipação
humana, o que exigiu apreender na especificidade da relação entre
sexualidade e capitalismo como se expressam e se materializam a
opressão do capitalismo contra a população LGBT. Questiona-se aqui
o direito como projeto emancipatório, a partir da compreensão de que
os fundamentos desses direitos são pautados na diferença entre aquilo
que é direito do homem – propriedade privada – e o direito do cidadão
– a igualdade formal-legal, tratada por Marx n’A Questão Judaica. Para
ilustrar os limites dos direitos na construção da “cidadania LGBT” no
capitalismo, a pesquisa descortina um panorama das políticas sociais
LGBT efetivadas no Brasil entre 2004 e 2015. Foram estudadas as
condições sócio-políticas e teóricas que envolveram essas políticas,
por meio da análise dos PPA’s do Governo Lula (2003 – 2007; 2008
– 2012) e do Governo Dilma (2012 – 2015); do Programa Brasil sem
Homofobia; do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos
Humanos de LGBT; dos Relatórios de Gestão da Secretaria Especial
de Direitos Humanos; e dos dados orçamentários das ações em Direitos
Humanos LGBT através do SIOP.
This dissertation’s purpose is to discuss the theoretical foundations around
Sexuality, Capitalism, Citizenship and Legal Rights – and the relationship
between them – in order to learn about social and historical elements
that anchor the political fight for sexual and gender freedom in Brazilian
contemporaneity. The theme served to delimitate an analysis of the meaning
and nature behind the legal rights and effects allowed for in the context of
the “Brasil sem Homofobia” Program – a Governmental Program Against
Violence and Discrimination towards LGBT individuals for the Promotion
of Homosexual Citizenship – implemented since 2004. Capitalism’s
incapacity to promote a libertarian sociability is therefore put in doubt
throughout the scope of this research. This incapacity is substantiated
by the several challenges and difficulties set against sexual and gender
freedom political demands in the context of LGBT Citizenship through the
lens of the Brasil Sem Homofobia Program. This dissertation is grounded
in Marxist categories on Human and Political Emancipation and intents
on casting doubt on the sense and the meaning of both sexuality in general
as well as the civil rights in our capitalist society. The performed analysis
presumes that the substantial fight for sexual freedom is one in the field of
human emancipation, which demands for learning about the relationship
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between sexuality and capitalism in its specificity in order to understand
how the oppression of LGBT minorities is expressed and materialized in this
framework. Legal rights as an emancipatory project is therefore questioned
through the understanding that these rights’ foundations are based on the
difference between that which is man’s fundamental right – private property
– and the citizen’s rights – that is, formal-legal equality, discussed by Marx
in his paper “On the Jewish Question”. In order to illustrate how legal
rights are limited in the construction of “LGBT citizenship” in capitalism,
this paper uncurtains a panorama on LGBT social policies made effective in
Brazil between the years 2004-2015. Therefore, the theoretical and socialpolitical conditions around these social policies were studied through the
analysis of the Plurennial Plan – concerning the Budgetary Law – in the
years of Lula’s presidency (2003-2007; 2008-2012) and in the years of
Dilma’s government (2012-2015); the Brasil sem Homofobia Program; the
National Plan for the Promoting of LGBT Human Rights and Citizenship;
the Special Human Rights Office administration’s papers; and SIOP’s
budgetary data for their LGBT Human Rights activities.

A Seguridade Social no Plano Beveridge:
história e fundamentos que a conformam
Social Security on the Beveridge Plan:
history and grounds that conformed
Adalia Raissa Alves da Costa
Curso: Programa de Pós-Graduação em Política Social (Doutorado)
Data da Defesa: 22/02/2019
Orientadora: Maria Lucia Lopes da Silva
Palavras-chave: Plano Beveridge; seguridade social; proteção
social; Welfare State.
Keywords: Beveridge Plan; social security; social protection;
Welfare State.
A origem da seguridade social, assim como o seu significado na história,
é abordada de forma diversa, em vista da abrangência de especificidades
na qual esta se apresenta em cada região no mundo. O Plano Beveridge de
Seguridade Social, inscrito no Relatório sobre Seguro Social e Serviços
Afins, constituiu um dos pilares do Welfare State, e representou a
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recomposição e reorganização de medidas de proteção social existentes
na Grã-Bretanha dos anos 1940, como também incluía novas ações
e auxílios que estavam direcionados para a consolidação, ampliação
e uniformização de benefícios. Este plano, em vista de sua relevância
histórica, principalmente no que se refere aos estudos sobre política
social, configurou-se enquanto foco deste estudo. Definiu-se como
o objeto de investigação desta dissertação de mestrado a seguridade
social, expressa no Plano Beveridge de Seguridade Social, situada
historicamente e realçada a partir dos fundamentos que a conformam. A
investida se deu tendo como pressuposto que estudar o Plano Beveridge
– ao considerar que este possibilitou um modelo de organização das
políticas sociais que influenciou diversos países e documentos oficiais
que tratam sobre seguridade social – e aproximar-se da literatura que
trata de suas características, apresenta-se enquanto atividade profícua à
compreensão da seguridade social enquanto singularidade histórica. Para
a realização desta pesquisa trabalhou-se com uma revisão bibliográfica
ampla, utilizando desde obras que resgatam os antecedentes históricos
e as disputas de interesses que influenciaram a constituição do Welfare
State até contribuições que tratam da crise do Estado de Bem-Estar Social
e emergência do neoliberalismo. A partir do uso desses instrumentos,
primeiramente, foi possível recuperar a importância dos antecedentes
históricos das políticas sociais, que incluem as experiências de lutas de
classe na Europa e as primeiras regulações da relação capital/trabalho,
enquanto processos fundamentais à emergência da seguridade social
enquanto sistema. Compreendeu-se o esgarçamento da questão social
no período entreguerras e a crise do liberalismo enquanto as condições
sociais a partir das quais o advento do Plano Beveridge se fez possível.
Além disso, essa investigação permitiu compreender as correlações de
força que influenciaram a Comissão Interministerial de Seguro Social
e Serviços Afins, de forma a circunscrever a natureza da seguridade
social que se concretizou enquanto produto dos trabalhos da Comissão, a
qual foi marcada pelas disputas de interesse entre o Tesouro Britânico e
William Beveridge. A partir do escrutínio da estrutura do relatório final,
aventando aos seus objetivos, estrutura e propostas de alteração ao quadro
vigente, pôde-se compreender a centralidade do trabalho na conformação
do modelo de seguridade estudado, além de sua orientação a partir de uma
concepção de solidariedade nacional. Por fim, a investigação se debruçou
sobre a positiva recepção do Plano Beverige no contexto pós-segunda
guerra mundial, tendo influenciado diretamente a emergência do Welfare
State, apesar das fragilidades estruturais do relatório final, como a
adoção de um mínimo de subsistência e a concepção patriarcal de
família que pressupunha. O cenário contemporâneo, produto do processo
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de dilapidação das formas de proteção social, a partir da consolidação
do neoliberalismo enquanto discurso hegemônico e flexibilização/
precarização das condições de trabalho, é a última parada dessa jornada
investigativa, sinalizando, no contexto brasileiro, para as ameaças
recentes de desmonte da seguridade social.
The origin of social security, as well as its meaning in history, is approached
in different ways, due to the range of specificities in which it presents
itself in every region in the world. The Beveridge Social Security Plan
included in the Report on Social Security and Related Services consist in
one of the pillars of the Welfare State, and represented the recomposing
and reorganization of social protective measures existing in Great Britain
in 1940, also includes new actions and assistance that were aimed to the
consolidation, enlargement and benefits’ standardizing. This plan, given its
historical relevance, especially in regards of studies about social policy, was
set up as the focus of this study. Social security was settled as the object of
investigation of this master’s dissertation, expressed on the Beveridge Plan of
Social Security, historically situated and highlighted from the fundamentals
that makes part of it. The decision was based on the assumption that studying
the Beveridge Plan – considering that it enabled a model of organization of
social policies that influenced several countries and official documents that
deals with social security – and get close to the literature that deals with their
characteristics, it presents itself as a productive activity to the understanding
of social security as a historical singularity. In order to realize this research,
a wide bibliographical review was used, using works that recover historical
antecedents and the disputes of interests that influenced the constitution of
the Welfare State, also contributions that deal with the crisis of the State
of Social Welfare and emergence of neoliberalism. From the use of these
instruments, firstly, it was possible to recover the importance of historical
antecedents of social policies, which includes the experiences of class
struggles in Europe and the first regulations of the capital/labor relation,
as fundamental processes to the emergence of social security as a system.
It was understood the distance of the social matter while the war’s period
and liberalism crisis while the social conditions from which the advent of
the Beveridge Plan became possible. Besides that, this investigation made
it possible to understand the force co-relations that influenced the Inter–
ministerial Commission of Social Security and Related Services, in order
to circumscribe the nature of social security that came out as a product of
the Commission’s work, which was marked by disputes of interest between
the British Treasury and William Beveridge. By discussing the structure of
the final report, proposing its goals, structure and proposed changes to the
current framework, it was possible to understand the centrality of the work
in the conformation of the security model studied, besides its orientation
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from a conception of national solidarity. Finally, the investigation got to the
positive reception of the Beveridge Plan in the post-World War II context,
having directly influenced the emergence of the Welfare State, despite the
structural weaknesses of the final report, such as the adoption of a minimum
subsistence and the patriarchal conception of family that it is presupposed.
The contemporary scenario, a product of a deconstructive process of ways
of social protection, from the consolidation of neoliberalism as a hegemonic
discourse and flexibilization/precarization of working conditions, is the last
point of this research, highlighting, in the Brazilian context, to the recent
threats of social security cuts.

O direito humano à alimentação adequada
e os alimentos orgânicos no Programa
Nacional de Alimentação Escolar
do Distrito Federal de 2009 a 2018
The human right to adequate food and the organic food in the
Federal District School Nutrition Program between 2009 and 2018.
Terena Peres de Castro
Curso: Programa de Pós-Graduação em Política Social (Doutorado)
Data da defesa: 08/03/2019
Orientadora: Silvia Cristina Yannoulas
Palavras-chave: política social; Direito Humano à Alimentação
Adequada (DHAA); Programa de Alimentação Escolar do Distrito
Federal (PAE-DF); Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE); alimentos orgânicos.
Keywords: social policy; Human Right to Adequate Food;
Federal District School Nutrition Program (PAE-DF); National
Program of School Nutrition (PNAE); organic food.
O presente estudo tem por objetivo compreender as razões pelas quais não
foram adquiridos alimentos orgânicos da agricultura familiar pelo Programa
de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF) no período de 2009
a 2018. Para isso utilizou-se enquanto método de análise a teoria crítica, e
enquanto procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica dos temas
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centrais ao estudo, a consulta a documentos de execução financeira do
PAE-DF bem como à legislação que rege o programa tanto no nível local
quanto nacional. Estabeleceu-se também uma interlocução estratégica
com os principais agentes públicos que atuam no programa. A opção pela
análise da presença de alimentos orgânicos se deve ao entendimento de
que estes estabelecem correlações diretas com os princípios que orientam o
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Características como a
restrição ao uso de agrotóxicos, o estímulo à conservação da biodiversidade
e o incentivo a relações de proximidade entre produtor e consumidor de
alimentos são exemplos dessa correlação. A legislação que rege o programa
também apresenta diretrizes norteadas pela noção de DHAA. Analisando
os documentos e dados disponíveis, verificou-se que não houve registros
formais de aquisição de alimentos orgânicos provenientes da agricultura
familiar pelo PAE-DF para o período analisado. No entanto, a interlocução
que a pesquisa estabeleceu com os gestores públicos do PAE-DF permitiu
identificar que em 2018, duas organizações de agricultores forneceram
alimentos orgânicos para o programa; tais itens, contudo, foram adquiridos
pelo preço de produtos convencionais. Tal situação reflete uma das razões
apontadas pelos gestores públicos para que não ocorra a compra de produtos
orgânicos para o programa, sob a alegação de que estes são muito caros.
Contudo, pesquisas recentes mostram que alimentos orgânicos não são
necessariamente mais caros, de maneira que seu preço final depende do
meio através do qual ele está sendo comercializado, sendo que os maiores
valores foram encontrados para aqueles comercializados em supermercados
e os menores valores foram praticados a partir da venda direta em feiras
e Grupos de Consumo Responsável (GCR). Ainda que o DF apresente um
número significativo de feiras e GCR, estes instrumentos estão concentrados
nas regiões centrais do DF, o que restringe o acesso a alimentos orgânicos
apenas para quem reside nessas localidades, limitando essa possibilidade
para quem reside nas Regiões Administrativas (RAs) mais periféricas. A
produção de alimentos orgânicos por parte da agricultura familiar local
ainda é incipiente. O uso de parte significativa das terras cultiváveis para
a produção de commodities aliada ao fato de parte não menos significativa
das terras agrícolas serem improdutivas, contribui para um potencial
cenário de insegurança alimentar no DF. Medidas como incentivo à
produção orgânica por meio de auxílios financeiros e de assistência técnica
dos órgãos competentes, bem como redistribuição de terras no DF visando
a agricultura familiar podem contribuir para a garantia do DHAA tanto
para os estudantes de escolas públicas por meio do PAE quanto para a
população do DF.
This research aims to understand the razons why organic products of
family farmers were not acquired by the Federal District School Nutrition
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Program (PAE-DF) between 2009 and 2018. The methods of analysis used
was the critical theory; as methodology, a bibliographic research of de
main themes to the study was used, as well as a consultation of the PAE-DF
financial execution documents, the rules that oriented the program at the
local and national level. A strategic dialogue was established whith the main
public agents that work in the program as well. The option of analyzing the
presence of organic foods it is due to the understanding that they establish
direct correlations with the principles guiding the human right to adequate
food. Characteristics such as the restriction to the use of pesticides, the
promotion of biodiversity conservation and the encouragement of proximity
relations between producer and consumer of food are examples of this
correlation. The legislation that rules the program also presents guidelines
oriented by the notion of human right to adequate food. Analyzing available
documents and data, it was verified that there were no formal records of
organic food purchases from family farmers by PAE-DF for the analyzed
period. However, the dialogue that the research established with the public
managers of PAE-DF allowed to identify that in 2018 two producers
organizations provided organic food for the program; nonetheless this
products were acquired at the price of conventional products. This situation
indicate one of the reasons pointed out by the public agents for not buying
organic products for the program, under the allegation that they are very
expensive. However recent research shows that organic products are
not necessarily more expensive, so that their final price depends on the
instrument through which it is being commercialized. The highest values
were found for those distributed in supermarkets and the lowest values were
practiced in direct sales such as free fairs and Responsible Consumption
Groups (GCR). Although DF has significant number of free fairs and GCR,
these instruments are concentrated in the central region of the district, wich
restricts access to organic food only for those residing in these areas, limiting
this possibility for those residing in the Administrative Regions (RAs) that
are more peripheral. The production of organic food by the local family
farmers is still incipient. The use of a significant portion of productive land
for commodity production allied with the fact that no less significant part of
agricultural land is unproductive, contributes to a potential food insecurity
scenario in DF. Measures such as the encouragement of organic production
through financial and technical assistance from the competent agencies, as
well as redistribution of land in DF aiming the family farmers can contribute
to the guarantee of the DHAA for both public school students through PAE
and for the population of DF.
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in the Brazilian rural areas and their implications
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O objetivo do estudo foi analisar as relações entre escolarização, pobreza
e posições de classe no campo brasileiro e as implicações dessa dinâmica
às Políticas Educacionais. Inicialmente, o trabalho caracterizou os
aspectos demográficos, socioeconômicos e de escolarização entre as
populações do campo nas décadas recentes, buscando apontar como eles
podem ser compreendidos a partir dos debates sobre a “questão agrária”
e o “novo rural”. Na sequência, retomou as teorias sobre os “efeitos”
atribuídos à escolarização, com base na Economia e na Sociologia da
Educação, ressaltando como elas precisam ser reconsideradas à luz das
particularidades sociais do rural. Utilizou critérios de rendimento como
aproximação à “situação de pobreza” e propôs uma tipologia de “posições
de classe” para o campo. A partir disso, foram utilizados modelos de
regressão linear e logística com a finalidade de verificar as associações
entre escolaridade e as referidas dimensões em dois períodos: 2005 e 2015.
Analisou a incorporação do paradigma da Educação do Campo pelas das
Políticas Educacionais, a partir do final da década de 1990, e as funções
transformadoras que ele atribui a escolarização. Os resultados gerais da
pesquisa apontam que: i) ocorreu uma ampliação moderada da escolaridade
das populações residentes no campo; ii) existe correlação positiva fraca
entre renda e escolaridade nas áreas rurais, de modo que não é possível
concluir pela escolarização como responsável principal pela redução da
pobreza; iii) as associações entre escolaridade e “posições de classe” são
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significativas e pouco se alteraram no período, sendo a variável sexo a que
apresentou os maiores coeficientes; iv) a concepção de Educação do Campo
adquiriu importância nos marcos legais e nas políticas públicas nas últimas
duas décadas, tendo o conceito de “diversidade” como referência; v) na área
de Políticas Sociais são escassos os estudos sobre as populações do campo
em geral e sobre a educação delas em particular, de modo que é preciso
ampliar os referenciais empíricos e teóricos para a compreensão do rural
na contemporaneidade.
The aim of this study was to analyze the relations between schooling,
poverty and class positions in the Brazilian rural areas and its implications
for educational policies. First, the study characterized demographic,
socioeconomic and schooling characteristics of the rural population in
recent years. This was made at framework given by “agrarian issues”
and the concept of the “new rural” debates. Then it analyzed theories
about schooling “effects” from Economy and Sociology of Education and
how they must consider social particularities of the rural. The study uses
an income criterion as a proxy to “poverty conditions”. It also suggests
a “class positions” typology to the countryside. Linear and logistic
regression models were used to verify the association between schooling
and those two dimensions: “poverty conditions” and “class positions”. It
was conducted by year: 2005 and 2015. Finally, the adoption of the “Rural
Education” paradigm by federal educational policies since the 1990s is
examined, particularly the transformative role it ascribes to education.
The main results of the study suggest that: i) the educational levels of
rural populations have increased; ii) there is a week positive correlation
between income and schooling, which doesn’t allow us to conclude that
schooling is the main factor do poverty reduction; iii) the association
between schooling and “class positions” is positive and it showed little
variation; the gender variable presented the higher coefficients; iv) the
“Rural Education” concept has become important legal norms and public
policies during the last two decades; it has firmed using the “diversity”
concept; v) in the field of Social Policy field there are few studies about
rural populations in general and their educational processes in particular.
It is necessary to expand empirical and theoretical references in order to
comprehend the countryside in the contemporaneity.

