
“REFORMA” DA PREVIDÊNCIA: primeiro ato 

A ordem do dia das temeridades públicas é uma velha conhecida dos trabalhadores brasileiros, a 

“reforma” da previdência. O que está em jogo? Qual a finalidade das “reformas” ou das 

contrarreformas no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ou no Regime Próprio da 

Previdência Social (RPPS)? 

O que está em jogo nas sociedades capitalistas contemporâneas em tempos de crise do capital é 

a disputa antidemocrática pelo fundo público. Quem pagará a conta dos desequilíbrios 

econômicos e financeiros provocados pela globalização econômica ou pela mundialização do 

capital?  

Esse jogo em curso, patrocinado pelo capital e por frações da elite dominante e garantido pelo 

Estado, em resposta a última partida disputada e vencida pelos trabalhadores, com placar 

mínimo, no início dos anos 1970, na Europa ocidental rica e na primeira década de 2000 no 

Brasil, dificilmente terá outro placar, agora, senão, a vitória do seu patrocinador.  

Em outros tempos competitivos, o capital sangrou para manter sua reprodução e acumulação, 

agora, que é monopolista, avança sem piedade na sua sanha de reproduzir e acumular riquezas 

de maneira destrutiva e recheada por crises cada vez mais frequentes e intensas. Sendo que, para 

conter as crises intermitentes, a estratégia do dia que nunca acabou, passa em termos 

econômicos, pela contínua transferência de recursos públicos estatais – cumprimento de metas 

de superávits fiscais a partir da contenção de gastos sociais e investimentos ─ através do sistema 

da dívida pública e outras artimanhas capitalistas, para as frações de classe hegemônicas: a 

empresarial financeira e a bancária nacional e internacional.  

No Brasil, presidido por LULA-DILMA, esse processo de transferências de recursos públicos 

para as frações hegemônicas do capital teve mais avanços do que revezes. Mas, agora, no país 

governado por TEMER, toma uma velocidade e uma insanidade trabalhista e social 

preocupantes. 

Na ordem do dia, com toda a celeridade possível negociada no Congresso Nacional, a “reforma” 

ou contrarreforma da Previdência Social plana nas alturas e ameaça aterrissar sobre os lares dos 

trabalhadores brasileiros com a energia de uma bomba atômica.  

Sustentada pelos seus algozes, os principais determinantes para a sua execução são: o dramático 

choque demográfico de envelhecimento da população em função do aumento da expectativa de 

vida e da baixa taxa de natalidade; a elevação do salário mínimo; aposentadorias precoces; 

renúncias de receitas e sonegação e evasão fiscal e custos administrativos elevados.  

Todas essas mazelas geraram um déficit previdenciário, isto é, uma crise financeira no Regime 

Geral da Previdência Social, que precisa urgentemente ser reformado para garantir, segundo o 

governo atual, a sustentabilidade do sistema a curto e longo prazo. Será que essas determinações 

terão impacto destrutivo no RGPS como propagam o governo e a grande mídia nacional? Será 

que este diagnóstico está correto? Veremos nos próximos atos. 
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