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RESUMO 
 
A partir da crise dos anos 1970, o capitalismo na sua 
incansável busca pela retomada da taxa de lucro, implicou um 
novo papel para o Estado, para o trabalho e para as políticas 
sociais. Objetivando problematizar a temática em questão, o 
presente artigo versa sobre a atual conformação das políticas 
sociais, considerando os elementos contraditórios que a 
fundam, bem como a sua relação com o trabalho, sendo este 
também, alvo do processo de desregulamentação e regressão 
no campo dos direitos na fase do capitalismo contemporâneo.  
 
Palavras–chave: Capitalismo Contemporâneo. Políticas 
Sociais. Trabalho. 
 
ABSTRACT 
 
From the 1970s crisis , capitalism in its relentless pursuit by the 
resumption of the profit rate , implied a new role for the state 
and this with the social policies and to the work . Aiming to 
discuss the topic in question, the present article deals with the 
current conformation of social policies , considering the 
contradictory elements that merge , as well as their relationship 
with the work , which is also the process of deregulation target 
and regression in the field of rights at the stage of contemporary 
capitalism. 
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1 Introdução 

 

Há um crescente debate em torno da conformação das políticas sociais, 

principalmente no que se refere às transformações vivenciadas e identificadas no contexto 

de capitalismo contemporâneo. Sabe-se que, a partir da crise dos anos 1970, o capitalismo 

na sua incansável busca pela retomada da taxa de lucro, implicou um novo papel para o 

Estado, para o trabalho e para as políticas sociais. Neste sentido, o processo de desmonte 

das políticas sociais consoante à retração do papel do Estado vincula-se diretamente aos 

imperativos de acumulação do capital em sua fase monopolista. 

Para problematizar o tema que trata das políticas sociais e sua relação com o 

trabalho, o presente artigo versa sobre as determinações que incidem sobre a atual 

conformação das políticas sociais, considerando os elementos contraditórios que a fundam, 

bem como a sua relação com o trabalho, sendo este também, alvo do processo de 

desregulamentação e regressão no campo dos direitos. No intuito de adensar e subsidiar o 

debate, reforçando o entendimento acerca do proposto tema, trataremos, num primeiro 

momento, sobre o capitalismo contemporâneo e suas inflexões nas políticas sociais e, em 

segundo lugar, discorremos sobre as atuais configurações do trabalho em sua relação com 

as políticas sociais. Por fim, apresentaremos aproximações conclusivas que permitem 

elucidar as reais determinações que incidem sobre a atual caracterização e função das 

políticas sociais em sua relação com o trabalho na era do capital. 

A conjuntura dos anos 1970 no Brasil, expressa um padrão de política social que é 

conduzido por uma forma tecnocrática e conservadora. Assiste-se, neste momento, a 

expansão seletiva das políticas sociais face ao processo de fragmentação da classe 

trabalhadora com a finalidade de fortalecer o comando da força de trabalho e o 

consentimento de privatização das políticas sociais. Para referenciar esta afirmação, Mota 

(2008, p.139) assinala que essa expansão fez-se mediante “fragmentação dos meios de 

consumo coletivo, franqueando ao capital privado a prestação de serviços considerados 

rentáveis, como foi o caso da saúde, da educação, da habitação e do mercado de seguros”. 

É importante denotar que as mudanças operadas na sociedade, em especial as que 

se configuram no mundo do trabalho, corroboram para a reafirmação e garantia do sistema 

capitalista de produção, no intuito de promover a reascensão dos lucros, uma vez que a 

conjuntura de 1970 é reveladora de um contexto de crise.  

A crise, que tem na sua gênese a superprodução e o subconsumo, afeta a 

materialidade da lógica da acumulação, caracterizando uma grande ameaça para o capital. 

De igual modo, promove a intensificação da exploração da força de trabalho, na medida em 



 

 

                  

que imprime novas condições para a classe trabalhadora. Cabe ressaltar ainda que traz 

consigo a exigência de um “trabalhador mais qualificado, participativo, multifuncional, 

polivalente, dotado de maior realização no espaço de trabalho” (ANTUNES, 2000, p.48) 

Neste sentido, cumpre notar que, tem-se um novo desenho do mundo do trabalho, 

associado ao deslocamento das políticas sociais no âmbito do Estado, determinado pela 

reorganização do capital em esfera global, com repercussões diferenciadas em diversos 

países do capitalismo, em especial no Brasil por sua herança conservadora, marcada pela 

relação de submissão ao capital internacional e uma conseqüente permeabilidade aos 

pressupostos da ofensiva neoliberal, a partir dos anos 1990 (SILVA, 2009, p. 29). 

 

2  Capitalismo contemporâneo e as determinações sobre as políticas sociais 

 

O final do século XX inaugura a fase denominada de capitalismo contemporâneo, 

fase esta caracterizada por um conjunto de modificações econômicas, sociais, políticas e 

culturais. Trata-se de determinado período de transição do sistema capitalista, sob o qual 

sua estrutura encontra-se ameaçada e apresenta sinais de crises e o modo para reverter tal 

condição encontra-se alocado na proposta de estratégias e mecanismos cada vez mais 

ousados para a retomada de lucros, mesmo que isso represente a total subjugação da 

classe trabalhadora. 

Sabemos que no modo de produção capitalista devido a suas múltiplas contradições, 

é bastante comum a presença de crises, demarcando que estas são funcionais ao sistema 

e, permitem uma reorganização em função da retomada da acumulação. De acordo com os 

estudos de Netto e Braz (2007, p.157) “as crises são a expressão concentrada das 

contradições inerentes ao modo de produção capitalista, portanto, a crise é constitutiva do 

capitalismo: não existiu, não existe e não existirá capitalismo sem crise”. 

Desse modo, a crise de 1970, que tem na queda da taxa de lucro, aliada ao choque 

do petróleo a sua principal causa, denota um momento histórico para o capitalismo, fazendo 

perceber a sua força diante da retomada das taxas de lucro. No intuito de formular respostas 

para alcançar a dinâmica capitalista de acumulação, “as taxas de lucro foram restauradas, 

portanto, unicamente sob esse aspecto crucial, não restam dúvidas de que as respostas do 

capital foram exitosas” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 214). 

As crises no capitalismo não podem ser vistas de forma separada de toda 

movimentação histórica própria do capital, que é produzir e reproduzir objetivando a 

apropriação e acumulação do excedente produzido - mais-valia -, sem jamais se preocupar 



 

 

                  

com as “necessidades sociais” advindas desse sistema de produção. Nessa conjuntura, o 

capital busca a reorganização da produção como estratégia para voltar ao ciclo anterior de 

acumulação. Como bem já sinalizara Marx (2002) no capítulo que trata sobre a Lei Geral da 

Acumulação, “produzir mais-valia é a lei absoluta do modo de produção capitalista”. E, para 

que esse processo seja materializado é necessário, contudo, a exploração da força de 

trabalho humana, uma vez que o acúmulo de riqueza só é possível porque existe o 

trabalhador. 

Nestas condições supracitadas, Antunes (2000) ressalta que a resposta do capital à 

crise se dá a partir de 

um processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação cujos contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo, com 
a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a 
desmontagem do setor produtivo estatal, da qual a era Thatcher-Reagan foi 
expressão mais forte; a isso se seguiu também um intenso processo de 
reestruturação da produção e do trabalho (Antunes, 2000, p. 31). 

 

Ao revelar esse contexto de metamorfoses, expostas às atuais tendências que se 

colocam no capitalismo contemporâneo, tem-se que a tendência geral nesta conjuntura 

consiste na redução de direitos, sob o argumento da crise fiscal, o que implica a 

transformação das políticas sociais em ações pontuais e compensatórias direcionadas para 

os segmentos mais atingidos pelos nefastos efeitos da crise (BEHRING; BOSCHETTI, 

2010).  

Atrelado ao processo de dominação ideológica e política do capital, e em resposta a 

reorganização deste sistema, a ofensiva ao Estado de bem-estar social2, que é proposto 

inicialmente pelas experiências neoliberais dos governos Thatcher (Inglaterra) e Reagan 

(EUA), assinala que: 

A ofensiva neoliberal, sob a batuta das principais agências internacionais de crédito 
– Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) – e referendada pelo 
Consenso de Washington, alastrou-se impositivamente sobre as economias 
periféricas através de acordos e tratados, tomados como requisitos para a 
concessão de empréstimos e negociação da dívida e/ou a redução de embargos 
econômicos (SILVA, 2009, p. 26) 

 
 

É a partir dessas considerações acerca da reestruturação produtiva e do atual papel 

do Estado, como prerrogativa pela qual o capital busca se reerguer que compreendemos ser 

relevante explicitar o modo e as atuais configurações das políticas, sendo importante 

salientar que as novas exigências do capital perpassam uma análise detalhada numa 
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perspectiva crítico-dialética, inclusive considerando a inserção periférica do Brasil na 

economia do capital. Assim, conforme Behring (2009) a condição histórica e social da 

política social deve ser extraída do movimento da sociedade burguesa em geral, e também 

nas manifestações particulares nos Estados nacionais. 

De modo interessante, percebe-se que as tendências da política social no Brasil 

apresentam peculiaridades dos demais países, tendo em vista a relação de submissão aos 

demais países do capitalismo. Neste sentido, vale ressaltar que a política econômica do país 

a partir do governo FHC gerou escassez de recursos para investimentos nas políticas 

sociais. Um exemplo disso pode ser visto a partir da tendência, ressaltada por Iamamoto 

(2008) que afirma o seguinte: 

O choque liberalizante, traduzido na abertura comercial, nas privatizações, nas 
desregulamentações financeiras, na precarização do trabalho, na ortodoxia 
monetarista não superou as fragilidades da economia brasileira, mas resultou numa 
perversa combinação da política neoliberal: desemprego, recessão, 
desnacionalização da economia e aumento da vulnerabilidade externa (IAMAMOTO, 
2008, p. 27). 

 

Com isso, há uma limitação no direcionamento dessas políticas, prevalecendo o 

trinômio tão bem articulado do ideário neoliberal: a privatização, a focalização e a 

descentralização. Neste momento, o que se evidencia é o tratamento paliativo das 

demandas e requisições da classe trabalhadora, em detrimento da efetiva presença dos 

moldes de “uma política social residual que soluciona apenas o que não pode ser enfrentado 

pela via do mercado, da comunidade e da família” (BEHRING, 2009, p. 317). 

Tem-se aí, o princípio à tendência de políticas sociais focalizadas, que se reafirmam 

continuadamente nos atuais governos, configurando-se como “pressuposto dos programas 

sociais, na tentativa de compensar o que está sendo agravado pela política econômica e 

pela ausência de efetivas reformas” (IAMAMOTO, 2008, p.36). 

Conforme as análises de Behring (2009) o caráter da política social é determinado 

pelo contexto que a permeia, uma vez que as políticas sociais podem ser conceituadas 

como: 

 

concessões/conquistas mais ou menos elásticas, a depender da correlação de 
forças na luta política entre os interesses das classes sociais e seus segmentos 
envolvidos na questão. No período de expansão, a margem de negociação se 
amplia; na recessão, ela se restringe. Portanto, os ciclos econômicos, que não se 
definem por qualquer movimento natural da economia, mas pela interação de um 
conjunto de decisões ético-políticas e econômicas de homens de carne e osso, 
balizam as possibilidades e limites da política social (BEHRING, 2009, p. 336) 

 
 



 

 

                  

É inegável afirmar que no contexto brasileiro, há implicações mais perversas no trato 

à política social, já que as suas condições políticas e econômicas estão situadas numa 

relação de maior subserviência ao capitalismo central. Este fato nos remete ao 

entendimento de que subsiste uma intensa correlação de forças entre os países centrais e 

periféricos. 

Desse modo, delineia-se que as políticas sociais têm no âmbito do Estado seu papel 

deslocado e que, embora, possuam legalmente um aparato normativo que as 

regulamentam, tem significado uma possibilidade abstrata de se realizar. O que prevalece, 

portanto, são as medidas pontuais e restritivas de atendimento das demandas, estruturadas 

numa parca efetivação de princípios constitucionais quando muito, em razão do momento 

histórico da ofensiva neoliberal e seus condicionantes.  

As tendências das políticas sociais tornam-se agravadas em sua relação com o 

trabalho, uma vez que a atual conjuntura expressa um momento de tensão para a classe 

trabalhadora, balizada pelo desemprego estrutural e sua refrações. 

 

 

3 Trabalho  e políticas sociais em tempos de capitalismo monopolista 

 

Como já sinalizado, a década de 1970, marca o início de um novo tempo para o 

capital, em especial por demarcar um momento de crise.  Neste sentido, o modelo de 

produção baseado no princípio de produção em massa para consumo em massa, o 

chamado o taylorismo/ fordismo começa a expressar sinais de estagnação, tendo em vista a 

forte rigidez que o mesmo apresentava, bem como em consonância com a incapacidade de 

responder à retração de consumo que se acentuava cada vez mais. Naquele momento, se 

fizera necessário construir estratégias para reestruturar o sistema em face da sua crise e, 

em meio a esse tensionamento, a saída foi a mudança do modelo de produção. 

Sendo este o momento oportuno, ocorre a transição para um novo modelo de 

produção, contrário ao taylorismo/fordismo, o modelo toyotista, com pressupostos de um 

regime pautado na flexibilidade, o que corresponde como alternativa para as atuais 

tendências do capitalismo. Neste momento, a máxima que sobressai é que não há dúvidas, 

“o novo mundo é o mundo da flexibilidade” (BEHRING, 2003, p.219). 

Para afirmar o já dito, Harvey (1994, p. 140) define que: 

a acumulação flexível [...] se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 



 

 

                  

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 
 

 
Ainda de acordo com esse mesmo autor, estima-se que este período de 

intensificação da competição internacional e inter-regional estimula respostas flexíveis no 

mercado e processos de trabalho e nos produtos e padrões de consumo. Partindo desse 

pressuposto, é interessante apontar que este momento admite as mais diversas formas de 

trabalho com a finalidade de acumulação, já que caracterizado por novo modelo de 

produção e, consequentemente, de maior exploração do trabalho humano observam-se 

novos arranjos no processo de acumulação. Na particularidade do capitalismo 

contemporâneo, subsiste o acirramento da luta de classes o que corrobora para o 

aprofundamento da superexploração e desvalorização da força de trabalho, fazendo jus à 

reprodução ampliada do capital (ALENCAR; GRANEMANN, 2009) 

Considerando a inserção do Brasil em todo esse processo ora vivenciado no 

capitalismo, as autoras Mota e Amaral (1998), trazem a seguinte contribuição acerca da 

reestruturação produtiva no país: 

[...] a marca da reestruturação produtiva no Brasil é a redução de trabalho, o 
desemprego dos trabalhadores do núcleo organizado da economia e a sua 
transformação em trabalhadores por conta própria, trabalhadores sem carteira 
assinada, desempregados abertos, desempregados ocultos por trabalho precário, 
desalento etc. (MOTA; AMARAL, 1998, p.35) 

 
 

Este cenário de reestruturação produtiva, que se expressa de modo particular no 

Brasil, promove mudanças na organização do trabalho e reforça a hegemonia neoliberal, o 

que vem provocando importantes reconfigurações nas políticas sociais (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2010).  

Sendo assim, assiste-se “a redefinição do papel do Estado, no sentido da 

desregulamentação de sua intervenção nas relações de trabalho, atribuindo ao capital e ao 

trabalho uma suposta igualdade de condições” (BEHRING, 2003, p. 226).  

É justamente nessa conjuntura adversa ao trabalho que as políticas sociais se 

tornam elementares, uma vez que funcionam como instrumento de manutenção da ordem, 

possibilitando o desenvolvimento de estratégias de combate à pobreza, bem como se 

caracterizam como importante recurso de acesso aos direitos – embora de forma mínima – 

para classe trabalhadora. Esta afirmação corrobora com o entendimento de que as políticas 

sociais refletem as contradições entre trabalho e capital e, são constantes resultantes das 

lutas que se figuram nesse confronto.  

Contudo, é indubitável que ao pertencer a essa relação antagônica que a funda, os 

limites das políticas sociais não atendem igualmente aos interesses das classes em 



 

 

                  

confronto, já que o avanço de uma pode significar o retrocesso de outra. Do mesmo modo, 

pode-se afirmar que, em nenhum momento, as políticas sociais possibilitarão ameaçar a 

ordem do capital, tampouco eliminar a relação de exploração que a sustenta (PANIAGO, 

2003).  

Como já se sabe o atual estágio do capitalismo, marcado pela financeirização, não 

admite a universalização das políticas sociais, – sobretudo pela sua intrínseca tendência a 

mercadorização e privatização –, ao contrário, o que ocorre é a seletividade e focalização 

dessas políticas, com ofertas de programas e serviços que possam integrar os indivíduos 

para reprodução da força de trabalho, fato que reflete em medidas pontuais em favor do 

trabalho, em consequência de ganhos exponenciais para o capital.  

Regido pelo discurso reestruturador do capital, pautado em estratégias de 

enfrentamento da crise e a consequente redução dos gastos, as orientações para as 

políticas sociais estão estruturadas em ínfimas e restritas ações para os pobres em 

detrimento da privatização da saúde e previdência, o que faz desnudar as particularidades 

fundamentais da precarização, focalização e seletividade de tais políticas. Estas 

considerações sinalizam que estamos vivenciando o alargamento da política de assistência 

e a crescente monetarização das demais políticas de Seguridade Social como já atestara 

Mota(1998) em seus estudos. 

Este cenário ora apresentado expressa o modo como vem se caracterizando as 

políticas sociais e sua relação com o trabalho, atestando que as maiores conquistas do 

trabalho estão se dando no sentido de reafirmar os direitos já conquistados, buscando 

ultrapassar as determinações do capital em sua fase de reorganização. Portanto, torna-se 

necessário, entender as balizas que se põem para o trabalho num momento em que o 

capital investe na retomada das taxas de lucro. 

 

3 Considerações finais 

 

 Diante da discussão empreendida neste estudo, evidenciamos que o período 

delimitado de capitalismo contemporâneo, marcado pelo aprofundamento dos seus traços 

antagônicos -  constitutivos desse modo de produção – são responsáveis pelas atuais 

configurações das políticas sociais, fato que atesta o seu caráter histórico. Como 

mencionado, a década de 70 é responsável por inaugurar esse novo tempo para o sistema 

capitalista. A partir disto, entendemos que o contexto de crise demandou o processo de 

reestruturação produtiva, que emerge aliado ao Estado, subtraído de seu papel de regulador 



 

 

                  

do trabalho, expressando com todo vigor os princípios neoliberais de privatização, 

focalização e descentralização. 

Através desse processo, denotamos que as implicações se dão nas novas formas de 

estruturar as políticas sociais, conduzindo-as à lógica da financeirização, com forte redução 

nos gastos direcionados às suas ações e programas. Tudo isso articulado de tal forma 

objetivando invisibilizar a acumulação do capital, uma vez que a finalidade é subordinar os 

interesses do Estado à sua lógica. Essa realidade, pois, tem contribuído para legitimar a 

tendência de promover a assistência como política estruturadora da seguridade e não parte 

dela. Neste sentido, abre via para a privatização das demais políticas, redimensionando o 

seu papel. 

Portanto, o atual cenário do capitalismo tem se mostrado avesso a conquistas no 

âmbito do trabalho, em especial por vivenciarmos a sua constante desagregação que se 

expressa na intensificação do processo de precarização e flexibilização do trabalho, na 

terceirização dos trabalhadores e no crescente desemprego estrutural. Estas se configuram 

como as principais causas que alteram as demandas por políticas sociais, constituindo-se 

em crescentes problemáticas no âmbito do trabalho. 

Assim, como se pode observar, o lugar das políticas sociais na cena contemporânea 

só pode ser identificado a partir das múltiplas mediações da realidade atual num contexto de 

apropriação do método crítico-dialético. Nesta tentativa de apreender o movimento da 

sociedade frente às imposições da lógica do capital, com vistas a situar as políticas sociais 

na particularidade brasileira, percebendo os agravantes dessa problemática a partir do 

desemprego e suas refrações, determinado pela ofensiva do capital sobre o trabalho 

(ALENCAR; GRANEMANN, 2009). 
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