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RESUMO 
 
Considerando as transformações societárias ocorridas em 
detrimento do capitalismo financeiro, o trabalho exposto tem 
como objetivo através da perspectiva histórico crítica, identificar 
quais os reais impactos e inflexões deste processo para a 
construção das políticas sociais, uma vez que o projeto 
neoliberal advindo da terceira fase do estágio imperialista do 
capital provocou reformas ao Estado que priorizavam o ajuste 
fiscal, com ênfase nas privatizações e na seguridade social, ou 
seja, o desmonte dos direitos sociais. Portanto, o estudo 
percorre o contexto econômico, político e social como vista 
para tecer crítica a este campo contraditório que permeia as 
políticas sociais. 
 
Palavras-chave: Capitalismo Financeiro. Neoliberalismo. 
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I. INTRODUÇÂO 

 

A configuração socioeconômica a partir das transformações ocorridas com o 

capitalismo financeiro ou contemporâneo provoca intrigantes debates, pois, representa um 

vasto campo de conflitos, onde de um lado vivencia-se o contexto de mundialização do 

capital em razão da globalização e do outro lado o agravamento das expressões da Questão 

Social – aumento do desemprego, perda de diretos, privatização de bens públicos e corte de 

gastos na esfera social como exemplo: a seguridade social – em decorrência da produção 

de lucro para o capitalismo. Vale assinalar, que todo esse cenário é percorrido pela América 

Latina de modo particular, levando em consideração seu tardio processo de inserção no 

modo de produção capitalista.           

   Neste sentido, os países latino-americanos têm vivenciado um vigoroso conjunto de 

modificações, as quais repercutem de forma intensa na condução das políticas sociais, ou 

melhor, nestas condições a política social recebe novas formas de elaboração visando 

sustentar a dominação/exploração da ordem vigente sobre a classe trabalhadora e é deste 

contexto que o trabalho busca debruçar-se.        

  A primeira parte do estudo consiste no resgate dos longos processos históricos que 

antecedem e fomentam a atual configuração do capitalismo, ressaltando as estratégias 

adotadas durante a crise estrutural de 1970, com ênfase no neoliberalismo. Na segunda 

seção busca-se vislumbrar de que forma as transformações societárias interferem na 

construção e implementação das políticas sociais e seus desdobramentos, tendo em vista 

que representam a conquista de direitos através das lutas de classe versus um instrumento 

utilizado pelo capital como manutenção da ordem vigente.     

 O estudo em questão é resultado do acúmulo de conhecimentos adquiridos em 

grupos de estudos e na inserção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC), o qual permitiu realizar a revisão de arcabouços teóricos que apontam elementos 

essenciais para a compreensão da temática em questão. Isto é, orientado pela perspectiva 

histórico crítica foi possível obter as sucessivas aproximações com o objeto de estudo, 

percorrendo as bases de surgimento, os limites, condicionalidades e até mesmo 

possibilidades de superar a dinâmica contraditória do capitalismo, ou seja, uma leitura de 

realidade em sua totalidade.          

  Assim, a relevância do estudo consiste em promover espaços de debates e 

discussões como algo imprescindível para o fortalecimento das fragilidades que permeiam a 

concretização dos direitos sociais neste modo de produção, onde se tem como objetivo final 

o seu desenvolvimento e obtenção de lucro. Pensando nisto, é essencial realizar uma base 

crítica de conhecimentos sobre as implicações do neoliberalismo nas políticas sociais para 



 

 

                  

que seja possível repensar a condução das políticas direcionadas por pautas coletivas de 

lutas e mobilizações orientadas por uma forma de sociabilidade que haja de fato a igualdade 

econômica e social.  

 

II. CONJUNTURA DO CAPITALISMO FINANCEIRO – NEOLIBERALISMO 

 

Intenta-se a realização do resgate histórico da conjuntura do capitalismo financeiro 

como ponto norteador da discussão, uma vez que a ofensiva neoliberal a qual atinge as 

políticas sociais emerge como estratégia desse cenário. Assim, o capitalismo 

contemporâneo tem sido representado por um forte processo contraditório de globalização 

versus os retrocessos no que se refere aos impasses presentes nos direitos sociais já 

conquistados por meio da luta da classe trabalhadora no século passado. Nesse sentido, o 

projeto neoliberal advindo dessa fase do capitalismo tem provocado perversos impactos na 

condução das políticas sociais limitando dessa forma a concretização dos direitos sociais. 

Todavia, alguns elementos históricos são fundamentais de serem elencados como maneira 

de permitir ao leitor a compreensão do movimento percorrido pela lógica destrutiva 

capitalista bem como, seus interesses de mistificar e ocultar a verdadeira essência desta 

problemática.           

  Para início de discussão põe-se a necessidade de entender o que se constitui 

enquanto política social e qual o contexto que propicia suas bases de surgimento. Assim, 

sendo as políticas sociais se constroem como respostas de enfrentamentos as lutas de 

classe que reivindicavam o reconhecimento e a intervenção de suas demandas para além 

da repressão do Estado e da caridade da Igreja em meados do século XIX – capitalismo 

concorrência. O Estado percebendo a forte mobilização da classe trabalhadora sente-se 

ameaçado diante do grande poder de fomentação coletiva, pensando nisto, elabora algumas 

medidas, isto é, as políticas que passam a viabilizar o acesso aos direitos sociais que 

correspondem ao atendimento das expressões da Questão Social2.    

 Neste panorama as políticas sociais atuam em um campo conflituoso, pois, ao 

mesmo tempo em que atende as demandas da classe subalternizadas e por isso são 

conquistas, também atuam como mecanismos do modo de produção capitalista como forma 

de controlar os movimentos de consciência de classe e ideologicamente atenuar as 

                                                           
2
 O termo questão social é fruto da sociedade capitalista mais especificamente “que historicamente a 

questão social tem a ver com a emergência da classe operária e seu ingresso no cenário político, por 
meio das lutas desencadeadas em prol dos direitos”. Ou seja, antes as expressões como: pobreza, 
fome, entre outros eram de responsabilidade do individuo por isso sendo conhecidos como problemas 
sociais, a partir desse protagonismo da classe operária seus direitos foram reconhecidos e 
demandando uma intervenção através do Estado. Consultar Iamamoto (2000) 



 

 

                  

alarmantes expressões da Questão Social que são inerentes ao seu sistema.   

  Esse período de implementação e intervenção através das políticas sociais 

denominou-se como “anos dourados”, marcando assim, a segunda fase do estágio 

imperialista do capital, o qual recebeu esse nome pela consolidação das políticas sociais 

como ganhos para a classe trabalhadora bem como, altas taxas de lucros para economia 

capitalista. Em outras palavras,  

  

[...] a intervenção contínua, sistemática, estratégica sobre as sequelas da “questão 
social”, que oferece o mais canônico paradigma dessa indissociabilidade de funções 
econômicas e políticas que é própria do sistema estatal da sociedade burguesa 
madura e consolidada. Através da política social, o Estado burguês no capitalismo 
monopolista procura administrar as expressões da “questão social” de forma a 
atender ás demandas da ordem monopólica (NETTO, 2011.p. 30). 

Este momento ímpar vivenciado pelo capitalismo tinha como característica também 

seu modelo de produção, o fordismo-taylorismo que provocou uma mudança considerável 

na esfera produtiva com a introdução das tecnologias que passou a valorizar o capital 

constante (máquinas, instalações) em contrapartida substituindo o capital variável (força de 

trabalho), logo essa situação acarretou no aumento do exército industrial de reserva – 

trabalhadores que se encontram aptos ao trabalho, mas estão desempregados – algo 

funcional para o capital.         

   Diante das circunstâncias como também do cenário superado da crise de 19293, 

algumas medidas foram adotas, a exemplo como supracitado, a própria política social que 

permitiu a criação de um Estado de bem-estar social. Tal feito realizou-se através das 

propostas lançadas por Keynes que visava ao Estado de acordo a Behring e Boschetti 

(2011) ações interventoras, ou melhor, um Estado produtor e regulador que pudesse 

administrar uma crise quando houvesse por meio da “intervenção na relação capital/trabalho 

através da política salarial e do controle de preços; a distribuição de subsídios; a política 

fiscal” (BEHRING. BOSCHETTI, 2011.p. 86) entre outras estratégias utilizadas para compor 

essa fase do capitalismo visando evitar os efeitos das crises existentes.    

  Esse contexto representa claramente a defensiva do capital ao trabalho, pois 

permitia ao trabalhador certos benefícios, como: o poder de consumo, uma vez que se tinha 

no período fordista a produção em massa para consumo de massa. Assim, tornou-se 

possível a geração de altos números de excedentes e desenvolvimento econômico para 

sistema através da ocultação das bases de um trabalho repetitivo, rígido e extremamente 

cansativo por meio do consumo dos trabalhadores      

                                                           
3
 Crise de 1929-1932, conhecidamente como grande depressão, consiste em uma das crises cíclicas 

ocorridas no modo de produção capitalista que obter destaque pela forte queda da taxa de lucro, 
subconsumo da massa trabalhadora, afetando a economia dos países de maneira distinta.  

 



 

 

                  

 Em síntese, esse período foi denominado anos dourados (fins de 1945 a 1970), pois 

de forma ilusória construiu um “equilíbrio” entre as classes, isto significa,  

A consequência desse reconhecimento, resultado da pressão dos trabalhadores, foi 
a consolidação de políticas sociais e a ampliação da sua abrangência, na 
configuração de um conjunto de instituições que dariam forma aos vários modelos 
de Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). Nesses modelos, a orientação 

macroeconômica de matriz Keynesiana conjugada à organização da produção 
taylorista-fordista alcançou seu apogeu: durante os “anos dourados”, o capitalismo 
monopolista vinculou o grande dinamismo econômico que referimos há pouco com a 
garantia expressivas de direitos sociais (NETTO. BRAZ,2011.p.216). 

            Destarte, existiam medidas que de modo limitado reconheciam as demandas da 

classe trabalhadora e proporcionavam na mesma medida às taxas de lucros para o 

crescimento econômico do capital. Entretanto, esse cenário não permaneceu mais que três 

décadas, pois, aos finais da década de 1970 essa fase foi demonstrando sinais de 

esgotamento por inúmeros motivos, mas entrem eles os mais alegados foram: que os altos 

investimentos e gasto na esfera social eram desnecessários e que era prejudicial ao sistema 

bem como o enfraquecimento da produção padronizada do fordismo-taylorismo, entre 

outros. Frente a este quadro crítico de crise estrutural o capitalismo precisava elaborar 

estratégias que o permitissem novamente ergue-se, nesse sentido foram adotadas medidas 

como a financeirização, a reestruturação produtiva e a ideologia neoliberal.  

 Esse novo quadro provocou mudanças significativas na esfera produtiva e 

reprodutiva do capitalismo, dito de outra forma, “a conjunção “globalização” / 

“neoliberalismo” veio demonstrar aos desavisados que o capital não tem nenhum 

“compromisso social” (NETTO, 2012.p.207) e que as estratégias utilizadas para superar a 

crise estrutural de 1970 foi em total interesse do “boom” capitalista.   

 No que toca ao espaço produtivo, nota-se o processo de reestruturação que acarreta 

na adoção de um novo modelo de produção, o toyotismo. Tem como base a produção de 

acordo com a demanda, romper com estandardização, a polivalência, terceirização, entre 

outras características que proporcionam a superação das quedas das taxas de lucros.  

 No entanto, qual a relação da mudança de gestão da produção com a sociedade? 

Cabe acrescentar que o capitalismo precisa se reproduzir para continuar se mantendo, 

porém sua reprodução não ocorre apenas na esfera produtiva, mas também no espaço da 

reprodução, assim as relações sociais estão totalmente articuladas às forças produtivas, ou 

seja, as modificações ocorridas com os meios de produção capitalista neste período afetam 

diretamente a dinâmica da sociedade, a título de exemplo, segundo Gounet (1999) a 

exigência da polivalência ou proatividade, que significa que o trabalhador deve executar até 

cinco funções no mesmo espaço de tempo para impedir o tempo livre provoca a 

individualização do trabalhador, o sobrecarregando-o. Além do mais esse é um movimento 

muito bem pensado pelo capitalista, exigir mais do seu trabalhador pagando o mesmo valor. 



 

 

                  

Outro dado a ser constato nesse sentido é a terceirização, do qual é preferível pagar horas 

extras ao mesmo trabalhador a ter que contratar mais força de trabalho, tendo em vista que 

isto representaria mais gastos para o empregador.     

 Atrelado à restauração produtiva adota-se o projeto neoliberal, o qual propõe a 

construção de um Estado que não possua intervenção na economia, que incentive o 

investimento privado em contrapartida privatizando as empresas públicas e cortando ou 

reduzindo os gastos sociais, isto é, de acordo a Netto (2007) um Estado mínimo para a 

sociedade que na verdade equivale a um Estado máximo a ordem vigente. Essas novas 

reformas estatais se basearam nas estratégias de buscar superlucros mediante a 

privatização de setores públicos do Estado, podendo identificar dessa maneira a regressão 

aos direitos sociais anteriormente adquiridos.      

 Logo, a restauração do Estado se põe como necessidade diante dos pressupostos 

neoliberais, nas palavras de Antunes (2006) “contornos mais evidentes foram o advento do 

neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do 

trabalho, a desmontagem do setor produtivo estatal” (p.31). A questão é, que diante de 

tantas transformações ocorridas com intuito de reestabelecer o capitalismo, agora na sua 

fase financeira e por isso denominado capitalismo contemporâneo, a classe trabalhadora – 

que é a principal mercadoria da qual o capitalista extrai sua mais-valia e assim obtém seus 

lucros como força motriz do modo de produção – sofreu intensos impactos desse novo 

contexto. Por exemplo, com os avanços tecnológicos que substitui cada vez mais o capital 

variável provocando desse modo, o aumento do desemprego. Ou mesmo com todas as 

exigências que são impostas para os trabalhadores, ou melhor, o trabalhador atinge seu 

auge de exploração conjugado com a precarização do trabalho.     

 Em meias palavras, isto significa o acirramento das refrações da Questão Social que 

agora conta com um agravante, isto é, a retratação do Estado. Os efeitos da crise são 

claramente visíveis, pois contemporaneamente de um lado observam-se os avanços 

tecnológicos e cientifico, os quais são suficientes para suprir as necessidades de toda 

sociedade, todavia o que ocorre é uma realidade totalmente adversa a essa constatação. 

Verifica-se na verdade a aceleração da pobreza em razão do alto índice de desemprego. 

Evidentemente que esse processo é vivenciado pelos países desenvolvidos e países 

periféricos de modo diferenciado, ou seja,  

as saídas adotadas pelos capitais internacionais para restaurar/aumentar os níveis 
de acumulação e valorização em todos os países da economia capitalista vão desde 
o desenvolvimento de novas tecnologias, restrição de direitos trabalhista e outras 
conquistas sociais até uma forte ofensiva, junto aos países periféricos, no sentido de 
estes contribuíram, de modo mais direto, na transferência de excedentes do valor 
(MOTA; AMARAL; PERUZZO, 2012, p. 154). 



 

 

                  

            Pensando nisto, uma série de medidas são propostas para o continente latino 

americano, tendo em vista preparar o terreno da América Latina para se inserir no atual 

contexto imperialista, sendo uma das estratégias adoptada, o Consenso de Washington, que 

previa diminuir os números inflacionários, diminuir a dívida externa entre outros meios de 

atingir um grau de desenvolvimento e suprir as expressões da Questão Social que neste 

continente são intensificadas. O que se obtém como resultado dessa medida é que os 

países periféricos não alcançam o nível de crescimento dos grandes centros, será sempre 

essa relação desigual, pois, é inerente para a manutenção do sistema.    

 Assim, o capitalismo contemporâneo tem assumido formas perversas de intensificar 

a exploração da força de trabalho. Identificando-se dessa maneira, o processo de reforma e 

contrarreforma do Estado com o neoliberalismo promovendo uma série de reajustes nas 

políticas sociais que pretendem continuar em posição de favorecimento para os interesses 

do capitalismo.  

A condição do trabalhador deve piorar à medida que o capital se acumula; de tal 
sorte que, acumulação de riqueza por um lado significa acumulação igual de 
pobreza, de sofrimento, de ignorância, de embrutecimento, de degradação física e 
moral, e de escravidão por outro, ou seja, do lado da classe que o produz o próprio 
capital. (MARX, 2008, p. 208).   

Em outras palavras, na mesma medida que o capitalismo se fortalece, a 

desigualdade também aumenta, pois a pobreza e as desigualdades existentes jamais 

poderão ser combatidas neste modo de produção, pois, são funcionais ao seu 

desenvolvimento. Levando em consideração essa fator, a efetivação das políticas sociais 

são fundamentais para que dentro deste modo de produção contraditória e desigual seja 

possível impor um certo “limite” a exploração do trabalhador. Entretanto, no contexto atual 

sob a ótica neoliberal, a política social sofreu um sucateamento que inibi o atendimento dos 

direitos sociais, é sobre esse elemento que o próximo item se deterá a discutir, uma vez que 

em tempos de capital financeiro os desdobramentos das políticas provocam a 

desmobilização da luta coletiva e da consciência de classe.  

       

III. INFLEXÕES DO NEOLIBERALISMO SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

            Em decorrência das transformações advindas com capitalismo financeiro os 

trabalhadores estavam em grande parte desempregados. A pobreza se generalizava e os 

direitos não se concretizavam em detrimento da alteração ocorrida com as políticas sociais 



 

 

                  

seja em seu direcionamento, sua gestão e financiamento. Essa ofensiva do capital ao 

trabalho provocou o recuo da ampliação e qualidade das políticas sociais.  

 

A orientação das políticas sociais estatais é alterada de forma significativa. Elas são 
privatizadas, transferidas ao mercado e/ou inseridas na sociedade civil; por sua vez, 
contra o princípio universalista e de direito de cidadania, são focalizados, isto é, 
dirigidas exclusivamente aos setores portadores de necessidades pontuais, o que 
permite sua precarização; finalmente, elas são também descentralizadas 
administrativamente, levando as regiões pobres a ter que se contentar com a 
administração de recursos insuficientes para suas respostas sociais (MONTANÕ, 
2006. P.143).  
   

Ou seja, não é difícil visualizar as contradições que permeiam as políticas sociais, 

pois ao mesmo tempo em que se tem por escrito a universalização se tem na prática a 

focalização e seletividade, isto significa que os reflexos do projeto neoliberal no mundo do 

trabalho e nos direitos sociais tendem a desmontar o Estado utilizando várias estratégias a 

fim de amenizar as expressões da Questão Social direcionando-se para o desenvolvimento 

macroeconômico do capitalismo. A exemplo dessas constatações acerca do interesse da 

política em prol do capital pode-se citar o caso brasileiro, no qual se observa que os 

recursos do fundo público destinados a gastos sociais permanecem concentrados a favor do 

capital. E a seguridade social – tripé das três políticas, previdência; assistência e saúde – 

brasileira vai assumindo caráter regressivo, quando coloca em cheque sua base de 

financiamento, pois, suas prioridades estão voltadas a superação da dívida pública externa.  

 

O fundo público se forma a partir de uma punção compulsória – na forma de 
impostos, contribuições e taxas – da mais-valia socialmente produzida, ou seja, é 
parte do trabalho excedente que se metamorfoseou em lucro, juros ou renda da terra 
e que é apropriado pelo Estado para o desempenho de múltiplas funções. O fundo 
público atua na reprodução do capital (BOSCHETTI. 2010.p.20). 

Por isso, é fundamental questionar se quem está pagando por tais serviços ainda 

que fragmentados, tendo em vista que é um direito e não uma concessão por parte do 

Estado obtém o retorno em serviços de qualidade. Logicamente não é preciso ir muito 

afundo para se adquirir o conhecimento que esses recursos são desviados para os 

interesses e valorização do capital, pois o fundo público responsável por financiar a 

implementação da mesma são utilizados para outros objetivos, sendo assim a população 

fica a mercê de políticas restritivas.        

 Diante dessa situação e como resultado dos desdobramentos das políticas sociais é 

possível verificar a elaboração dos programas de transferência condicionada de renda 

(PTCR). Esses programas emergem com maior intensidade a partir da década de 1990 

onde as propostas neoliberais demonstraram alguns sinais de enfraquecimento acarretando 

em danos sociais para países especificamente os países de capitalismo periférico como o 

continente latino americano.         



 

 

                  

 Durante esse contexto uma nova tendência se fomentou, denominada como 

neodesenvolvimentismo4 que sumariamente se define pelo crescimento econômico 

conjugado ao social, vale assinalar que o neoliberalismo não foi eliminado, porém ganhou 

uma nova dinâmica de atuação. Dessa forma, PTCR se constituem como mecanismos de 

enfrentamento a pobreza sendo financiados pelos organismos multilaterais – Banco Mundial 

(BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BIDS).         

 A questão é que esses programas sociais traduzem as ações neoliberais que são 

focalizadas e centralizadas no indivíduo ou mesmo na família, com intuito de promover a 

participação no mercado como sinônimo de qualidade de vida. Cabe ressaltar, que para se 

inserir no determinado programa é necessário corresponder a critérios de elegibilidades e 

para permanecer beneficiário devem-se cumprir uma série de condicionalidades que são 

estabelecidas. Dito de outra forma, 

No que toca as condições objetivas dessa população os programas de transferência 
de renda têm sido direcionados a amenizar a sua situação de vunelrabilidade dos 
que estão em condição de pobreza extrema, não existindo dessa maneira, 
mudanças na raiz do problema, isto é, a superação da pobreza. Logo se constituem 
como medidas paliativas que em algum momento transforma essa parcela da classe 
trabalhadora no pauperismo absoluto, pois os objetivos maiores dos programas de 
transferência de renda estão ligados a uma estratégia de contenção do capitalismo 
sobre a organização política da sociedade (FERREIRA. TORRES, 2014.p. 11). 

Assim, esse desdobramento da política acarreta na desmobilização da sociedade, 

uma vez que os PTRC não atuam na esfera do direito e acabam por sua vez fragilizando a 

luta coletiva, pois a maioria dos governos que adotam os programas sociais os utilizam para 

manutenção de seu poder, como é o caso por exemplo do Equador com o programa Bono 

de Desarollo Humano e da Colômbia com o Familias en Acción. Esses governos realizam 

com certa frequência uma avaliação de cobertura e efeitos dos programas sobre a 

população, destacando sempre aspectos como o aumento do consumo; a redução na taxa 

da pobreza extrema; aumento da presença e frequência de crianças nas escolas, tendo em 

vista que esta é uma das condicionalidades. Por fim, os governantes manipulam a situação 

em benefício de sua gestão e ocultam a verdadeira face dos PTCR.   

 Portanto, os PTCR não resolvem a pobreza, até mesmo porque sua lógica de 

implementação não é essa, embora repassem essa ideia. Todavia, os progamas sociais 

correspondem diretamente às necessidades do Estado neoliberal, onde os governos 

elaboram estratégias, as quais tornam a população do país dependende desse recurso, 

utilizando da ideologia do favor, da ajuda, do desenvolvimento econômico para forçar o 

                                                           
4
 Essa tendência consiste em uma terceira via que busca se distanciar do neoliberalismo e do 

socialismo, através da elaboração de propostas de desenvolvimento econômico combinado ao social. 
Todavia, reproduzem a lógica reformista do Estado, mantendo o controle das massas sociais.   



 

 

                  

equilíbrio do social. Ou seja, “o que se tem na América Latina neoliberal são ações 

minimalistas para enfrentar uma “questão social” maximizada” (NETTO, 2007.p.160) que em 

sua essência provoca a negação e restrinção da população beneficiária da universalidade 

dos direitos sociais.         

 Todas essas repercussões das políticas sociais advindas da fase financeira do 

capital sinalizam os principais objetivos da estratégia neoliberal adotada em tempos de 

crise, a construção de um Estado forte com parcos investimentos e gastos sociais, a 

desmobilização dos sindicatos, a desresponsabilização no que toca ao setor público. Por 

sua vez esses elementos resultam na regressão dos direitos sociais, na livre concorrência 

entre indivíduos que através da lógica do mercado possam satisfazer suas necessidades. 

No entanto, como supracitado, o contigente que busca pelo atendimento de suas 

necessidades por meio do consumo no mercado somente são aqueles que possuem alguma 

condição ainda que mínima de acesso, provocando dessa maneira uma regressão também 

na forma de enfrentamento das expressões da Questão Social.    

 Dito de outra forma existe um forte movimento de fomentação do sentimento de 

solidariedade/ajuda entre a sociedade, colocando os sujeitos como culpados por sua 

condição e responsavéis pela solução da dificuldade vivenciada, ou seja, 

desresponsabilização do Estado, ao qual deixa a sociedade a mercê de ações focalizadas e 

emergênciais fora da esfera do direito ou das ações entre os próprios indivíduos da 

sociedade, característica essa da fase concorrência do capitalismo onde não havia 

intervenções contínuas e sistemáticas – retrocesso histórico.    

 Em suma, as políticas sociais estão em um campo extremamente contraditório, onde 

de um lado se observa os discursos de diminuir a pobreza, sanar a miséria dos países, a 

grande preocupação com investimentos direcionados as necessidades sociais. Por outro 

lado, se tem o Estado mínimo, o desmonte dos direitos sociais, a redução dos recursos 

alocados para políticas sociais ou ainda seu desvio para atender as demandas do capital. 

Isto é, as políticas estão condicionadas pelas determinações do capitalismo contemporâneo 

para controlar maiores mobilizações da classe trabalhadora, em prol dos altos lucros do 

capitalismo.          

 Portanto, a partir da contextualização realizada através da perceptiva histórico crítica 

o trabalho assinala elementos pertinentes para a compreensão da temática juntamente com 

uma leitura de realidade, a qual permite refletir e ampliar o aporte teórico necessário ao 

fortalecimento do debate, uma vez que contemporaneamente as políticas sociais 

apresentam um quadro de intensas modificações a favor da lógica destrutiva do capital. Por 

isso é fundamental se apropriar da discussão para que haja a luta coletiva direcionada para 

a construção de outro modelo de sociabilidade. 



 

 

                  

 

IV. CONCLUSÃO 

 

O capitalismo financeiro se instaura juntamente com uma série de transformações 

societárias que através da ideologia neoliberal é possível identificar o processo de reforma e 

contrarreforma do Estado, o qual promoveu  diversos  reajustes nas políticas sociais. De 

forma peculiar, os países latino-americanos vivenciaram a adoção das medidas neoliberais 

de contenção de gastos com políticas sociais, intensificando as formas de 

focalização/residual dessas políticas neste continente.      

 Não se pode perder de vista que as políticas sociais são resultados e frutos da 

mobilização e luta da classe trabalhadora em prol do reconhecimento de suas demandas 

reivindicativas. Aliás, enquanto permanecer o modo de produção capitalista sua existência e 

fortalecimento são fundamentais para garantir o atendimento de suas necessidades ainda 

que pontuais, mas necessárias a sua reprodução. Vale salientar, porém, que a forma com a 

qual as políticas são conduzidas está atrelada ao movimento do capital, ou seja, o modo 

como são elaboradas e efetivadas correspondem aos interesses do capitalismo que 

atualmente é a fase financeira articulada à ofensiva neoliberal.     

 Levando em consideração tais fatores e diante desse contexto em que provoca a 

exclusão da sociedade de serviços universais e implementam políticas compensatórias com 

prerrogativas de atendimento e de condicionalidades, torna-se imprescindível conhecer a 

realidade para além das relações aparentes que mistificam as verdadeiras faces desse 

modo de produção desigual e contraditório. E para tal feito é essencial conhecer os 

processos econômicos, políticos e sociais, isto é, as condições objetivas que circundam as 

políticas sociais.   

A partir da leitura realizada em sua totalidade é possível compreender que as 

desigualdades são inerentes ao modo de produção capitalista bem como que a classe 

trabalhadora é a principal mercadoria da qual o capitalista se apropria para extrair sua mais-

valia, sendo assim, as políticas sociais são instrumentos favoráveis no controle e opressão 

da classe trabalhadora. Portanto, é preciso construir espaços de discussões acerca dos 

processos históricos que limitam e condiciona a concretização dos direitos da classe 

trabalhadora. O objetivo torna-se de fortalecer os movimentos de resistência e mobilizações 

coletivas que lutam pela garantia e ampliação das políticas sociais como ponto norteador 

para a superação em novo modelo societário, o qual tenha como ponto de partida a 

emancipação humana, isto é, a igualdade econômica, política e social. 
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