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RESUMO 
 
A partir do pressuposto da determinação recíproca entre o 
sistema de incontrolabilidade do capital e sua estrutura de 
comando político, o Estado Moderno, que enclausura o 
trabalho, ato fundante do ser social, a um ambiente alienante, 
desumano e de extrema exploração, buscarei discutir sobre as 
repercussões desse movimento socialmente determinado, para 
as políticas sociais, expressão máxima da luta de classes. 
Enfatizando a mercadorização da saúde e da previdência 
social e a focalização da assistência social – via programa de 
transferência de renda, segregando as demais políticas sociais 
sob a preeminência da onda privatizante instaurada pela 
agenda neoliberal pós-Constituição.  
  
Palavras-chave: Capital. Estado. Política Social.  
 
ABSTRACT 
 
Assuming the reciprocal determination between the 
uncontrollability system of capital and its political command 
structure, the modern state, which encloses the work, founding 
act of social being, to an alienating environment, inhuman and 
extreme exploitation, seek discuss the repercussions of this 
socially determined movement for social policies, ultimate 
expression of class struggle. Emphasizing the commodification 
of health and social security and the targeting of social 
assistance - via cash transfer program, segregating the other 
social policies under the preeminence of privatization wave 
brought by the post-Constitution neoliberal agenda. 
  
Keywords: Capital. State. Social Policy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O amplo e profundo imbricamento entre Estado e capital tem levado aquele a 

assumir funções diversas no decurso do desenvolvimento das relações sociais, pautado na 

compra e venda da força de trabalho, condicionalidade da qual resulta a estrutura e 

dinâmica do modo de produção capitalista, sistema que se ergue sobre o trabalho 

assalariado, expropriando a mais-valia, na contínua tentativa de acumular capital através da 

extração do lucro. 

 A reprodução das relações sociais, embora não esteja restrita a reprodução da força 

de trabalho humana e dos meios de produção, englobando: produção, consumo, distribuição 

e troca de mercadorias, requerendo ainda, a reprodução material em sua integralidade, que 

na ótica marxiana vê a objetividade (realidade objetiva) e a subjetividade 

(consciência/teleologia), como uma unidade indissolúvel, para poder obter a lucratividade 

necessária para o bom funcionamento do sistema, pressupõe o papel do Estado na 

correlação de forças entre trabalho e capital.  

 Importa registrar enfaticamente além das demais funções que o Estado assume na 

fase madura do capitalismo, a sua notável predisposição em mediar o embate sóciohistórico 

entre a classe trabalhadora e os detentores da riqueza material, sinalizando-o como o 

“comitê executivo da burguesia”, o braço forte do capital, porém conforme Mészáros (2011) 

discute, devemos nos ater a relação dialética que fundamenta este relacionamento 

intrínseco e socialmente determinado. Há um correspondente entre a forma incontrolável de 

controle sociometabólico e a estrutura totalizadora de comando político do capital, porém de 

modo algum o Estado se sobrepõe ao capital, este constitui na tese do autor uma estrutura 

totalizadora de controle à qual tudo o mais, inclusive os seres humanos, deve se ajustar, e 

assim provar sua “viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar (2011, 

p.96). Porém, a formação do Estado Moderno é uma prerrogativa para garantir as condições 

objetivas e ideológicas do sistema do capital devido sua própria natureza contraditória.  

 Para examinar este quadro, de modo que possamos apreender o movimento que 

ronda as determinações do terreno das contradições capitalistas, apresentarei as funções 

estatais descritas por Mandel (1982) que refletem a busca de uma conjuntura de proteção e 

de reprodução das relações entre as classes fundamentais do capital. Esta patente 

outorgada ao aparato estatal moderno é condizente com os desígnios do modo de produção 

capitalista, Mészáros (2011) afirma que a sua função precípua é trazer “harmonia”, é retificar 

a ausência de unidade entre produção e o controle, produção e o consumo, e produção e 



 

 

                  

circulação, para amenizar os resquícios de prováveis crises, marcas da contraditoriedade 

imanente do capital.  

 O debate será encaminhado para a apreensão das tendências assumidas pelas 

políticas sociais, após o incremento da agenda neoliberal, veremos o papel decisivo alocado 

ao Estado na implementação das medidas neoliberais, como parte da política de 

soerguimento do capital, refletindo as investidas da reestruturação produtiva assumida no 

pós crise de 1970.  

Sob tais considerações será exposto mesmo que timidamente, pela restrição teórica 

particular e da própria formatação do artigo, como esta prerrogativa tem repercussão direta 

sobre a Seguridade Social, especialmente, por meio do confronto entre o modelo liberal 

periférico - conjunto de requisitos dos organismos internacionais que fazem as devidas 

articulações da economia mundial, Bird, FMI e outros, que prever antes de mais nada a 

desestruturação do mercado de trabalho e a refuncionalização estatal – e o modelo de 

Seguridade Social - previdência social na lógica contributiva, assistências social destinada 

aos “mais necessitados” e a saúde como um direito de todos e dever do Estado. 

 Partirei da compreensão analítica que assevera que na contemporaneidade o que 

predomina é a mercadorização da saúde e da previdência social com o incentivo de fundos 

e planos privados e a focalização da assistência social – via programa de transferência de 

renda. Faz-se notório, a precarização das políticas sociais em proveito do binômio 

privatização/publicização, questões que trataremos ao longo de nossa discussão, pois, a 

partir delas serão exposto o desfinanciamento da Seguridade Social via Desvinculação dos 

Recursos da União (DRU) para pagamento e amortização dos juros da dívida, o que 

demonstra pelas vias de fato o corte das coberturas sociais em favor da supremacia do 

capital fetiche sobre o capital produtivo. 

 A cena atual mostra que tais mecanismos estão retraindo o orçamento social e 

trazendo a face mais perversa do capitalismo a toda prova, donde é gritante a barbarização 

da vida humana. 

  

2  A relação dialética entre Estado e capital: perdas e ganhos ao âmbito do trabalho 

 O protético da sociabilidade capitalista reside sobre o caráter antagônico ineliminável 

das classes sociais fundamentais, processualidade histórico concreta que tergiversa de sua 

própria essência contraditória. De um lado, como classe hegemônica detentora da 



 

 

                  

propriedade privada e dos meios de produção, temos o capital que se ergue sob a batuta da 

exploração do trabalho não pago, por outro lado e nesta pauta, situamos a classe 

trabalhadora, possuidora unicamente de sua força de trabalho, como meio de subsistência 

real, que adquiriu historicamente o status de “trabalhador livre”, mistificando a sua relação 

de dependência forçada aos desmandos dos pressupostos burgueses, mediante a lógica de 

acumulação sem precedentes e sem possibilidades de ruptura radical no marco desta forma 

de produção material e social. 

 Muito embora a supremacia do capital seja inescapável a este lastro histórico, mas 

não insuperável, pois, a teoria marxiana é reveladora de que “os homens constroem sua 

própria história”, para garanti-la sobejamente surgiu à necessidade de criar um maquinário 

político institucionalizado como estrutura corretiva das intempéries inerentes a sua dinâmica 

interna e como legitimador de seu projeto societário: o Estado Moderno. Instituído para 

assegurar seja em quaisquer circunstâncias favorecedoras ou não a produtividade do 

sistema capitalista.  

 Consideremos aqui, o que Lenin assevera categoricamente, que o Estado, enquanto 

instituição política legatária ontologicamente do “caráter inconciliável das contradições de 

classe” [...] surge no lugar, na hora e no grau em que as condições de classe não podem, 

objetivamente, conciliar-se. E vice-versa: a existência do Estado demonstra que as 

contradições de classe são inconciliáveis (LENIN apud ANDRADE, 2012, p.12).  

 Neste patamar, o Estado não pode ser entendido em sua gênese e desenvolvimento 

como um órgão conciliador de classe, esta em sua própria natureza é inconciliável, ele 

enquanto “comitê executivo da burguesia” é declaradamente um órgão de dominação de 

classe, ou seja, tem como prerrogativa estabilizar mesmo que minimamente as contradições 

históricas entre o trabalho e o capital, em favor dos objetivos deste último. Faz-se preciso 

ratificar a tese de Mészáros (2002, p.96) quando o mesmo afirma,   

[...] é necessário insistir que o capital não é simplesmente uma “entidade material” 
[...] mas é, em última análise, uma forma incontrolável de controle metabólico [...] a 

qual tudo o mais, inclusive seres humanos deve se ajustar, e assim provar sua 
“viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar.  

 Ainda na análise de Mészáros (p.107) [...] o Estado moderno passa a existir, acima 

de tudo, para poder exercer o controle abrangente sobre as forças centrífugas insubmissas 

que emanam de unidades produtivas isoladas do capital, um sistema reprodutivo social 

antagonicamente estruturado. Considerando o curto espaço para nos debruçarmos sobre a 

discussão das funções do Estado sob tais condições acima pontuadas, apenas citaremos 

brevemente as principais: Para Mandel (1982) ao Estado cabe: 1) criar as condições gerais 



 

 

                  

de produção; 2) repreender quaisquer ameaças ao sistema de produção vigente (coerção) e 

3) integrar ideologicamente a classe dominada ao projeto social do capital.  

 É verdade que a discussão dos dois teóricos sinaliza análises lineares e 

convergentes, sobretudo, quando aquele, tematiza acerca da falta de unidade entre os três 

aspectos que englobam o modo de controle sociometabólico: 1) produção e controle, 

principalmente a proteção da propriedade privada e a garantia da reprodução da força de 

trabalho; 2) produção e consumo, quando o mesmo assume em momentos críticos a função 

de comprador/consumidor ou estimulo constante ao consumo por parte dos trabalhadores; 

e, 3) produção e circulação, que se refere à relação divergente entre a tendência à 

mundialização da economia e ao protecionismo dos Estados nacionais para sua economia 

local. 

 Em face destas colocações socialmente verificáveis, resta-nos reforçar a existência 

da determinação recíproca que há entre o capital e o Estado,  

o Estado moderno – na qualidade de sistema de comando político abrangente – é ao 
mesmo tempo, o pré-requisito necessário da transformação das unidades 
inicialmente fragmentadas do capital em um sistema viável, e o quadro geral para a 
completa articulação e manutenção deste último como sistema global. Neste sentido 
fundamental, o Estado – em razão de seu papel constitutivo e permanentemente 
sustentador – deve ser entendido como parte integrante da própria base material do 
capital. Ele contribui de modo significativo não apenas para a formação e a 
consolidação de todas as grandes estruturas reprodutivas da sociedade, mas 
também para seu funcionamento ininterrupto (MÉSZÀROS, 2002, p. 125). 

 Parafraseando Andrade (2012, p.17), 

[...] o Estado moderno, na sua função política, apenas pode declarar como formal e 
legalmente existentes aquelas demandas da sociedade que não se manifestem 
contraditoriamente à garantia da propriedade privada, à organização hierárquica da 
classe trabalhadora, à livre compra e venda da força de trabalho, à acumulação 
privada da mais-valia. 

 Sob este quadro sóciohistórico de codeterminação entre a estrutura econômica e 

política, com preeminência da base econômica sobre os anseios da humanidade, não 

enxergamos espaço democrático para as necessidades do trabalho, o que prevalece 

sempre seja quais forem as máximas perdas e os mínimos ganhos é a condição pré-

existente do sistema capitalista: a acumulação. Ao trabalho resta a liberdade de servir ao 

capital o que extrai do Estado uma simplista regulamentação apenas para garantir sua 

reprodução básica e sua permanência ativa no mercado de trabalho.  

 O Estado como parte integrante da dimensão política do capital apesar de não está 

totalmente subordinado ao sistema, apresenta sérias limitações ao que tange a sua 

intervenção no âmbito do trabalho, ou se quiser, não o é requerido uma ação ampla neste 



 

 

                  

tocante, por parte do capitalista obviamente, já que o mesmo de fato está para assegurar as 

condições do aperfeiçoamento dos mecanismos de extração do sobretrabalho.  

 Neste escopo, veremos a seguir, quais as perdas reais ao trabalho, como o Estado 

se articula à demanda capitalista, frente à crise estrutural instaurada em meados da década 

de 1970. Não poderia ser diferente, se o Estado está organicamente ligado aos imperativos 

do capital, resta-lhe buscar alternativas para suspender do real a sua intervenção sobre as 

demandas do trabalho, tratando de forma acintosa as refrações da questão social, apenas 

causando o recrudescimento das desigualdades sociais, haja vista, que não será por vias 

administrativas que a questão social será superada, tão somente pela superação da base 

econômica real que dá forma e tom ao capital e a sua estrutura de comando político. 

 

 2.1  O (des) financiamento da seguridade social e a perda de direitos: o estado 

e a da lógica capitalista  

 

 O ato de apreender o binômio Estado/capital como um campo de determinação 

recíproca exige que, ao falarmos das tendências atuais que travejam as políticas sociais, 

consideremos o processo sóciohistórico que marca o declínio do período conhecido como 

“os 30 anos gloriosos” ou se quiser a “onda longa expansiva”, contextualizada no pós-guerra 

de 1945 até os anos de 1975, rompante no qual o sistema capitalista galgou elevadas taxas 

de crescimento econômico aliado ao aumento do padrão material de vida dos trabalhadores, 

e às expressões concretas da democracia intraclasse, baseadas nos requisitos welfarianos.  

 Nas palavras de SANTOS (2012, p.43), este momento,  

dá-se parametrado pela universalização do padrão taylorista-fordista e legitimação 
das propostas keynesianas, através da instituição de serviços e políticas sociais 
sustentados por acordos coletivos entre segmentos do capital e as grandes forças 

sindicais conduzidas pela socialdemocracia.   

 Vemos de fato ganhos relativos à classe trabalhadora, relativos, pois, a exploração 

trivial do capitalismo não reconhece tempo para ser descartada absolutamente, porém faz-

se notório a socialização da medicina, a universalização da educação gratuita e obrigatória, 

a previdência social, benefícios relativos ao âmbito laborativo (seguro-desemprego, por 

exemplo), dentre outros, tendo como fonte de financiamento o fundo público, também usado 

para investimentos no setor da acumulação de capital. 



 

 

                  

 Contudo essa harmonia tratou de ser desfeita, logo que apareceram os primeiros 

vestígios da crise instaurada em meados de 1970, o ideário keynesiano passou a 

representar uma ameaça real à acumulação capitalista,  

a onda inflacionária e o choque do petróleo, vivenciados em meados daquela 
década, foram indícios do novo período de crise, quando a eficácia da estratégia 
anticíclica do pacto fordista/keynesiano se exauriu e o capital propunha, então, a 
liberdade de mercado, a alteração da estrutura produtiva e a reforma do Estado, 
articulando e pondo em cena o neoliberalismo (SILVA, 2012, p.22). 

 Assim articulando as profundas contradições inerentes a dinâmica do sistema 

pautado na compra e venda da força de trabalho e a capacidade de se reinventar mediante 

as crises que sofre por sua própria natureza, leva-se a composição da tríade neoliberal: 

globalização, reestruturação produtiva e reforma do Estado, na tentativa de superar a crise 

de viés estrutural que sucumbe o capital até os dias correntes.  

 O exaurimento dos ciclos expansivos deram origem a uma nova realidade, a agenda 

neoliberal preconiza a financeirização da economia e a flexibilização das relações de 

trabalho, o que evidencia a exponenciação das refrações da questão social em novas 

territorialidades.  

 A avalanche neoliberal refuncionalizou o papel do Estado em favor do resgate da 

acumulação capitalista, salvaguardando os interesses dos proprietários do capital por meio 

dos pré-requisitos elucidados pelo Consenso de Washington, que traz acima de tudo regras 

impositivas e condicionalidades à economia mundial sobre o incentivo de empréstimos, da 

negociação de dívidas e redução de embargos econômicos e políticos. 

 A face contemporânea do capital exprime novas modalidades de reprodução da força 

de trabalho, ancoradas sob a ótica da mercantilização, focalização e descentralização das 

políticas sociais. Há o desmonte dos direitos sociais, acirrando ainda mais a polarização 

entre ricos e pobres, produtores direitos e capitalistas, em face da revolução 

técnicocientífica que substitui o trabalho vivo pelo incremento do maquinário, engendrando o 

desemprego em dimensões estruturais, concomitantemente a precarização das relações de 

trabalho por meio da contratação temporária ou terceirizada, propiciando a superexploração 

da força de trabalho ativa; e ainda, evidencia-se a devastação dos bens naturais em prol da 

revitalização do sistema, que acaba por ativar os limites absolutos de sua dinâmica interna.    

  Para compreendermos as incidências dessas novas configurações econômicas, 

políticas e sociais na particularidade brasileira, é preciso considerar suas marcas 

sóciohistóricas do passado de colonização: a estrutura latifundiária, a cultura escravista e a 



 

 

                  

dívida externa, são vetores que sinalizam a dependência para com o capital internacional e 

a abertura permissiva a agenda neoliberal inserida no pós-Constituição de 1988.  

 A história do Brasil não nega um passado de lutas acirradas pelo reconhecimento 

dos direitos, através do movimento reivindicatório da classe trabalhadora e das camadas 

populares chegou-se ao patamar mais alto da cidadania brasileira, sendo materializada na 

Carta Magna, que prever [...] a efetivação de princípios como: universalização dos direitos 

sociais, pluralidades nas fontes de financiamento da seguridade social e gestão democrática 

na destinação dos recursos públicos (SANTOS, 2011, p.41). 

 A partir do conjunto de suas diretrizes e leis, endossa-se o modelo da 

seguridade social, respaldada no tripé: previdência social na lógica contributiva, a 

assistência social destinada aos “mais pobres” e a saúde como “um direito de todos e 

DEVER do Estado”.  

Todavia, o que se ver desde o pós-Constituição de 1988 é o incremento da política 

neoliberal, onde questionou-se a priori a ampliação dos direitos e posteriormente todo e 

qualquer direito, sempre em nome dos ajustes fiscais e monetários para o financiamento dos 

juros da dívida externa. 

 Nesta perspectiva, para angariar recursos criou-se um fundo emergencial, hoje 

conhecido por Desvinculação de Receitas da União (DRU), que redireciona cerca de 20% 

das receitas e contribuições sociais da União para o pagamento e amortização dos juros da 

dívida, comprometendo o orçamento da seguridade social e provocando o seu 

sucateamento. A lógica introduzida conduziu o Estado a mercantilizar a saúde e a 

previdência, incentivando os fundos e planos privados, e a focalizar a assistência social, por 

meio dos programas de transferências de renda, sob os requisitos do corte das coberturas 

sociais em favor da supremacia do capital fetiche sobre o capital produtivo (DAVI et al. 2010, 

DRUCK;FILGUEIRAS, 2006). 

O influxo do neoliberalismo não podia ser mais perverso para nossa “Pátria Amada” 

historicamente subordinada ao capital estrangeiro. Ao invés de buscar a universalização e a 

integração das três políticas da seguridade social passa a centralizá-la em programas 

focalizados e seletivos, enquanto estratégica de combate à pobreza, precarizando os 

serviços de saúde e introduzindo um movimento de contrarreforma na previdência, processo 

que constitui um retrocesso as conquistas oriundas da luta de classes, fragmentando a 

classe trabalhadora e escamoteando a exploração que a mesma sofre frente aos ditames do 

capital.  



 

 

                  

Essa permeabilidade à política neoliberal pode ser visualizada mais claramente no 

Plano Diretor de Reforma do Estado de 1996, que tinha como cetro a privatização e a 

publicização. Donde a lógica privatizante sobre o patrimônio público trouxe a precarização e 

o sucateamento dos serviços tidos anteriormente como núcleos da intervenção exclusiva do 

Estado, sobretudo, devido aos cortes dos gastos na esfera dos direitos sociais. Estes 

considerados desnecessários e prejudiciais ao movimento da economia, em excesso, 

atingiriam diretamente a harmonia do crescimento econômico, pois, geravam uma crise no 

interior do Estado, trazendo retrocessos e declínios ao desenvolvimento social do país, não 

só pensando no caso do Brasil, pois, esta lógica predomina mundialmente.  

Os nichos que se formam a partir dessa ofensiva refuncionalização do aparato 

estatal conclamam a responsabilização social como inclinação da sociedade civil e das 

empresas intituladas “cidadãs”, há a revitalização da reflilantropização, que cada vez mais 

isenta o Estado de seu papel na cobertura dos serviços sociais, fazendo com que este aja 

estrategicamente tão somente acerca dos mínimos sociais. Nesse intuito, se desprende a 

tendência a assistencialização, tanto no que tange ao âmbito político institucional, 

legalmente parametrado sob as premissas da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), como ao fomento as Organizações Sociais, entidades privadas financiadas pelo 

fundo público e a criação dos programas de transferência de renda, as políticas tidas como 

compensatórias. 

Quando pensamos nesta questão devemos ter por sobressalto o que de fato a PNAS 

preconiza em suas entrelinhas, e o que representa socialmente os “programas 

governamentais”  

O mêtier impregnado no discurso governamental do governo de Fernando Henrique, 

Lula e Dilma aponta uma continuidade nos mecanismos de enfrentamento das refrações da 

questão social, com base, nos programas de transferência de renda, atualmente temos o 

Programa Bolsa Família como carro chefe do governo, que atinge uma fatia inexpressiva da 

população abastada de condições básicas de vida, garantindo irrisoriamente uma renda que 

não abarca as necessidades sociais do contingente atendido. Tudo isso indica em vias de 

fato que a política de assistência, como assevera Mota (2007, p. 137), [...] passa a assumir a 

tarefa de ser a política de proteção social, e, não parte da proteção social.  

Nesse sentido, a autora ao considerar as bases reformistas da esfera do Estado, 

compreende que [...] a assistência social do século XXI está adquirindo a condição de 

mecanismo integrador, em lugar do papel desempenhado pelo trabalho (p.137). E ainda 

afirma que se trata de  



 

 

                  

[...] uma nova reforma social e moral da burguesia, reveladora da sua pedagogia da 
hegemonia e que realiza através do atendimento de algumas necessidades objetivas 
das classes trabalhadoras, integrando-as à sua lógica reprodutiva. Essa reforma 
implica uma passivização da “questão social”, que se desloca do campo do trabalho 
para se apresentar como sinônimo das expressões da pobreza e, por isso mesmo 
objeto do direito à assistência, e não ao trabalho (p.135). 

Trazendo uma regressão incomparável ao campo dos direitos já consolidados na 

esfera da saúde, entendida em seu sentido amplo, englobando a educação, o trabalho e 

demais dimensões sociais, e da previdência social. Vislumbramos um Sistema Único de 

Saúde que não se operacionaliza efetivamente, com abertura notória a iniciativa privada que 

perde seu caráter de complementaridade, passando a assumir o lugar de destaque no 

acesso a saúde, e, no setor previdenciário temos grandes percalços a população usuária do 

sistema devido às reformas implementadas nos três governos supracitados ocasionando a 

retirada ou reconfiguração dos direitos trabalhistas. 

O ápice da nossa discussão não pretende unicamente problematizar questões 

afeitas ao Bolsa Família nem a outro programa da mesma espécie, ele gira em torno do fato 

que o mesmo constitui um programa de governo, ou seja, não é um direito consolidado, 

institucionalizado, não representa ganhos reais ao trabalho, o que traz insegurança aos 

beneficiários, por que pode ser instinto com uma mudança de governo, e além do mais trata-

se de um ardil para a classe trabalhadora, sendo refratária da manipulação política alijada a 

interesses oportunistas e mascarados que não condizem de fato com uma política de 

proteção social pautada na questões relativas ao trabalho (MARQUE;MENDES,2007;  

DRUCK;FILGUEIRAS, 2006). 

   O que vemos é o redirecionamento do tratamento da questão social, a partir de 

uma política compensatória que não abarca a todos os indivíduos, pelo contrário, agrava 

ainda mais a desigualdade social. Através do enfrentamento focal de suas expressões 

concretas onera-se o trabalho, em consequência da “impossibilidade”, ou melhor, 

desinteresse funcional do capital de abarcar toda a mão de obra disponível no mercado de 

trabalho, constituindo o conceito categorial marxiano de superpopulação relativa, nas 

palavras do próprio Marx (2002, p.733) [...] uma população trabalhadora supérflua 

relativamente, isto é, que ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, 

tornando-se, desse modo, excedente. 

Aqui está sinalizada a reinvenção do caráter interventor do Estado, se no liberalismo 

econômico a ideia de livre mercado se fazia preponderante, cabendo ao âmbito estatal tão 

somente outras regulamentações na esfera administrativa e social, que não afetassem a 

dinâmica da acumulação de capital; façamos alusão simplista à mão invisível de Adam 

Smith, que privava a economia de quaisquer mediações estatais. No neoliberalismo, o 



 

 

                  

quadro é transcrito de outra forma, o viés interventivo ressurge nitidamente travestido pela 

prerrogativa que a ele cabe intervir sim, mas não para regular o capital em sua totalidade, no 

sentido de mutilar seus interesses de acumular cada vez mais riquezas enquanto explora 

demasiadamente à força de trabalho, até por que vimos que se trata de um sistema de 

controle sóciometabólico incontestável, pelo contrário, intervir para garantir as condições 

favoráveis a nova configuração instaurada pela reestruturação produtiva, na figura destrutiva 

da flexibilização das relações sociais, mas uma vez o Estado revela-se como o braço de 

ferro do capital, onde salta aos olhos o seu imbricamento dialético para com o capital.  

 

3 APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS  

 

 Após intensas reflexões que faz com que se perceba a necessidade de um 

aprofundamento cada vez mais sistematizado sobre a relação dialética entre capital e 

Estado é de suma relevância enfatizar que dessa relação emana as bases sociopolíticos 

que direcionam as políticas sociais, sobretudo, a Seguridade Social a uma tendência 

regressiva e omissa para com os compromissos dos imperativos do trabalho, como espaço 

de entificação do ser social, enquanto ser humano genérico. Não será por vias estatais que 

as dimensões legitimas ao trabalho serão contempladas, muito menos sob a égide do 

capital, Estado e capital são sinônimos de opressão de classe, alienação e barbarização da 

vida humana.  

Mas não se trata de afirmar que o Estado é bom ou mal, até por que essa tentativa 

de culpabilizá-lo é só uma forma de mascarar o cerne das desigualdades sociais, a 

contradição básica do capital: riqueza produzida socialmente e apropriação privada 

indevidamente, trata-se acima de qualquer intencionalidade situá-lo dentro de um processo 

determinado socialmente 

Assim, as políticas sociais, são sucateadas, os direitos sociais são destituídos em 

prol da financeirização da economia, o incentivo ao capital fetiche é regra, o trabalho mera 

exceção neste circuito que visa prioriamente a lucratividade sem empecilhos e sem declínios 

ao capital, fragmentando a classe trabalhadora, dirimindo as lutas sociais, afunilando ainda 

mais a hierarquia intraclasse.  

Na verdade o que ocorre, é que a política de assistência social vem ganhando uma 

centralidade no papel de integradora, de promotora do bem-star social, de mecanismo de 



 

 

                  

enfrentamento das expressões concretas da questão social que não condiz com sua 

funcionalidade, apenas regride a dimensão da Seguridade Social através de programas 

focalizados de combate a pobreza. Assim, tem-se usurpado o direito ao trabalho, 

fragmentando a classe trabalhadora e levando as lutas sociais a regredirem ao espaço 

político de lutas e demandas pontuais sem o nexo com o embate sociohistórico entre o 

capital e o trabalho. 
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