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RESUMO 
 
O neoliberalismo e a contrarreforma do Estado colocam 
inúmeras consequências para os direitos sociais. As mudanças 
desenvolvidas no Estado seguem a perspectiva de 
minimização das políticas sociais e o desenvolvimento da 
perspectiva mercantilizadora. No primeiro eixo iremos discutir 
como o neoliberalismo e a contrarreforma vão ser uma das 
respostas às crises do capitalismo. No segundo eixo 
discutiremos os rebatimentos dos ajustes neoliberais para as 
políticas sociais no Brasil, buscando apreender seus limites e 
possibilidades nesta sociabilidade, como também suas 
configurações enquanto uma das alternativas de manutenção, 
dentro do capitalismo, da reprodução da vida em sociedade. 
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Contrarreforma do Estado e 
Política Social. 

 
ABSTRACT 
 
Neoliberalism and the counter-reform State put numerous 
consequences for social rights. The changes undertaken in the 
State following the perspective of minimizing the social policies 
and the development of commodifying perspective. In the first 
point we will discuss how neoliberalism and the counter-reform 
will be one of the answers to the crises of capitalism. The axle 
discuss the repercussions of the neoliberal adjustments to 
social policies in Brazil, seeking to understand its limits and 
possibilities in this sociability, as well as their settings while 
maintaining one of the alternatives, within capitalism, the 
reproduction of social life. 
 
Keywords: Neoliberalism. Counter of the State and Social 
Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A dinâmica da produção – e „reprodução‟ - do capitalismo expande-se para todos os 

espaços da vida social e a imediaticidade da vida mercantilizada ganha status de realidade. 

Hegemonicamente, passa-se a desqualificar a esfera pública e universalizadora, conferindo 

privilégio ao individualismo e ao direito à diferença de forma arbitrária. A desqualificação do 

Estado tem sido ponto chave para a expansão do privatismo, de ações focalizadoras e da 

ideologia neoliberal. 

A partir da mercantilização das políticas sociais, deixa-se de compreender os direitos 

como direitos, as possibilidades agora são oferecidas exclusivamente pelo mercado. Nessa 

conjuntura, as lutas por direitos e contra os ditames do neoliberalismo se configuram como 

uma forma de resistência e contraposição ao próprio capital, em uma fase na qual suas 

crises se agudizam e a queda da taxa de lucro está sempre em tendência. As formas de 

dominação econômica, política, ideológica, culturais também se intensificam para que as 

possibilidades de contraposição à ordem tenham cada vez menos possibilidade de existir e, 

quando existirem, tenham menos força. 

A retração do Estado, e seus ajustes estruturais buscando conformar-se à ideologia 

neoliberal, traz sérias consequências para a classe trabalhadora, representando 

simultaneamente o aprofundamento da questão social e a precarização das políticas sociais. 

Por esta razão, conhecer a forma como o capital se desenvolve e amplia a negação de 

direitos e a exploração da classe trabalhadora, coloca-se fundamental para a contraposição 

desse sistema. 

Temos que considerar que, mesmo em período de ofensiva do capital e de 

dominação ideológica nos espaços da vida social, existem contradições e que a partir delas 

se desenvolvem ou podem se desenvolver novas disputas.  

A partir das mudanças que ocorreram no capitalismo a partir da década de 1980, 

colocam-se novas perspectivas para a relação entre Estado e sociedade3. Essa relação está 

baseada nas premissas neoliberais que vem sustentar a contrarreforma do Estado4 e das 

políticas sociais. Desta forma, consideramos que a contrarreforma do Estado e das políticas 

                                                 
3
 Esta relação entre Estado e sociedade, é permeada por diversas contradições, sendo necessário considerar os 

elementos de conformação dessa realidade, ou seja, essa „reconfiguração‟ vai se construir a partir da 
particularidade de cada Estado. Conforme afirma Harvey (2011, p. 75), “a evolução um tanto caótica e o 
desenvolvimento geográfico desigual de instituições, poderes e funções nos últimos trinta anos sugerem que o 
Estado neoliberal pode ser uma forma política instável e contraditória”. 
4
 Termo utilizado por Behring (2003) para se referir ao aspecto regressivo das reformas feitas no Estado 

brasileiro a partir do governo de Fernando Collor de Melo até os dias atuais. 
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sociais se apresenta como mais uma estratégia de controle e minimização das crises do 

capital. 

A contrarreforma do Estado provoca um intenso retrocesso no âmbito dos direitos 

conquistados nos períodos anteriores referentes a políticas sociais universalistas, de 

qualidade e enquanto prioridade do Estado5. O que se percebe é que as políticas se voltam 

para um caráter focalista, descentralizado e privatista, atendendo todas as premissas 

impostas pelos ditames neoliberais. 

É valido ressaltar, que perpassam às políticas sociais brasileiras um conjunto de 

mudanças que é resultado dos acordos internacionais que envolvem os interesses da 

burguesia, dos governos e dos grandes organismos internacionais, em especial destacamos 

o Banco Mundial que, na atualidade, dão a direção na implementação das políticas sociais 

dos países „periféricos‟. Por meio de mecanismos econômicos, políticos e ideológicos 

provoca-se a adesão dos países dependentes às premissas neoliberais, apontadas como 

forma de resolução das problemáticas enfrentadas por tais países.  

 

 

2 NEOLIBERALISMO E A CONTRARREFORMA DO ESTADO: alguns rebatimentos da 

crise do capital  

 

As crises são intrínsecas ao sistema capitalista e se agudizam com o 

amadurecimento dele, a partir disso, novas estratégias de sobrevivência do capital se 

apresentam, dentre elas a política neoliberal e a contrarreforma do Estado vem impactando 

a sociedade brasileira. 

Já no início do século XX, Lênin colocava as consequências devastadoras da fase 

imperialista do capitalismo para as classes trabalhadoras6. No seu escrito ‘Imperialismo fase 

superior do capitalismo’ o revolucionário russo já apresentava as mudanças na organização 

da economia, e o aumento das tendências a crises. O papel dos bancos e sua fusão com o 

capital industrial é uma das características centrais dessa nova fase, pois esse processo 

constitui o capital financeiro, fortalece a mundialização da economia, e acirra a 

neocolonialização, com a partilha de mercados pelos países desenvolvidos (imperialistas). 

Desta forma, segundo Lênin (1982), o regime de produção mercantil e da propriedade 

privada é fixado sob o domínio do capital financeiro. 

                                                 
5
 Essas conquistas se deram em nível de Brasil com a Constituição de 1988 e nos países de primeiro mundo 

com o Welfare State. 
6
 O capitalismo monopolista trouxe consigo o aprofundamento das contradições centrais do modo de produção 

capitalista – produção coletiva e a apropriação privada de riquezas – com o consequente agravamento das 
condições de sobrevivência da classe trabalhadora. 
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Com o capitalismo em sua fase superior, suas contradições se agudizam e suas leis 

se tornam mais intensas, as crises tornam-se cada vez mais constantes e insuprimíveis já 

que elas são estruturais a esse sistema. Dessa forma, como afirma o legado marxiano, a 

história, real e concreta, do desenvolvimento do capitalismo é a historia de uma sucessão de 

crises. O desenvolvimento do capitalismo apontando prosperidade e depressão é o que 

aponta para o caráter ineliminável das crises. 

Na tentativa de prevenir, minimizar e conter as crises, são criadas as Instituições 

Financeiras Multilaterais (IFM). Como afirma Haddad (2008, p. 07), 

 
Depois da segunda Guerra Mundial, as principais nações do mundo decidiram 
organizar instituições internacionais que pudessem reger e disciplinar a atuação dos 
países por meio de acordos, tratados e políticas de regulação e intervenção em 
diversos campos, como o econômico, o social, o cultural e o ambiental. 

 
Nesse sentido, em 1944, foram criados o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Mundial, e em 1947, é criada a Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo 

Haddad (2008) as IFM passaram a atuar de forma articulada no contexto da globalização 

econômica internacional para o aprofundamento e a implementação de políticas que 

favoreçam a reprodução do capital global.  

Para implementação de suas diretrizes, o Banco Mundial, por exemplo, faz „acordos‟ 

e „concede‟ empréstimos e financiamentos que vêm acompanhados de uma contrapartida, 

sendo tal exigência o eixo para a nossa discussão. Acreditamos que essas contrapartidas 

têm inúmeros efeitos econômicos, sociais e políticos para a direção das políticas 

desenvolvidas pelos Estados, inclusive as sociais. Nas palavras do Banco Mundial (2010): 

 
No Brasil, o Banco financia, principalmente, projetos de desenvolvimento econômico 
e social, com enfoque sobre os principais desafios em áreas como infraestrutura, 
educação, saúde, água, meio ambiente, pobreza rural e proteção social. (...) Os 
projetos financiados pelo Banco Mundial são implementados principalmente pelos 
governos estaduais e federal, e normalmente requerem contrapartida igual ao valor 
do empréstimo. Além do financiamento de projetos, o Banco Mundial tem forte 
produção técnica em diversas questões relevantes para o desenvolvimento. 

 
Desta forma, esses organismos passam a ser importantes agentes de definição de 

políticas em nível mundial7, sendo tais políticas (econômicas e sociais) voltadas para os 

países periféricos com o objetivo de favorecimento das economias imperialistas.  

Tais políticas públicas vão desde administração Estatal até as políticas sociais 

(saúde, previdência social, educação, entre outras). O Banco Mundial que no decorrer das 

duas ultimas décadas vem lançando sucessivos documentos de orientação econômico-

                                                 
7
 Apesar das propostas e orientações de tais organismos, não podemos considerar que as definições das 

políticas desenvolvidas pelos países são definidas de cima para baixo, sem considerar as condições materiais 
em que se dá a implementação. 
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político para os países dependentes contribui para a direção dessas políticas nos países8. 

Temos que evidenciar, portanto que, tais políticas sociais são parte da estratégia do capital 

de sobrevivência, contenção de crises e, um elemento central, diminuir os tencionamentos 

entre o capital e a classe trabalhadora, na perspectiva de contensão do acirramento das 

contradições.  

Três medidas essenciais foram amplamente difundidas para contenção da grande 

crise dos anos 1970, a reestruturação produtiva, a ideologia neoliberal e a financeirização do 

capital. Tratam-se de novos ordenamentos na produção, na política e na economia, que 

rebatem em todos os processos da vida social, alterando o cenário da produção e 

reprodução das relações em nível mundial. Nesse sentido, afirmam Mota e Amaral (2008, p. 

27) que “se trata da reorganização das fases do ciclo global da mercadoria e da criação de 

mecanismos sócio-políticos, culturais e institucionais necessários à manutenção do 

processo de reprodução social”. 

Os rebatimentos de tais respostas (reestruturação produtiva, financeirização do 

capital e política neoliberal) do capital às suas crises incidem diretamente nas lutas do 

movimento operário e das camadas trabalhadoras, nas suas conquistas históricas e nos 

direitos garantidos nos períodos de ascensão capitalista, especialmente nos „anos 

dourados‟9. Amaral e Mota (2008) afirmam que para além dos efeitos sócio-econômicos tais 

medidas tem efeitos políticos para a classe trabalhadora, um dos objetivos é passivizar, 

diminuir seu poder de luta e resistência, além de instaurar um pensamento único.  

O pensamento único apontado pelas autoras se referencia pela ideologia neoliberal.  

De acordo com Netto e Braz (2007), a disseminação dessa tese profundamente 

conservadora10 tem o objetivo de legitimar socialmente o projeto do capital monopolista de 

romper com as restrições sócio-políticas, tendo como primeiro alvo a intervenção do Estado. 

De acordo com Anderson (2008), o neoliberalismo nasceu após a segunda guerra 

mundial, na Europa e América do Norte como ideário contrário ao Keynesianismo e o 

Estado regulador, suas formulações originais se dão com “O Caminho da Servidão” de 

Friedrich Hayek. No entanto, nesse contexto o capitalismo estava apresentando um forte 

crescimento econômico sob a perspectiva keynesiana, o que tornou as ideias neoliberais 

                                                 
8
 Alguns desses documentos são encontrados no site do Banco Mundial, outros são de caráter restrito aos 

governos ou ao próprio Banco Mundial. Nestes documentos são encontrados levantamento de dados, 
avaliações, desafios e propostas de atuação para os governos.  
9
 “Observamos que na base do ciclo de expansão que se abre após 1945 estiveram: a situação excepcional da 

guerra e do Fascismo, a terceira revolução tecnológica, com a introdução da microeletrônica, e, sobretudo a 
derrota histórica do movimento operário, ensejada com o Fascismo e a guerra, mas também pelo destino de 
experiência socialista” (BEHRING e BOSCHETTI, 2007). 
10

 “O que se pode denominar de ideologia neoliberal compreende uma concepção de homem (considerado 
atomisticamente como possessivo, competitivo e calculista), uma concepção de sociedade (tomada como um 
agregado fortuito, meio de o indivíduo realizar seus propósitos privados) fundada na idéia natural de necessária 
desigualdade entre os homens e uma noção rasteira de liberdade (vista como função da liberdade de mercado)” 
(NETTO e BRAZ, 2007, p. 226). (grifos dos autores). 
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incompatíveis com o momento11. Foi apenas com a chegada da crise do capitalismo de 1970 

com este submergido em uma grande depressão que esta ideologia ganhou espaço, tendo 

como características centrais a manutenção de um Estado forte em romper com os 

movimentos sociais da classe operária, mas parco em gastos sociais e em intervenções 

econômicas. 

As políticas de ajuste estrutural de cunho neoliberal, preconizadas no Consenso de 

Washington12 relacionam-se com uma “reforma” do Estado e ações pontuais de intervenção 

na pobreza, impostas aos países periféricos, através de exigências dos Organismos 

Internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Relacionam-se também com ações 

estratégicas que visam diminuir a capacidade de luta da classe trabalhadora, através da 

nutrição de uma desesperança desta na intervenção do Estado, um reforço ao 

individualismo, a fragmentação e repressão dos movimentos sociais que poderiam lhe 

oferecer resistência.  

A combinação entre a reestruturação do capital e o consequente aprofundamento da 

precarização do trabalho e da desigualdade social, vinculada com o redirecionamento do 

Estado no sentido de tornar-se cada vez menor em referência a regulação social traz 

consequências perversas às políticas sociais13 e à classe trabalhadora. Conforme Behring 

(2011, p. 186), “a política social entra no cenário como paternalismo, como geradora de 

desequilíbrio, como algo que deve ser acessado via mercado, e não como direito social”. 

Consideramos assim, que no Brasil, a “reforma” do Estado através das políticas 

neoliberais começam a ganhar espaço principalmente a partir dos anos de 1990, 

desencadeada a partir das pressões para adaptação do país a dinâmica do capitalismo 

contemporâneo. Essa disseminação se deu tardiamente pois em 1988 o país passavam por 

um processo de fim de ditadura cívico-militar e possuía uma população articulada e com 

fortes anseios democráticos sendo assim, antes da década de 1990 estes ideais não 

encontraram espaço para se disseminar. 

A partir deste momento e mediante algumas estratégias do capital como a 

constituição de uma hiperinflação, que afetou a população a deixando temerosa quanto a 

                                                 
11

 “No período de expansão, a margem de negociação se amplia; na recessão, ela se restringe. Portanto, os 
ciclos econômicos balizam as possibilidades e limites da política social” (BEHRING, 2011, p.174). 
12

 Expressão que nasceu em 1989, em um congresso em Washington, na qual se listou políticas que o governo 
dos Estados Unidos priorizava para combater a crise nos países centrais, significando um conjunto de medidas 

formuladas pelas IFM e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que culminaram no neoliberalismo. 
13

 Não podemos esquecer que quando falamos em consequencias perversas para as políticas sociais não as 
estamos concebendo como imune às contradições e intenções ideológicas e políticas que a perfazem em cada 
contexto histórico. O que queremos explicitar é que as políticas sociais são um complexo social contraditório que 
responde as demandas do capital e do trabalho e a nossa tarefa enquanto pesquisadores é tentar compreender 
qual a direção social dada a este complexo, qual dos lados, dependendo da conjuntura, é mais enfatizada do 
trabalho ou do capital. Temos, pois que refletir que a política social enquanto complexo contraditório faz parte da 
lógica capitalista que as cria e recria com o objetivo de obter ganhos para o capital, regulando as inúmeras 
violências que o próprio sistema produz. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_do_Tesouro_dos_Estados_Unidos
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ampliação de direitos públicos, considerando estes como os responsáveis pelos grandes 

déficits públicos e uma forte disseminação ideológica da ineficiência do Estado, a saída foi 

recorrer ao ideário neoliberal. Esta disseminação se deu com a contrarreforma do Estado, 

considerando os impostos regressivos e destrutivos e os obstáculos postos a construção da 

agenda democrática demarcada pelos movimentos sociais e dos trabalhadores (BEHRING, 

2003).  

Como afirmam Behring e Boschetti (2007, p. 148) “em tempos de estagnação, 

reação burguesa e neoliberalismo, adentramos em um ambiente contrarreformista”, que 

particularmente no Brasil é marcado pela contrarreforma do Estado, em contraponto com o 

que havia sido colocado na Constituição de 1988 que direcionava as políticas sociais para 

um caráter universalista e como dever do Estado. Entretanto, o neoliberalismo e a 

contrarreforma do Estado são partes constitutivas do desenvolvimento do capital, enquanto 

parte de sua estrutura, das respostas às crises que são intrísecas ao sistema – temos que 

evidenciar que a contrarreforma é, portanto, uma resposta a tais crises e sua busca 

incessante pelo lucro e a acumulação. Desta forma, da década de 1990 até os dias atuais o 

Estado brasileiro passa por um processo de reorganização do Estado (BEHRING, 2003). 

De acordo com Behring e Boschetti (2007, p. 148) 

 
Tratou-se, como se pôde observar, de „reformas‟ orientadas para o mercado, num 
contexto em que os problemas no âmbito do Estado brasileiro eram apontados como 
causas centrais da profunda crise econômica e social vivida pelo país desde o início 
dos anos 1980. Reformando-se o Estado, com ênfase especial nas privatizações e 
na previdência social, e, acima de tudo, desprezando as conquistas de 1988 no 
terreno da seguridade social e outros – a carta constitucional era vista como 
perdulária e atrasada –, estaria aberto o caminho para o novo „projeto de 
modernidade‟.  

 
  Apontava-se que o Estado brasileiro passava por uma crise fiscal e administrativa e a 

reforma do Estado passaria por esses dois âmbitos. Sabe-se que esse processo vem 

obedecendo aos anseios neoliberais e aponta para uma regressão dos direitos sociais. 

 

3 NEOLIBERALISMO E POLÍTICA SOCIAL: UMA PROTEÇÃO CONTRADITÓRIA 

 

A combinação entre a reestruturação do capital e o conseqüente aprofundamento 

da precarização do trabalho e da desigualdade social, vinculada com o redirecionamento do 

Estado no sentido de tornar-se cada vez menor em referência a regulação social traz 

consequências perversas às políticas sociais14 e à classe trabalhadora. 

                                                 
14

 Não podemos esquecer que quando falamos em consequências perversas para as políticas sociais não 
as estamos concebendo como imune às contradições e intenções ideológicas e políticas que a 
perfazem em cada contexto histórico. O que queremos explicitar é que as políticas sociais são um 
complexo social contraditório que responde as demandas do capital e do trabalho e a nossa tarefa 
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Segundo Behring (2003), a contrarreforma do Estado é um verdadeiro processo de 

evocação para o passado, onde se opera a adesão ao (neo) liberalismo, às 

desregulamentações e às privatizações e a vinculação a uma política fiscal que alivia a 

carga sobre o capital e transfere esta para os rendimentos do trabalho. 

Evidenciamos assim a efetivação de políticas sociais de combate à pobreza, 

através de ações tímidas, focalizadas e emergenciais, que não alteram a situação da 

pobreza, nem tocam no concernente às desigualdades sociais no país. As ações e 

programas vinculadas as políticas sociais são construídas atreladas ao atendimento apenas 

dos mais pobres, que se tornam alvo de um forte processo seletivo, até alcançarem a 

inclusão nestas, que acabam, por vezes, a desconsiderar as reais necessidades dos 

usuários destas políticas.  

Diante de todo esse contexto exposto acima, percebemos que a política social se 

insere nesse cenário, por meio de um discurso patrocinado pela burguesia e seus ideólogos, 

que afirma que as políticas sociais são geradoras de desequilíbrio, como custos excessivos 

do trabalho, devendo as mesmas, serem acessadas via mercado. Nesta perspectiva elas 

deixam de ser consideradas como direito, prevalecendo uma tendência a 

desresponsabilização e desfinanciamento da proteção social pelo Estado. 

De acordo com Behring e Boschetti (2007) o direcionamento prioritário é o de 

reduzir direitos, nesse processo as políticas tornam-se pontuais e compensatórias, 

prevalecendo o trinômio articulado pelo neoliberalismo para as políticas: a privatização, a 

focalização e a descentralização, adequadas as orientações dos organismos internacionais 

para a proteção social.  

Nessa correlação de forças a construção de políticas sociais universalistas e com 

maiores possibilidades de redistribuição de renda dá lugar a necessidade do capital de 

aumentar sua acumulação, alcançando novas formas e espaços de lucro com a privatização 

de políticas como saúde, educação e previdência. 

Dessa forma, apreendemos como característica das políticas sociais nos últimos 

anos, uma forte mercantilização e a transformação dessas políticas sociais em um negócio, 

sinalizando uma maior degradação dos serviços públicos, corte nos gastos sociais que tem 

levado a um intenso processo de transferência das responsabilidades do Estado para o 

setor privado.  

                                                                                                                                                         
enquanto pesquisadores da temática é tentar compreender qual a direção social dada a este 
complexo, qual dos lados, dependendo da conjuntura, é mais enfatizada do trabalho ou do capital. 
Temos, pois que refletir que a política social enquanto complexo contraditório faz parte da lógica 
capitalista que as cria e recria com o objetivo de obter ganhos para o capital, regulando as inúmeras 
violências que o próprio sistema produz. 
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Essa Privatização gera ainda de acordo com Behring e Boschetti uma dualidade 

discriminatória, serviços de qualidade para os que podem pagar pelas políticas e a acessam 

via mercado, expressando o processo da supercaptalização; e políticas de segunda 

qualidade para os que não podendo pagar e comprovadamente pobres, acessam as 

políticas públicas estatais. 

É imprescindível ressaltar que essa redução na estruturação de direitos vem 

acontecendo também, devido à apropriação do Fundo Público Nacional pelo capital. De 

acordo com Behring e Boschetti (2007), para compreender o orçamento da seguridade 

social, é imprescindível conhecer também a estruturação da carga tributária brasileira. 

Duas observações importantes que a autora faz é que a carga tributária no Brasil 

possui uma dinâmica centralizadora, uma vez que 64% dos recursos estão centrados na 

União, 28% nos estados e apenas 4% nos municípios. 

Outra é o seu caráter regressivo, considerando quem financia o sistema de 

seguridade social15, uma vez que os impostos e contribuições incidem de forma 

predominante sobre a classe trabalhadora, visto que correspondem ao consumo - bens e 

serviços. Ainda em consonância com as autoras citadas anteriormente, a carga de tributo 

sobre o consumo corresponde a um valor de 49,8% do total, enquanto a proveniente da 

renda corresponde a 21%. 

Revela ainda que em relação ao PIB o imposto sobre o patrimônio é insignificante, 

não correspondendo a 3% deste e o imposto sobre a propriedade territorial rural arrecada 

menos de 0,1% embora o país seja marcado por uma grande concentração de terra. Em 

relação à empregados e empregadores, os primeiros pagam o dobro em tributos diretos em 

relação aos segundos. 

Os fundos da Seguridade Social são ainda anualmente apropriados pelo governo, 

através da Desvinculação das Receitas da União – DRU, representando a transferência de 

recursos da Seguridade Social para o orçamento fiscal, objetivando a composição do 

superávit primário, que corresponde à relação entre o que entra e o que sai do orçamento 

fiscal. Se o valor que entra for maior do que o que sai, não são gerados déficits, antes 

superávit, comumente utilizado no pagamento da dívida externa do país. 

                                                 
15

 A Constituição Federal vigente promulgada em 1988, trouxe pela primeira vez o conceito de Seguridade 
Social, do qual se tornaram parte as políticas sociais: Previdência Social, Saúde e Assistência Social. A 

autora Boschetti (2004), considera a Seguridade Social instituída como um sistema híbrido que conjuga direitos 

derivados e dependentes do trabalho (previdência), com direitos de caráter universal (saúde), e direitos seletivos 

(assistência social). Outro avanço da Construção da Seguridade Social foi a construção de um Fundo 
Público da Seguridade Social destinado a financiar as políticas que a compõe. No entanto 
compreendemos que o Fundo público ainda não é unificado para todas as políticas. 
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Os recursos da seguridade deixam de ser utilizados para garantir a sua ampliação, 

e passam a contribuir com a constituição do superávit primário, o que acaba gerando dívidas 

para as políticas sociais setoriais que não conseguem suprir os seus gastos devido a 

desvinculação das receitas da união. 

 

Desse modo os grandes vilões do Orçamento da Seguridade Social e das Contas 
públicas em geral, no contexto do duro ajuste fiscal brasileiro, é o mecanismo de 
superávit primário, instituído após acordo com FMI em 1998. O volume dos recursos 
retidos para a formação do superávit primário tem sido muito maior que os gastos 
nas políticas de seguridade social, exceto na previdência social. A análise publicada 
no Caderno de Discussão sobre o superávit primário mostra seu impacto na redução 
dos gastos sociais, com vistas a dar garantias ao capital financeiro internacional da 
capacidade brasileira para pagamento da dívida pública (BEHRING E BOSCHETTI, 
2007 p. 168). 

 

É importante analisar que o fundo público contribui para a reprodução do capital, 

através da reprodução da força de trabalho, no entanto existe uma forte correlação de forças 

no sentido de disputar a utilização ou a destinação dos seus recursos. Enquanto a classe 

trabalhadora precisa ter a suas necessidades supridas, o capital passa a disputar esses 

recursos para o seu financiamento. 

Assim, fica clara a relação entre a política social e a política económica no 

capitalismo contemporâneo, e a sua tendência a não ampliar, mas reduzir os gastos com a 

Seguridade e outras políticas sociais. Tornam-se estas em um contexto de ajustes 

estruturais ineficientes no que concerne a diminuir as desigualdades sociais.  

Compreendemos que apesar dos limites da política social, faz-se necessário que 

lutemos pela busca da efetivação dos direitos e pela ampliação destes, apesar de que as 

políticas, os direitos ou qualquer outro complexo oriundo deste sistema não conduzirão a 

emancipação humana. Temos que refletir sobre a necessidade de uma sociabilidade para 

além do capital e de seus complexos sociais, ou seja, uma sociabilidade para além das 

políticas sociais.  

Enquanto isso não acontecer, urge a necessidade de lutar pela sua efetivação 

entendendo que esta se configura como uma das alternativas de manutenção, dentro do 

capitalismo, da reprodução da vida em sociedade, ou seja, a possibilidade de regulamentar 

a violência produzida por este sistema. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Em um período de crise estrutural do capital, é perceptível que as estratégias 

seguidas para a sua superação contribuem para acentuar as desigualdades sociais e para a 
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restrição de direitos relegando os que mais precisam de proteção social ao não acesso a 

esta. 

O princípio da universalidade da Seguridade Social, garantido na Constituição 

Federal vigente, está cada vez mais distante de ser efetivado, com a justificativa de 

diminuição do déficit da Seguridade, segundo Araújo (2004), ampliando o risco de sem a 

recorrência a políticas sociais consistentes universalizar a pobreza e a miséria.  

A reestruturação da produção, como estratégia para o aumento das taxas de lucro 

do capital, através da flexibilização das relações de trabalho, da intensificação da 

exploração da força de trabalho de homens e mulheres, com a exclusão de outra parcela ao 

acesso do trabalho (desemprego), a maior fragmentação no interior da classe trabalhadora 

vinculada a precarização, terceirização e informalização do trabalho, aprofunda cada vez 

mais as disparidades sociais, acentuando a pobreza e a miséria. 

A mundialização do capital e a transferência de investimento do setor produtivo 

para o setor financeiro, contribuindo para os acúmulos de capital deste sistema, vêm 

acompanhado de uma política neoliberal, baseada em uma intervenção mínima do Estado 

na pobreza, gerada pela própria economia capitalista, que concebe políticas sociais cada 

vez mais frágeis, seletivas, focalizadas e privatistas.  

Vivemos em um momento em que o discurso se concentra na busca por garantir os 

mínimos sociais ou a igualdade de oportunidade para os sujeitos, que em nossa concepção 

não representa uma redução da desigualdade real. As políticas sociais, de acordo com 

Boschetti (2004), têm como possibilidades a redistribuição de renda e a redução das 

desigualdades sociais e têm como limites a impossibilidade de acabar com as 

desigualdades. Dessa forma, lutamos por políticas públicas e universais que reduzam as 

desigualdades e signifiquem reais melhorias na qualidade de vida e trabalho dos sujeitos 

sociais, ao mesmo tempo que temos consciência dos limites do alcance das políticas sociais 

e da própria legislação social, no âmbito de uma sociedade essencialmente desigual e 

injusta. 

Reafirmamos a compreensão de que esta sociedade baseada em um modo de 

produção capitalista, na qual, antes das necessidades objetivas e subjetivas dos indivíduos, 

está a necessidade de acumulação do capital, que produz desigualdades sociais, à medida 

que produz a riqueza social coletivamente.  

Reafirmamos ainda que a superação das desigualdades, assim como da 

dominação e exploração pelo capital necessitam da superação deste sistema  para serem 

superadas. Assim, compreendemos necessária a busca de uma nova sociedade – com a 

superação do trabalho assalariado, do Estado, a superação da busca desenfreada e 

incontrolável por acúmulo de capitais e com a efetiva socialização dos meios de produção. 
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Ressaltamos a necessidade de uma sociedade em que o trabalho seja livre, em 

que os indivíduos possam efetivar um trabalho criativo, com o qual se identifiquem, através 

do qual contribuam para a construção da sociedade, de si próprios e de sua identidade. Que 

priorize o suprimento das necessidades dos sujeitos e do crescimento de uma sociedade 

que constrói necessidades coletivizadas, ou seja, uma sociedade para além do capitalismo, 

na qual o ser humano - e sua emancipação plena - seja a medida de todas as coisas. 
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