
1 
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RESUMO 
 
Este artigo aborda a constituição da política social no 
capitalismo monopolista numa perspectiva histórico-crítica, 
como também examina a relação entre a crise contemporânea 
e a política social, com destaque para o Brasil. São apontadas 
as estratégias anticrise e seus impactos na formulação e 
execução da política social, a qual tem se constituído como 
resposta fundamental para a classe trabalhadora, em virtude 
da exploração da força de trabalho na ordem social capitalista. 
Seu enfoque são as consequências da crise para a realidade 
dos trabalhadores brasileiros, em razão do desmonte da 
proteção social conquistada no processo de redemocratização 
do país. 
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Trabalhadora. Desproteção Social. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the formation of social policy in monopoly 
capitalism in a critical and historical perspective, but also 
examines the relationship between contemporary crisis and 
social policy, especially Brazil. Anti-crisis strategies are 
identified and its impact on the formulation and implementation 
of social policy, which has been established as a key response 
to the working class because of the exploitation of the labor 
force in the capitalist social order. It focuses on crisis 
consequences for the reality of Brazilian workers because of 
the dismantling of social protection achieved in the country's 
democratization process. 
 
Keywords: Social Policy. Capitalist crisis. Working class. Lack 
of social protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a abordagem histórico-crítica, a política social como intervenção 

do Estado na perspectiva de responder à questão social tem sua origem nos marcos do 

capitalismo monopolista. Apesar de suprir necessidades essenciais da classe trabalhadora é 

uma estratégia de ação que possibilita a reprodução das relações sociais de acumulação de 

capital pela exploração da força de trabalho, portanto, nunca almeja alterar 

substancialmente os fundamentos dessas relações.  

A obra marxiana revelou que o modo capitalista de produção se move no sentido 

da expansão do capital, razão pela qual, as necessidades sociais podem ser mecanismos 

empregados a favor da geração de valor, todavia, ao se constituírem em obstáculo à 

acumulação são ignoradas e severamente atropeladas, sem menor constrangimento. 

Nas últimas quatro décadas o capital tem enfrentado um longo período de crise 

sem que se vislumbrem reações positivas em curto prazo (PANIAGO, 2009), e à medida 

que a crise se alonga as políticas sociais vão sendo duramente atingidas com 

consequências desastrosas para a classe trabalhadora. Esta realidade abrange os países 

no centro do capitalismo, onde as políticas sociais – nos “Anos de Ouro” – se constituíram 

em ganhos importantes para o trabalho, como também países periféricos como Brasil, onde 

a experiência foi diferenciada porquanto sua associação ao capitalismo monopolista 

internacional exigiu mediações próprias à sua formação histórica e social. 

Este trabalho pretende realizar algumas aproximações sobre os impactos 

negativos da crise capitalista contemporânea na política social e consequentemente sobre 

os direitos conquistados pela classe trabalhadora, com enfoque na realidade brasileira. De 

início, discorremos sobre a configuração da política social no capitalismo monopolista, com 

destaque para a particularidade brasileira, em seguida discutiremos a crise contemporânea 

e suas consequências no Brasil, para finalmente pensarmos sobre as características que a 

política social tem assumido na atualidade e as implicações na vida dos trabalhadores. 

 

2 QUESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS SOCIAIS 

 

A questão social é originada no modo de produção capitalista que objetiva, pela 

exploração do trabalho assalariado, produzir além do valor de uso, o valor de troca, e a 

consequente geração de mais-valia tornando possível a acumulação de capital. As leis 
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inerentes ao modo de produção capitalista foram enunciadas por Marx em suas obras, as 

quais embora não tenham se debruçado sobre a política social, nos orientam a interpretar a 

realidade a partir de sua base material, isto é, a forma com que os homens se organizam 

para garantir sua existência – o modo de produção. 

Berhing e Boschetti (2007, p.47) entendem que a origem da política social está 

relacionada a alguns processos relevantes como a expansão do capitalismo, as lutas da 

classe trabalhadora e a intervenção do Estado nas expressões da questão social, sendo que 

a generalização da política social só ocorreu efetivamente, no mundo, a partir da 

consolidação do capitalismo monopolista, no período pós Segunda Guerra Mundial. 

Portanto, algumas ações sociais que existiram antes das sociedades capitalistas – a 

filantropia e iniciativas pontuais como as leis inglesas anteriores à Revolução Industrial 

possuem características distintas, vez que o trabalho tinha outro significado, e ainda não 

havia se configurado a questão social. 

Portanto, a questão social é evidenciada pela degradação progressiva das 

condições de vida dos trabalhadores num período em que as forças produtivas tinham 

capacidade de suprir as necessidades de todos. Historicamente, a questão social pode ser 

datada a partir de 1830, momento em que o proletariado reconhece que as condições 

geradoras de seu pauperismo estavam associadas à exploração de sua força de trabalho, e 

sua superação só seria possível mediante a organização e luta dos trabalhadores pelo fim 

da exploração (NETTO, 2001). 

A despeito da mobilização da classe trabalhadora, prevalecia a visão liberal de 

que o mercado deveria ser livre e os homens deveriam competir para ascenderem 

socialmente, portanto a pobreza seria resultado da preguiça, razão pela qual as ações 

sociais só deveriam ser desenvolvidas pela iniciativa privada em proveito dos inválidos, ou 

incapacitados para o trabalho, para não estimular o ócio (BEHRING; BOSCHETTI, 2007). 

No século XIX, período de desenvolvimento do capitalismo e de grande crescimento 

econômico as poucas ações para atender as necessidades do trabalhador eram realizadas 

mediante contribuições de empregados e empregadores através de seguros sociais. 

A crise mundial deflagrada em 1929, cuja principal manifestação foi a quebra da 

bolsa de valores dos Estados Unidos da América, teve impactos tão negativos em vários 

países do mundo que fomentaram dúvidas se a liberdade do mercado, sem qualquer tipo de 

regulação do Estado, seria prejudicial por tornar as sociedades mais suscetíveis a crises. 

Naquele momento, a intervenção do Estado se configuraria em importante instrumento para 

a consolidação do capitalismo monopolista e conter o avanço do socialismo. Netto frisa que 

[...] o capitalismo monopolista conduz ao ápice a contradição elementar entre a 
socialização da produção e a apropriação privada: internacionalizada a produção, 
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grupos de monopólios controlam-na por cima de povos e Estados. [...] A 
necessidade de uma nova modalidade de intervenção do Estado decorre 
primariamente, como aludimos, da demanda que o capitalismo monopolista tem de 
um vetor extra-econômico para assegurar seus objetivos estritamente econômicos. 
O eixo da intervenção estatal na idade do monopólio é direcionado para 
garantir os superlucros dos monopólios – e para tanto, como poder político e 

econômico, o Estado desempenha uma multiplicidade de funções (NETTO,1996, 
p.20-21, grifo nosso). 
 

Netto (1996) esclarece que na era monopólica o Estado assume funções 

econômicas diretas – financiamento em setores de não rentáveis, fornecimento de energia, 

construção de complexos com fundos públicos, subsídios às empresas – e indiretas, tais 

como compras de produtos, investimentos em transporte, infraestrutura e em pesquisa e 

preparação da força de trabalho, entre outras. Além de suas funções econômicas o Estado 

burguês desenvolve uma função política de “preservação e controle contínuos da força de 

trabalho, ocupada e excedente, [...] mediante a generalização e a institucionalização de 

direitos e garantias cívicas e sociais, permite-lhe organizar um consenso que assegura o 

seu desempenho” (NETTO, 1996, p.22-23, grifo do autor). 

Por conseguinte, as nações situadas no centro do capitalismo monopolista 

passaram a dar respostas efetivas aos anseios da classe trabalhadora já organizada, 

através da execução de políticas sociais que significavam uma resposta importante para os 

trabalhadores porque ao mesmo tempo em que os serviços e benefícios sociais contribuíam 

com a reprodução da força de trabalho, estimulando o trabalho e o aumento da 

produtividade, também possibilitavam ao proletariado e suas famílias melhores condições de 

vida e acesso aos bens que produziam.  

A política social funcionava como um mecanismo propiciador de consenso e 

coesão, buscando a adesão do trabalhador aos processos de trabalho, num período onde o 

aumento da produtividade pelo desenvolvimento dos meios de produção exigia muito do 

operário. Ao ter acesso a benefícios sociais, os trabalhadores tinham os salários liberados 

para o consumo cujo estímulo era crucial numa fase de crescimento da produtividade. 

Configura-se nesse período histórico um pacto social entre classes, mediado 

pelo poder estatal, pela criação de direitos sociais para os trabalhadores e a organização de 

mecanismos de proteção social nas esferas da previdência, da saúde, etc. Enquanto esse 

cenário se desenvolve nos países do centro do capital, países periféricos como o Brasil, 

adentravam na ordem capitalista internacional de forma dependente e subalterna, ou seja, a 

organização econômica, política e social brasileira estavam atreladas aos interesses do 

capital internacional, tendo à frente como representantes da nossa sociedade os interesses 

da classe dominante, as oligarquias agrárias e a incipiente burguesia nacional. 

 



5 
 

2.1 A política social no Brasil 

 

A realidade brasileira na passagem do século XIX para o século XX era de uma 

economia que não se configurava como propriamente capitalista, mas uma economia 

agroexportadora integrada ao mercado mundial como fornecedora de matérias-primas e, 

posteriormente, desenvolve sua indústria de bens de consumo também associada ao capital 

internacional. O atraso na sua industrialização deveu-se à sua formação histórica e social 

sempre subordinada aos interesses externos.  

Mandel (1982, p.32) esclarece “a economia mundial capitalista é um sistema 

articulado de relações de produção capitalistas, semicapitalistas e pré-capitalistas, ligadas 

entre si por relações capitalistas de troca e dominadas pelo mercado capitalista mundial” 

Esse processo possibilitou a inserção brasileira no capitalismo mundial em seu estágio 

imperialista (LENIN, 2012) em que os países já industrializados do centro partilharam entre 

si regiões do mundo onde havia possibilidades de expansão de capitais. 

Fernandes (1976) aponta a heteronomia como uma marca singular do 

desenvolvimento do capitalismo no país, visto que as classes dominantes se associaram no 

sentido de, pelo poder estatal, orientar a organização política, econômica e social atendendo 

aos interesses de classe e deixando de fora as camadas populares as quais tiveram pouca 

participação em processos históricos relevantes para o desenvolvimento do país a exemplo 

da Independência e da Proclamação da República. O autor considera que além de terem 

sido mantidos os estatutos vigentes desde o período colonial com emprego de mão-de-obra 

escrava, caracterizados pelo mandonismo, clientelismo e favor, ainda se perpetuaram o 

controle dos espaços de poder e decisão pela burguesia, numa “revolução” que foi realizada 

sem a participação popular. 

Por estas razões, a “revolução burguesa” no Brasil não realizou a ruptura radical 

com as estruturas do passado, mas as novidades introduzidas conservaram muitas 

características do momento “velho”, distintamente de outras nações capitalistas onde 

ocorreram a reestruturação fundiária e a ascensão dos valores democráticos. Os direitos 

civis, políticos, e sociais, assim como a democracia foram adaptados à nossa realidade 

particular e até hoje não se efetivaram o que compromete a nossa vivência de cidadania. 

Outro aspecto singular na realidade brasileira é a industrialização tardia que 

também não contribuiu para a organização da classe trabalhadora, tendo as primeiras 

manifestações da questão social no Brasil eclodido a partir de 1910 e mais intensamente a 

partir de 1930. Assim, vemos que a política social no Brasil começa a ser desenvolvida 

nesse momento quando o Estado brasileiro passa a buscar a formação de consenso em 
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favor de um novo governo (Estado Novo) numa conjuntura de crise de hegemonia. A partir 

daí, o Estado passa a elaborar leis que vão assegurar direitos aos trabalhadores, porquanto 

antes, apenas algumas categorias cujas atividades tinham relevância para a economia 

baseada na exportação agrícola (de café principalmente) tinham obtido alguns direitos 

sociais, como seguro e férias de 15 dias. 

Fica evidente que a expansão do capitalismo e do processo de industrialização 

por um lado, e a organização da classe trabalhadora por outro, se constituem em aspectos 

primordiais na configuração da política social no Brasil e no mundo, respeitadas suas 

particularidades. No país prevaleciam os direitos sociais assegurados mediante contribuição 

prévia dos trabalhadores, característica que marcou por muitas décadas os benefícios 

sociais prestados pelas instituições. 

Após o Estado Novo, ocorre um pequeno período em que gozamos de governos 

não autoritários até o golpe militar de 1964 cujas políticas econômicas vão aprofundar as 

relações de dependência do país ao capital internacional. Como resposta a um período de 

forte autoritarismo, arbitrariedade e repressão (controle sindical e salarial) algumas medidas 

são tomadas pelo Estado para ampliar alguns benefícios e serviços sociais como a criação 

do Instituto Nacional de Previdência Social em 1966, a criação do FUNRURAL (1971), entre 

outras medidas que contribuíam para o controle social. 

Santos (1979) demonstra que nesse período o Estado brasileiro não realizou 

investimentos em políticas que chama de preventivas o que acarretou em maior demanda 

por políticas compensatórias. Contudo, em uma conjuntura de violação da dimensão política 

da cidadania essas demandas eram contidas pelo governo autoritário. Em sua análise sobre 

as políticas sociais brasileiras o autor assevera “De um modo geral, pode-se concluir que 

permanece a noção de cidadania destituída de qualquer conotação pública e universal” 

(SANTOS, 1979, p.104). 

Embora os investimentos do capital internacional no processo de industrialização 

brasileira tenham sido volumosos, a dependência foi uma marca desses governos, e o 

crescimento econômico do período não foi suficiente para amenizar as desigualdades 

sociais, inclusive as regionais, que aumentaram vertiginosamente no país. O período 

ditatorial foi marcado pela centralização e concentração de capital com consequências 

desastrosas para a classe trabalhadora cujo salário perdia a cada dia o valor de compra 

resultando no seu empobrecimento gradativo. No cenário internacional uma guinada na 

conjuntura econômica vinha se configurando como resultado dos processos contraditórios 

inerentes ao modo capitalista de produção: uma crise capitalista. 
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3 A CRISE CAPITALISTA CONTEMPORÂNEA NO MUNDO 

 

Em seu trabalho sobre o fundo público Behring (2010, p.15) afirma que estamos 

vivendo no “contexto de uma crise sistêmica, estrutural, profunda e duradoura”. A origem da 

crise contemporânea está relacionada aos processos iniciados ainda na década de 1970. A 

autora alerta que Marx em “O Capital” demonstrou como o movimento capital em sua ânsia 

por valorização conduz a uma tendência de queda das taxas de lucro, que inevitavelmente 

gera desequilíbrios e crises: “a produção capitalista procura constantemente superar essas 

barreiras que lhe são imanentes, mas só as supera por meios que lhe antepõe novamente 

essas barreiras em escala mais poderosa. A verdadeira barreira da produção capitalista é o 

próprio capital” (MARX apud BEHRING, 2010, p. 19). 

No período pós Segunda Mundial, conhecido como “Anos Gloriosos” o 

crescimento econômico e a expansão do capital foram grandiosos, porém se cumprindo os 

pressupostos marxianos, a queda tendencial na taxa de lucros levou os países capitalistas 

do centro a uma crise que começou a se manifestar na década de 70 em razão das 

dificuldades de realização da produção associadas à superacumulação. Mandel (1982) 

relata uma crise clássica de superprodução em 1974, e aponta para uma onda longa 

recessiva do capital, em oposição à onda expansiva anterior. 

Instalada a recessão em 1974/1975 nem mesmo as estratégias keynesianas 

puderam conter os efeitos da crise, pois dificultavam a extração de mais-valia. Os 

empecilhos à recuperação das taxas de lucros ensejaram algumas estratégias, com 

destaque para a reestruturação produtiva no setor industrial que instituiu mudanças 

tecnológicas e organizacionais à produção. 

A reestruturação produtiva introduziu uma transformação na base técnica da 

produção através da microeletrônica digital e da priorização de tecnologias poupadoras de 

mão de obra. Desse modo, transformaram os processos e as relações de trabalho 

importando em aumento da exploração da força de trabalho, desemprego, subemprego, 

terceirização e informalidade. A produção passou a ser descentralizada, os estoques foram 

diminuídos, e estratégias para cooptação do trabalhador através dos programas 

participativos, das novas formas de gestão, e do desemprego contribuíram para a 

desorganização e fragilização dos movimentos de classe (BEHRING, 2008). 

Ademais os grandes grupos empresariais passaram a deslocar a produção para 

lugares distantes do globo aproveitando incentivos de países periféricos onde a matéria-

prima e a mão de obra são mais baratas, inclusive pela desregulamentação dos direitos 

trabalhistas instauradas pela ofensiva neoliberal. A possibilidade de diversidade de contratos 
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trabalhistas (terceirizados, subempregados, temporários) desarticulou a luta de classe e 

irrompeu um golpe nos movimentos sociais. A reorganização do capital também ensejou o 

investimento em outros setores da economia que pudessem obter mais ganhos que o setor 

produtivo, o que contribuiu para a expansão dos investimentos no setor financeiro, em 

seguros, créditos bancários, mercado de capitais em todas as áreas do planeta, pela 

possibilidade de deslocamento de capital para os setores mais rentáveis no momento. 

A partir da década de 1980, as nações do centro do capitalismo adotaram os 

princípios neoliberais e, juntamente com os organismos internacionais e agências de 

financiamento, estabeleceram algumas diretivas para a desregulamentação dos mercados 

financeiros, para os ajustes fiscais dos Estados, ditando as diretrizes das políticas 

econômicas como condições para empréstimos às nações, principalmente os países da 

periferia do capital. A difusão ampliada da ideologia neoliberal propondo a estabilidade 

monetária, reformas fiscais, contenção nos gastos públicos, a manutenção da taxa “natural 

de desemprego”, constituiu base ideológica de sustentação das estratégias do capital, ou 

seja, permitiu a especulação financeira, o deslocamento dos recursos públicos para setores 

privados, a expansão ilimitada do capital no setor de serviços. 

O pensamento neoliberal sustenta que os gastos sociais excessivos com o 

trabalho são os causadores dos desequilíbrios fiscais, portanto, a redução desses gastos 

permite investimentos em áreas que vão contribuir com a geração de empregos. A proposta 

é um Estado restrito para o social, devendo o próprio mercado, através da sociedade civil, 

se organizar para atender as demandas dos que estão impossibilitados de trabalhar. Os 

Estados, seguindo a lógica do mercado, privatizam empresas estatais que prestam serviços 

públicos essenciais e possibilitam abertura para investimentos privados nesses setores, o 

que implica na desestruturação do modelo de proteção social vigente. 

Não obstante a política seja de ajuste econômico, os Estados passam a 

direcionar as taxas e impostos arrecadados sobre os salários para pagamentos de dívidas 

públicas, para socorrer bancos e empresas desestabilizadas pela crise e pelas 

especulações no mercado financeiro, desviando recursos públicos, advindos do trabalho, 

para o capital privado, estimulando a circulação de capital. Esse processo tem efeitos 

destrutivos sobre a classe trabalhadora que afeita às vulnerabilidades do desemprego ou da 

redução dos salários empobrece gradativamente. Contribui ainda para a concentração de 

capital e para o aumento das desigualdades sociais (BEHRING, 2010; PANIAGO, 2009). 

Ainda sobre as consequências da mundialização e/ou financeirização do capital, 

Behring (2008) aponta que o investimento do capital estrangeiro pelas nações do globo 

interfere de forma negativa no desenvolvimento desses países, porquanto as aplicações 
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financeiras teriam privilégios sobre investimentos no setor produtivo, ocasionando 

desigualdades entre os mercados, e contribuindo para a desindustrialização de alguns 

países, a exemplo do Brasil, que, por sua posição de subordinação ao capital internacional, 

também passou por uma reorganização de seu Estado capturado pela lógica neoliberal. 

 

3.1 Rebatimentos da crise capitalista na sociedade brasileira 

 

Entre 1969 e 1973 o Brasil vivenciou o período conhecido como “Milagre 

Econômico” em que o crescimento econômico foi grandioso, principalmente com a 

intensificação da industrialização estimulada pela entrada de capitais estrangeiros e de 

empresas multinacionais.  

O desenvolvimento dos centros urbanos, principalmente por conta da aceleração 

da industrialização e a falta de investimentos no meio rural também contribuíram para o 

aumento das desigualdades sociais, porquanto a riqueza produzida não era redistribuída, 

importando em empobrecimento da classe trabalhadora. O aumento da inflação, acúmulo de 

dívida externa, associado à redução no crescimento econômico nos anos do fim do “Milagre” 

foram fatores catalisadores da mobilização da classe trabalhadora em movimentos sociais 

de contestação da ordem autoritária. 

O Estado brasileiro também já sentia os impactos da crise internacional, fator 

que impulsionou o movimento do governo pela transição para o regime democrático, uma 

vez que as bases de sustentação da ditadura estavam fragilizadas. Os movimentos sociais 

articulados na década de 1980 contribuíram para a mudança na legislação e a criação de 

uma nova Constituição que absorvia os anseios dos trabalhadores numa conjuntura 

favorável aos movimentos em defesa dos interesses das camadas populares. 

Destarte, a Constituição promulgada em 1988 assegurou um modelo de 

proteção social que articula as políticas de saúde, previdência e assistência social na 

Seguridade Social. Além disso, outros direitos políticos, civis e sociais foram estabelecidos e 

ampliados na carta constitucional. Pela primeira vez, a sociedade brasileira contava com 

uma política social que articulava benefícios adquiridos pela via contributiva e também uma 

série de direitos universais não contributivos. Entretanto, a efetivação do Estado de bem 

estar social brasileiro pelos primeiros governos eleitos democraticamente não ocorreu, pois 

simultaneamente os países latino-americanos experimentavam a ascensão do ideário 

neoliberal. 

As medidas de ajuste neoliberal tiveram início no Brasil na década de 1990, 

período em que a reestruturação produtiva, a flexibilização dos direitos do trabalho, a 
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abertura econômica por desindustrialização, as privatizações do setor público, e outras 

iniciativas são implementadas para a concretização das orientações das agências de 

financiamento internacional. Esse processo de reforma do Estado – caracterizado por 

Behring (2008) como uma contrarreforma, por seu significado altamente destrutivo e 

regressivo das conquistas sociais e democráticas – se constitui na abertura do país para o 

capital internacional possibilitando seu avanço em detrimento dos interesses nacionais, 

principalmente do sistema de proteção social recém-inaugurado. 

Alguns aspectos podem ser sinalizados como o abandono dos investimentos 

governamentais nos sistemas públicos de educação e saúde, o que ficou evidente pela 

gradativa deterioração das instituições prestadoras desses serviços e pela crescente 

mercantilização através da expansão de empresas privadas nesses setores. A ofensiva 

neoliberal e o impacto do desemprego foram relevantes para a fragmentação e a 

fragilização da classe trabalhadora. Esse processo se converteu num arrefecimento dos 

movimentos e um retrocesso no campo democrático. 

Em vista disso, o Brasil passou a adotar programas sociais que prestassem 

assistência aos mais pobres, visando amenizar o crescimento da pobreza. Essa linha de 

intervenção que focaliza a assistência aos miseráveis já vinha sendo adotada por alguns 

países, e tinham outros objetivos além da redução da pobreza como diminuir a instabilidade 

social e, de certa forma, criar condições favoráveis à expansão do capital. Gradativamente, 

o governo brasileiro ampliou os benefícios para as famílias pobres, através de programas de 

transferência de renda, visando diminuir os índices negativos que o país apresentava. 

Todavia, tal medida não tornou possível – até porque não são seus objetivos – a inserção do 

beneficiário no mercado de trabalho e nem promover sua autonomia, portanto não 

proporcionou a diminuição das desigualdades sociais. Ao contrário, mesmo com a redução 

da pobreza, o abismo social e a concentração de riquezas têm crescido nos últimos anos2. 

Boschetti (2012, p.37) afirma que embora alguns analistas acreditem na 

capacidade de atendimento das políticas implementadas nos últimos anos no país como 

viabilizadoras do desenvolvimento social, na verdade elas ajudam a minorar os impactos da 

crise, mas não podem reduzir as desigualdades estruturais, nem ampliar direitos, e muito 

menos universalização das políticas sociais. Para a autora “apesar da redução da pobreza, 

medida e vinculada sobremaneira ao aumento de rendimentos decorrentes de programas de 

transferência de renda, a desigualdade não segue o mesmo ritmo de redução e continua 

                                                           
2
 Boschetti (2012) apresenta dados importantes que confirmam essas tendências, por exemplo: o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil de 2005 a 2010 não sofreu alteração (0,699) 
situando o país na 73ª posição num total de 169 países, destacando a baixa mobilidade social, 
mesmo em períodos que há crescimento econômico e uma relativa diminuição da pobreza. 
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sendo uma das piores do mundo” (BOSCHETTI, 2012, p. 45). Ela apresenta dados 

importantes que revelam a posição desfavorável do Brasil em relação a outros países do 

mundo, alertando que esses programas focalizados não atacam as causas das 

desigualdades e não possibilitam a mobilidade social.  

Analisando informações da Cepal3 do ano de 2011, Boschetti (2012) destaca 

que na América Latina e Caribe metade das famílias não tem acesso a nenhum tipo de 

sistema de seguridade social, ou seja, mesmo que as taxas de desemprego não sejam tão 

altas, os trabalhadores dessas regiões estão desprotegidos pela desregulamentação. 

Ademais esses programas se caracterizam por condicionalidades, pressionam os 

beneficiários a não terem outras rendas que podem ser causa de sua exclusão do 

programa, seus benefícios são muito baixos e não tem cobertura universal. Boschetti (2012) 

afirma que mesmo configurando direitos sociais, programas nessa modalidade tem uma 

função histórica de viabilizar coesão e controle social sobre os pobres, papel que sempre foi 

muito importante para o capital. 

O governo brasileiro emprega vários mecanismos para assegurar a reprodução 

do capital em detrimento do sistema de proteção social: a utilização de recursos do fundo 

público para pagamento do serviço da dívida, socorro aos empresários das finanças, sem 

contrapartida na manutenção dos postos de trabalho e dos direitos sociais, a desvinculação 

das receitas públicas para as políticas sociais em favor do superávit primário, a renúncia 

fiscal, ao passo que cresce a taxação sobre os salários (SALVADOR, 2010). Em suma, são 

os trabalhadores quem estão pagando a conta da crise. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já pudemos constatar que o capital em seu movimento pela ampliação engendra 

crises, como também que nesses momentos de crises as respostas elaboradas pelo Estado 

para interferir na produção e reprodução social são determinadas por um conjunto de 

mediações podendo implicar em ganhos e/ou perdas para os trabalhadores. A ação da 

classe trabalhadora também interfere significativamente nesses processos e nas respostas 

estatais. Além disso, a capacidade e potencialidade de uma nação periférica e dependente 

                                                           
3
 COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE é um órgão da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e entre suas missões inclui a formulação, seguimento e avaliação de políticas 
públicas e a prestação de serviços operativos nos campos da informação especializada, 
assessoramento, capacitação e apoio à cooperação e coordenação regional e internacional. 
Disponível em: < http://www.cepal.org.brasil >. Acesso em: 04 jan. 2015. 

http://www.cepal.org.brasil/
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como a brasileira fazer frente à ordem mundial do capital, cada vez mais opressora, exige 

esforços hercúleos e a consistente mobilização da classe trabalhadora. 

No momento atual, a crise tem apontado para grandes perdas e para a 

degradação das condições de vida e do meio ambiente. O desmonte da proteção social, o 

desemprego estrutural, e a orientação dos países periféricos como o Brasil de seguir a 

cartilha neoliberal com atuação restrita na área social, focalizada na redução da pobreza, 

revelam as estratégias perversas do capital para enfrentar uma crise ampla e duradoura que 

tem adiado a possiblidade de um Estado de bem estar no Brasil. E desde a reviravolta 

neoliberal iniciada no fim do século passado estamos vivendo muito mais um estado de 

desproteção social. Essas perspectivas se mostram desfavoráveis em todo o mundo e 

requerem cuidadosa análise e atenção por parte dos trabalhadores. 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BEHRING, E. R. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. 
2ª. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

–––––, E. R. Crise do capital, fundo público e valor. In: BOSCHETTI, I., et al. Capitalismo 
em crise, política social e direitos. São Paulo: Cortez, 2010. p. 13-34. 

 

BEHRING, E. R.; BOSCHETTI, I. Política Social: Fundamentos e História. 2ª. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

 

BOSCHETTI, I. América Latina, Política Social e Pobreza: "novo modelo de 
desenvolvimento? In: SALVADOR, E., et al. Financeirização, Fundo Público e Política 
Social. São Paulo: Cortez, 2012. p. 31-58. 

 

FERNANDES, F. A Revolução Burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 
2ª. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

 

LAURELL, A. C. Avançando em direção ao passado: a política social do neoliberalismo. In: 
LAURELL, A. C. Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

LENIN, V. I. Imperialismo, estágio superior do capitalismo: ensaio popular. 1ª. ed. São 
Paulo: Expressão Popular, 2012. 

 



13 
 

MANDEL, E. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

 

NETTO, J. P. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 
 

–––––, J. P. Cinco notas a propósito da "questão social". Temporalis, Brasília: Abepss, ano 
2, nº 3, 2001 
 
PANIAGO, M. C. S. A crise estrutural do capital, os trabalhadores e o serviço social. 
Guayaquil: [s.n.]. 2009. 

 

SALVADOR, E. Crise do capital e o socorro do fundo público. In: BOSCHETTI, I., et al. 
Capitalismo em crise, política social e direitos. São Paulo: Cortez, 2010. p. 35-63. 

 

SANTOS, J. S. "Questão Social": particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

SANTOS, W. G. D. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 
 

STEIN., R. H. Configuração recente dos programas de transferência de renda na América 
Latina: focalização e condicionalidade. In: BOSCHETTI, I., et al. Política Social no 
Capitalismo Contemporâneo. São Paulo: Cortez, 2008. p. 196-219. 
 


