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RESUMO 
 
Neste trabalho pretende-se analisar o processo de 
contrarreforma do Estado e, por conseguinte, as inflexões nas 
políticas sociais em sua relação com a nova dinâmica de 
acumulação capitalista em tempos de crise estrutural do 
Capital. Busca-se evidenciar o movimento neoconservador em 
curso, expressão de um atentado frontal a perspectiva do 
direito, assentado no ideário neoliberal. Para tanto, a 
apreensão da crise contemporânea se constitui, portanto, em 
elemento imprescindível para se analisar os processos sócio-
políticos advindos das transformações societárias presentes e 
que impôs um redesenho ao papel do Estado e, por sua vez, 
uma reconfiguração das políticas sociais 
 
Palavras-chave: Crise do capital. Contrarreforma do Estado. 
Políticas Sociais. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to analyze the contrarreforma process of state 
and, therefore, the inflections in social policies in their 
relationship with the new dynamics of capitalist accumulation in 
structural Capital times of crisis. The aim is to highlight the 
neoconservative movement in progress, expression of a frontal 
attack the legal perspective, sitting in neoliberal ideas. 
Therefore, the seizure of the contemporary crisis is therefore 
essential element in order to analyze the socio-political 
processes arising from corporate transformations present and 
imposed a redesign to the role of the state and, in turn, a 
reconfiguration of social policies. 
 
Keywords: Capital crisis. Contrarreforma of the State. Social 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho ora apresentado pretende analisar o processo de contrarreforma do 

Estado e, por conseguinte, as inflexões nas políticas sociais em sua relação com a nova 

dinâmica de acumulação capitalista em tempos de crise estrutural do Capital.  Assim, busca-

se evidenciar o movimento neoconservador em curso, expressão de um atentado frontal a 

perspectiva do direito e de reposição de velhos dilemas numa configuração ainda mais 

ofensiva assentada no ideário neoliberal. Para tanto, a apreensão da crise contemporânea 

se constitui, portanto, em elemento imprescindível para se analisar os processos sócio-

políticos advindos das transformações societárias presentes e que impôs um redesenho ao 

papel do Estado e, por sua vez, uma reconfiguração das políticas sociais.  

Nessa direção, para compreender as particularidades da atual crise capitalista com 

sua lógica destrutiva e seus avassaladores impactos sobre o mundo do trabalho, irrompida 

na década de 1970, se faz importante, primeiramente, apreender o papel histórico das crises 

dentro do sistema capitalista, o qual se constitui de papel estratégico à legitimação da ordem 

do capital, são funcionais ao modo de produção capitalista. Como afirmam Netto e Braz 

(2012, p.175), “constituem os mecanismos mediante os quais o MPC2 restaura, sempre em 

níveis mais complexos e instáveis, as condições necessárias à sua continuidade” (grifo dos 

autores). Nesse sentido, faz-se importante entender que crise no sistema capitalista não 

conduz automaticamente a um processo de falência ou colapso desse modo de 

acumulação, mas, ao contrário, se constitui em estratégia, ou seja, faz parte de sua própria 

dinâmica. As crises se constituem em inerentes a estrutura do modo de produção capitalista, 

fato que expressa à contradição fundamental da acumulação do capital, “não existe 

capitalismo sem crise” (NETTO, 2012), pois são manifestação da contraditoriedade e 

instabilidade que perfila o desenvolvimento do modo de produção do capital.   

 O que significa dizer que elas [crises] ao mesmo tempo em que resultam de um 

processo de queda tendencial da taxa de lucro no sistema capitalista, queda essa que se dá 

a partir do desequilíbrio entre a produção e o consumo no processo de transformação da 

mais-valia em lucro (MOTA, 2009), se constituem em reação do Capital contra essa queda. 

São elas que criam as condições de recuperação para essa taxa de lucro, conduzindo a 

níveis mais elevados a valorização do capital, a qual é o objetivo primeiro e último do modo 

de produção capitalista.  

Com efeito, as crises como mecanismos constitutivos da dinâmica restauradora do 

capitalismo recaem sobre as relações sociais e redesenham o papel do Estado perante a 
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“regulação da produção material e da gestão da força de trabalho, instituindo renovadas 

formas de intervenção relativas aos sistemas de proteção social, à legislação trabalhista e 

sindical, além daquelas diretamente vinculadas à política econômica” (MOTA, 2009, p.5). 

Empreende-se uma redefinição na relação entre Estado, sociedade e mercado a partir de 

ajustes econômicos e reformas sociais (e/ou contrarreformas) garantidores da acumulação 

capitalista. 

 

2 CRISE CONTEMPORÂNEA DO CAPITAL: a reestruturação da produção capitalista e o 

“mundo do trabalho” 

 

Como já discutido as crises são próprias da dinâmica do modo de produção 

capitalista. Netto (2012) então aponta que desde o segundo decênio do século XIX o 

sistema capitalista vem experimentando regularmente crises cíclicas em seu processo de 

acumulação. Entretanto, o atual momento histórico do capitalismo é marcado por uma crise 

que não se constitui enquanto cíclica, mas defende o mesmo autor que possui uma natureza 

sistêmica. Não se restringe a uma crise cíclica, mas traz indicadores que caminham na 

configuração de uma crise sistêmica3, constituindo-se até com aspectos inéditos as duas 

crises consideradas sistêmicas anteriormente vivenciadas pelo Capital.  

 Do mesmo modo, ressalta Mészáros (2009) que a natureza da atual crise do 

sistema capitalista “não pode ser explicada, [...], apenas em termos de uma crise cíclica 

tradicional, uma vez que tanto no âmbito como a duração da crise a que fomos submetidos 

nas últimas duas décadas superam hoje os limites historicamente conhecidos das crises 

cíclicas”. Sem precedentes na história do capitalismo, a atual crise impulsionou um 

reordenamento estrutural com intensa ofensiva no âmbito das relações sociais, implicando 

profundas transformações societárias. Ao capitalismo contemporâneo não há mais fronteiras 

de ordem alguma, engendrou-se total internacionalização, irrompeu-se a mundialização do 

capital (CHESNAIS, 1996). Assentado no discurso da globalização o Capital empreende seu 

movimento de internacionalização sem regulamentações, total liberalização capturando as 

economias nacionais à ampliação da concentração e centralização de riquezas.  

Nesta fase contemporânea da (des) sociabilidade capitalista sob a égide do 

Capitalismo Financeiro tem-se escancarado o quão irreconciliáveis se constitui os 
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interesses do Capital e da classe trabalhadora; as profundas transformações ocorridas no 

“mundo do trabalho” manifestam a incompatibilidade da ordem do capital aos anseios da 

“classe-que-vive-do-trabalho” e a própria existência humana ou de todas as formas de vida. 

Conforme Chesnais (1996), o “capitalismo parece ter triunfado e parece dominar todo o 

planeta”, ou nas palavras de Mészáros (2009), o capital reafirma sua incontrolabiliade. 

O Sistema Capitalista, em resposta a crise de acumulação advinda da década de 

1970, implantou um processo de reestruturação por meio de uma revolução tecnológica, 

denominado de Reestruturação Produtiva (BEHRING, 2003) e, nesse cenário um novo 

papel é redesenhado ao Estado a partir da adesão ao Projeto Neoliberal. A restauração da 

acumulação capitalista significou mudanças profundas e ofensivas no processo de produção 

alicerçado em um novo modelo de produção – a Acumulação Flexível ou Toyotismo. A partir 

daí intensas transformações políticas, econômicas, sociais foram empreendidas na 

sociedade. 

E como seria de esperar de um modo de desenvolvimento econômico alicerçado na 

exploração da força de trabalho, o processo de reordenamento do sistema capitalista dirigiu-

se para uma aguçada subjugação do trabalho a ordem do capital – a subsunção real do 

trabalho aos interesses deste. O contexto supracitado empreendeu novas formas de 

organização do trabalho e da produção, sustentado em um ofensivo movimento de 

fragmentação, heterogeneização e complexificação da classe trabalhadora (ANTUNES, 

2010, p.47) ao encontro dos ditames capitalistas. Tal classe tem tido sua capacidade 

organizativa fortemente ameaçada. Exemplo disso se apresenta os desafios e os impasses 

à organização sindical, esta é por vezes cooptada por interesses contrários dos 

trabalhadores, e por essa razão tem-se difundido uma descrença em tal organização. Desse 

modo, como aspecto imprescindível a hegemonia dominante destaca-se a fragmentação da 

classe trabalhadora.  

As novas formas de produção capitalista influenciadas no modelo japonês de 

produção – o Toyotismo - também se processam numa combinação de formas de 

exploração de outrora. Nesse sentido, as implicações da introdução da automação; da 

robótica; da produção flexível, descentralizada no desenvolvimento do capitalismo global 

impuseram ao trabalhador um tipo de regime de escravização contemporânea.  

As mudanças no “mundo do trabalho” assumem na contemporaneidade patamares 

de ofensiva destituição dos direitos do trabalho, historicamente, conquistados, os quais são 

“substituídos e eliminados do mundo da produção” (ANTUNES, 2010). Nessa direção, se 

constitui em imperativo desta atual fase capitalista, enquanto expressão das transformações 

no “mundo do trabalho”, o desemprego estrutural, isto é, este consiste em necessidade do 

atual estágio da produção capitalista. E a respeito, o exercito industrial de reserva se amplia 



 
 

 

                  

como reflexo de tal necessidade, acarretando um quadro de aguda e ofensiva competição 

entre os próprios trabalhadores. Quadro esse que impõe uma “corrida” entre estes por uma 

idealizada qualificação profissional, com vistas a corresponder aos anseios do mercado do 

capital. Tal fato obscurece um aspecto inerente a este sistema de desenvolvimento, qual 

seja, é por natureza excludente. 

 Contudo, é importante ressaltar que essa natureza excludente não significa a não 

inclusão no processo de produção e reprodução capitalista. Mas, ao contrário. O modo de 

acumulação capitalista necessita excluir para impor uma lógica perversa de inclusão. Logo, 

significa dizer, no que tange, por exemplo, a inserção formal no mercado de trabalho que 

não é de interesse algum do modo capitalista de produção a inserção plena. Ou seja, 

consiste em uma falaciosa perspectiva de universalidade, onde a qual é incompatível a esta 

Ordem vigente. Ou ainda, o processo de seletividade é ainda legitimado no seio da 

sociedade sob a perspectiva da meritocracia. 

Do mesmo modo, também se destaca a falsa ideia da condição de “colaborador”, 

“associado” difundida no âmbito da nova gestão do trabalho, entre outras terminologias 

usadas, ocultando a real condição do trabalhador, como sujeito de classe submetido a um 

processo de exploração e alienação nesta sociedade regida pelo valor de troca4 em 

detrimento do de uso. Mascara-se assim a condição de classe fundante desta sociabilidade 

e, por conseguinte, obscurecem-se conflitos, contradições, próprios da Ordem do Capital. 

Apregoa-se o fim “sociedade do trabalho”, ocultando a esfera da produção ao processo da 

valorização capitalista. E assim em tempos de finaceirização da economia, o capital 

apresenta-se como se fosse autossuficiente e autossustentável, obscurecendo que o 

processo de acumulação do Capital só é possível mediante a exploração da força de 

trabalho e expropriação do valor excedente produzido, constituinte de um processo de 

alienação e subjugação do trabalho ao Capital, e acarretando fortes rebatimentos ao 

trabalhador e a sua própria reprodução.  

Como dito por Iamamoto (2010), em seu atual estágio o capital se apresenta “como 

se fosse sendo capaz de produzir ovos de ouro”. O capital-dinheiro aparece independente 

da produção e capaz de gerar mais dinheiro, engendrando um processo de invisibilidade do 

trabalho. Chesnais (1996) aponta que “é na produção que se cria riqueza, a partir da 

combinação social de formas de trabalho humano, de diferentes qualificações. Mas é a 

esfera financeira que comanda, cada vez mais, a repartição e a destinação social dessa 

riqueza”. E ressalta, “a ascensão do capital financeiro foi acompanhada pelo ressurgimento 
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de formas agressivas e brutais de procurar aumentar a produtividade do capital em nível 

microeconômico, a começar pela produtividade do trabalho” (CHESNAIS, 1996, p. 16). 

Nesta lógica sob o domínio das finanças emerge uma nova “política colonial”, a qual 

subordina e captura os Estados Nacionais a uma “rede de dependência financeira e 

diplomática” (IAMAMOTO, 2010, p. 102), alimentada pelo discurso da globalização e 

reforçada pela ideia de “adaptar-se” às transformações promovidas pelo Capital. Assim, é 

nesta fase imperialista do capital que “o trabalho humano é, mais do que nunca, uma 

mercadoria, a qual ainda por cima teve seu valor venal desvalorizado pelo „progresso 

técnico‟” (CHESNAIS, 1996, p. 42), e agravado com a diminuição da capacidade coletiva 

dos trabalhadores para fazer frente às condições impostas pelo Capital. 

E nesta direção, se configurando em um dos pilares do contexto de reordenamento 

da capital tem-se a emersão do projeto neoliberal, como expressão da reestruturação 

política e ideológica do capital em resposta a crise mencionada. Para Anderson (1995, p. 9), 

o ideário neoliberal consistiu em “um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos 

mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à 

liberdade, não somente econômica, mas também política”. Para isso a direção estratégica 

compreendia o redirecionamento do Estado à perspectiva neoliberal.  

Frente a isso uma nova configuração ao Estado é impressa, consolidando a ruptura 

com quaisquer resquícios de conjugação da acumulação capitalista e as condições de 

sobrevivência dos segmentos dos trabalhadores. Pelo contrário, o novo modelo de produção 

capitalista – Acumulação flexível – se sustenta no intenso desprezo das demandas do 

trabalho. Configurando-se em letal aos anseios dos trabalhadores 

 Sob a perspectiva neoliberal em total desprezo aos preceitos do Estado Social e, por 

sua vez, no enfrentamento a questão social, dissemina-se a “doutrina do „Estado mínimo‟” e 

a orientação das políticas sociais estatais é significativamente alterada. Empreendeu-se 

uma tendência de privatizações e um movimento de deresponsabilização estatal via 

terceirização e/ou mercantilização de políticas e serviços sociais. O Estado torna-se 

financiador dos espaços privados em detrimento do público. Tal instância se 

desresponsabiliza frente às expressões da “questão social”, transferindo tal 

responsabilidade ao âmbito da sociedade, delineando uma nova configuração a si e a 

sociedade civil em tempos de crise do capital. 

 

3 A CONTRARREFORMA DO ESTADO E AS INFLEXÕES NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

As políticas sociais como ações interventivas do Estado perante o reconhecimento 

da Questão Social são emergente da fase monopolista do Capitalismo. Tal feito se dá a 

partir da ascensão à esfera pública das demandas, reivindicações da classe que reage ao 



 
 

 

                  

jugo da exploração no processo de desenvolvimento e expansão industrial a partir do século 

XIX. Desse modo, o reconhecimento da questão resultou de um processo de “formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, 

exigindo seu reconhecimento como classe do empresariado e do Estado” (IAMAMOTO, 

2014, p.84). Entenda-se “questão social” como: 

 
o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que 
tem raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se 
mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2011, p. 27).  
 

 

E assim, situar a “questão social” como referência a constituição e desenvolvimento 

das políticas sociais significa a emergência de um processo de disputa pela riqueza 

socialmente produzida nesta sociabilidade capitalista (YAZBEK, 2008). Logo, as políticas 

sociais, como respostas do Estado às desigualdades constituintes da estrutura desta 

sociedade de classes, situam-se no campo da relação entre acumulação capitalista e 

reprodução social da classe trabalhadora. Para Yazbek (2008), “a Política Social expressa 

relações, conflitos e contradições que resultam da desigualdade estrutural do capitalismo”.  

É nessa perspectiva que a intervenção estatal na provisão das necessidades, 

demandas e/ou interesses da “classe-que-vive-do-trabalho” pela via das políticas sociais só 

pode ser reivindicada na esfera pública estatal a partir do entendimento de que esta se 

constitui verdadeiramente numa arena de disputas, permeada por contradições e 

correlações de forças entre interesses de grupos antagônicos. Ou, nas palavras da autora 

anteriormente citada, constitui-se em “relação assimétrica e desigual que interfere tanto na 

viabilização da acumulação, como na reprodução social das classes subalternas”.  

Sendo assim, as políticas sociais públicas encontram-se inseridas em um contexto 

concreto de relações de forças entre classes sociais e, conseqüentemente, são resultantes 

deste. Desse modo, incorpora-se a perspectiva de luta de classe ao debate acerca das 

políticas sociais para o âmbito dos direitos, as quais ainda que constituídas de natureza 

contraditória e, ao mesmo tempo, em função dessa natureza, se apresentam como 

possibilidades a efetivação de direitos. 

Por tal natureza se faz necessário entender que as políticas sociais como produtos 

sócio-históricos são fortemente influenciadas pelo movimento histórico das forças sociais e 

políticas no interior da sociedade. Esse movimento incidirá sobre a configuração das 

políticas sociais. Logo, sua (re) configuração é perpassada pelo embate entre interesses 

antagônicos. O que significa dizer que expressará o confronto entre forças sociais em seu 

período histórico. Exemplo disso consiste as políticas sociais no período keynesiano, 



 
 

 

                  

constituinte do Estado de Bem-Estar Social, momento histórico caracterizado pelo pacto 

social entre as forças antagônicas (Capital/trabalho). 

Já no tempo presente, marcado pelo reordenamento estrutural do Capitalismo, o qual 

se encontra alicerçado na tríade - Reestruturação Produtiva, mundialização da economia e 

hegemonia neoliberal (BEHRING, 2009) -, as políticas sociais assumem uma configuração 

bem distinta do período anteriormente mencionado. A política social sob o receituário 

neoliberal se constitui de uma natureza focalista, seletiva, minimalista perante as 

necessidades sociais. Necessidades essas que segundo a hegemonia neoliberal deverão 

ser satisfeitas sob a égide do mercado, repudiando o papel de Estado intervencionista nos 

termos keynesiano.  

Nesse cenário a figura do Estado tem sido redesenhada em favor dos interesses do 

Capital, dirigindo um forte processo de desresponsabilização perante os direitos e políticas 

sociais em detrimento das necessidades sociais. A esfera estatal é apresentada numa figura 

de inoperância, ineficiência, na qual se tem difundido uma ideológica “satanização” do 

Estado (Montaño, 2002), ideologia essa funcional à reestruturação do Capital, refletindo 

negativamente no enfrentamento das expressões de desigualdades sociais na sociedade 

brasileira.  

É na contramão da perspectiva de direito que situa o novo redesenho do Estado, o 

qual, segundo os termos de Behring (2009), se trata de uma verdadeira contrarreforma em 

curso. E segundo a mesma autora, “[...] vai adquirir maior ou menor profundidade, a 

depender das escolhas políticas dos governos em sua relação com as classes sociais em 

cada espaço nacional, considerando a diretiva de classe que hegemoniza as decisões no 

âmbito do Estado” (BEHRING, 2009, p.3, grifos nossos). 

Em tempos de crise contemporânea do Capital tem-se uma inversão da direção da 

atuação do Estado. Quando se propaga que o ente estatal figura-se como ineficiente, 

inoperante não significa que há uma aversão ao Estado, mas uma imposição para que este 

se retraia do campo social, deixando a viabilização de serviços e políticas sociais a cargo do 

mercado em uma “cruzada de privatização” (BORÓN, 1995). Todavia, de outro lado, o 

Estado deve configurar-se como braço forte do processo de valorização do Capital, ou seja, 

nas palavras de Netto (2012), o modelo de política econômica vigente requer um Estado 

mínimo no campo social e máximo para o Capital.  

Nesse sentido, o processo de acumulação capitalista não prescinde da atuação do 

Estado, pelo contrário. Este permanece sendo agente imprescindível a garantia das 

condições de produção e reprodução capitalista (BEHRING, 2009). A esse respeito, 

destaca-se que o fundo público continua sendo canalizado para a manutenção da Ordem do 

Capital, vale destacar que numa lógica ainda mais perversa decorrente do processo de 



 
 

 

                  

mundialização. É o que se constata, principalmente, com o papel das dívidas públicas, as 

quais se configuram também “como instrumento de pressão político-econômica e 

chantagem sobre os Estados nacionais [...]” (idem, p. 5). Dessa forma, a Dívida Pública 

significa um importante mecanismo de subtração de recursos do Estado à esfera rentista, 

pois em tempos de mundialização do capital, o fundo público constitui-se em “mina de ouro” 

a ser capturada. Tem-se um ofensivo redirecionamento dos recursos públicos ao favor dos 

interesses dominantes e, por outro lado, em detrimento do atendimento das demandas dos 

segmentos dos trabalhadores. O que expressa mais um aspecto da total ruptura com os 

preceitos keynesiano do Estado de Bem-Estar Social. 

Nesse contexto, outro aspecto que deve ser desmistificado refere-se à chamada 

Crise fiscal do Estado, a qual fora responsabilizada pela insustentabilidade do Estado Social 

no contexto dos “Anos de Ouro” e, atualmente, apropriada pelo discurso neoliberal para 

justificar a contenção dos gastos públicos.  

A crise fiscal é comumente problematizada como resultante do excesso de gastos 

públicos voltados ao atendimento às demandas dos trabalhadores, no entanto sua real face 

tem como pressuposto a reorientação dos gastos sociais para as demandas do capital, 

obscurecendo suas reais razões. Ou seja, trata-se de um argumento um tanto falacioso a 

serviço dos interesses do capital para legitimar o corte dos recursos públicos perante as 

necessidades sociais.  

A partir disso, na perspectiva da disputa pelo fundo público (YAZBEK, 2008; 

SALVADOR, 2010) em tempos de finaceirização da economia, tem-se o cenário de inflexões 

das políticas sociais como manifestações do movimento de contrarreforma do Estado 

brasileiro desencadeado a partir da década de 1990 em sua abertura ao ideário neoliberal. 

Já é sabido que o Brasil não alcançou a formação de um Estado Social. E fora na 

contramão do plano internacional que o Brasil nutriu a esperança de vivenciar a experiência 

do Estado de Bem-Estar Social, a qual fora depositada no processo de rearticulação da 

sociedade na luta pela garantia e ampliação de direitos sociais por meio do processo de 

redemocratização do país, culminando com promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Mas, o sonho do Estado de Bem-Estar Social logo foi sucumbido pela abertura do Estado 

Brasileiro aos ajustes neoliberais, ajustes esses já em curso no cenário internacional. 

Assim, o cenário pós-constituição na sociedade brasileira é marcado pelo “dilúvio 

neoliberal” (BEHRING, 2003), materializado no Plano Real sob o comando de Fernando 

Henrique Cardoso – FHC, especialmente. Profundas transformações foram desencadeadas 

no Brasil a partir da década de 1990, principalmente no pós-Plano Real, destaca essa 

autora.   



 
 

 

                  

Sem terem sido consolidadas, as reformas instituídas pela Constituição foram 

acometidas pela ofensiva neoliberal já na década seguinte (1990), dando início a um 

processo de contrarreforma do Estado Brasileiro em prol dos anseios neoliberais. Nessa 

direção o Governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) e de seu sucessor, FHC (1995 

– 1999; 1999-2003), foram emblemáticos. Collor deu início à implantação do receituário 

neoliberal no país, a qual sofrera interrupção no seu  processo de impeachment (1992); 

mas, sem demora, a Era FHC tratou de consolidá-la, cujo Plano Real constitui-se em 

expressão maior. 

O ideário neoliberal fortemente impulsionado no plano econômico global adentra ao 

Brasil já nos anos 1990, consistindo em ataque direto as conquistas constitucionais. 

Acarretando efeitos nefastos no campo dos direitos, tolhendo quaisquer tentativas a sua 

materialização e derruindo perspectivas democráticas vislumbradas no processo constituinte 

da década de 1980.  

Neste momento, engendrou-se um forte processo refuncionalização do papel do 

Estado sob a justificativa emblemática de enfrentamento a crise fiscal. E a histórica 

subordinação do Brasil ao plano internacional, agora, se apresentava sobre nova 

“roupagem” decorrente da nova dinâmica, perpetrando a lógica destrutiva e regressiva do 

estágio atual do capitalismo contemporâneo. Empreendeu-se um processo de desmonte e 

flexibilização dos direitos sociais, bem com foram empreendidas privatizações dos âmbitos 

públicos (estatais) em prol da lógica do mercado, o qual passou a ser exaltado frente ao 

provimento das necessidades sociais, enquanto o Estado é propagado como ineficiente, 

burocrático e inoperante.  

Em síntese, as “reformas” implementadas foram dirigidas para a legitimação do 

mercado como instância suprema, solapando a perspectiva da universalidade somente 

possível via Estado. E de outro lado, emergiu uma funcional ideologia acerca do papel da 

sociedade civil aos ajustes estruturais em face da desresponsabilização estatal. Tem-se 

difundido o chamado “Terceiro Setor” como alternativa a minimização das desigualdades 

sociais, servindo a legitimação do Estado mínimo e a um forte processo de despolitização 

perante a questão fundamental que produz tais desigualdades. Nessa direção, o 

enfrentamento despolitizado à “questão social” assume novos e perversos contornos, os 

quais se impõem com uma falaciosa sustentação de uma “nova questão social”.  

Com efeito, a contrarreforma do Estado impôs ofensivas implicações às políticas 

sociais brasileiras, assentando-as sob a lógica da privatização, descentralização e 

focalização (DRAIBE, 1993). Logo, os impactos são avassaladores a perspectiva do direito 

incorporada às políticas sociais em seu processo de disputas no seio da sociedade 

brasileira. O quadro atual é de intenso processo de privatização das políticas sociais, as 



 
 

 

                  

quais destituídas de caráter público tem se configurado cada vez mais em valorosos nichos 

de lucratividade do capital. Como exemplo apresenta-se as políticas de saúde e educação 

no Brasil. Tal quadro é, sem dúvidas, ainda mais agravado em face da fragilizada 

capacidade organizativa dos sujeitos. 

Não diferente se apresenta a Seguridade Social brasileira nesse cenário. Instituída 

na Carta Magna de 1988, compreendendo um salto qualitativo na constituição de um 

sistema de proteção social, sem precedência na história deste país. Todavia, em tempos de 

contrarreforma é alvo certeiro da ofensiva neoliberal, incidindo na desregulamentação e 

flexibilização dos direitos conquistados. O cenário atual está assentado em um quadro de 

intenso retrocesso social, reatualizando práticas e dilemas de um passado não distante. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, pode-se se afirmar que a Seguridade Social brasileira, como expressão 

maior do processo de inflexões em curso sobre as políticas sociais, ainda permanece 

aprisionada ao texto constitucional, tendo em vista que é fortemente vitimada pela 

apropriação do Fundo Público a esfera rentista. O Fundo Público consiste em importante 

substrato à sustentabilidade da riqueza capitalista. Conforme Salvador (2010), tempos de 

financeirização da economia “implica em pressão sobre a política social, especialmente as 

instituições da seguridade social, pois aí está o nicho dos produtos financeiros”. E 

acrescenta, “com isso, as propostas neoliberais incluem a transferência da proteção social 

do âmbito do Estado para o mercado, a liberalização financeira passa pela privatização dos 

benefícios da seguridade social”. 

Tal fato é explícito nos assustadores valores dirigido ao pagamento da Dívida Pública 

brasileira e, conseqüentemente, daqueles investidos nas políticas sociais, particularmente 

na Seguridade Social. De acordo com dados da Auditoria Cidadã da Dívida (2015), o 

governo brasileiro no último ano (2014) destinou um montante no valor de R$ 978 bilhões ao 

pagamento de juros e amortizações da Dívida, correspondente a 45,11% do Orçamento da 

União, o qual foi significativamente superior ao que fora investido nas políticas sociais, a 

exemplo da Educação, Saúde e Previdência Social. Essa realidade é ainda mais aguçada 

pela manutenção de um sistema tributário de modalidade regressiva. 

Diante desse cenário, verifica-se que as três políticas constituintes do conjunto da 

Seguridade Social brasileira – Previdência Social, Saúde e Assistência Social - permanecem 

frente ao desafio da concretização do princípio da intersetorialidade e reféns de um 

financiamento débil.  De modo particular, observa-se que a política de Assistência Social 

permanece aprisionada ao um passado de destituições e estigmas, não obstante os 



 
 

 

                  

avanços alcançados nas últimas décadas. Nesse sentido, o tempo presente reedita práticas 

passadas sob o jugo de um “neoconservadorismo” presente na atual conjuntura, a qual 

impôs sólidos entraves à materialização da assistência social como política de direito. 
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