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RESUMO 
 
O presente artigo consiste em apresentar uma análise acerca 
das relações entre os imperativos do neoliberalismo e a 
constituição dos direitos sociais, especificamente no cenário 
brasileiro. Conjuga-se a reflexão das transformações no mundo 
do trabalho, a retração do Estado e das instituições típicas do 
capitalismo democrático, enfocando aspectos ao nível das 
transformações societárias. Trata-se de uma pesquisa de 
caráter exploratório, de abordagem qualitativa, com recurso a 
estudo bibliográfico. Por meio deste estudo pudemos observar 
as discrepâncias na relação entre a democracia e a 
reestruturação neoliberal, e, por conseguinte a implicação da 
mesma na perda dos direitos sociais. 
 
Palavras-chave: Reestruturação Neoliberal. Estado. 
Democracia. Direitos Sociais. 

 
ABSTRACT 
 
This article is to present an analysis of the relations between 
the imperatives of neoliberalism and the establishment of social 
rights, specifically in the Brazilian scenario. Reflection 
conjugates of changes in the world of work, the reduction of the 
state and the typical institutions of democratic capitalism, 
focusing on aspects at the level of corporate transformations. 
This is an exploratory research, qualitative approach, using 
bibliographic study. Through this study we observed 
discrepancies in the relationship between democracy and 
neoliberal restructuring, and therefore the involvement of the 
same in the loss of social rights. 
 
Keywords: Neoliberal restructuring. State. Democracy. Social 
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INTRODUÇÃO 

 

O fio condutor que deu origem a este artigo resulta da reflexão sobre a 

consolidação dos direitos sociais mediante os imperativos da reestruturação neoliberal e a 

constituição dos direitos sociais. Buscou-se abarcar a amplitude e a profundidade das 

mudanças societárias datadas especialmente a partir da década de 1970. Dentre as 

transformações, citamos como expressivas para a nossa análise a expansão dos mercados, 

a retração do Estado, e, por conseguinte, da democracia e perda dos direitos sociais, 

destacando o cenário brasileiro.  

A partir deste contexto surge a necessidade de buscar, ao longo da história, 

elementos que indiquem a dimensão das transformações societárias trazidas pelo 

capitalismo contemporâneo de forma a apontar questões para a compreensão da atual face 

do Estado brasileiro e da dominação da classe que vive do trabalho3 na atualidade. 

Nessa perspectiva, cabe destacar como o modo de produção capitalista se 

estrutura, ressalta-se que este tem seu fundamento central na Lei Geral da Acumulação 

Capitalista, a qual imprime ao sistema a lógica da produção socializada e apropriação 

privada da riqueza socialmente produzida. Sendo assim, a produção capitalista funda-se na 

exploração do trabalho que tem como objetivo central a obtenção do lucro através da 

subsunção do trabalho ao capital. 

Deste modo, o capitalismo enquanto modo de produção caracteriza-se pela 

propriedade privada, lucro e renda. Estas considerações se fazem necessárias para 

compreendermos a determinação social-histórica do Estado e dos direitos sociais inseridos 

nesse modo de produção, bem como a luta e a mobilização da classe trabalhadora na 

conformação destes direitos.  

Nesse sentido, à medida que aumenta o desenvolvimento das forças produtivas, 

através do incentivo às novas tecnologias no âmbito do processo de produção de valor de 

uso, se instaura a modificação na relação capital x trabalho, posta a partir do protagonismo 

do capital em sua ordem social.  

Tal protagonismo revela-nos que o capital não se reduz apenas a um conjunto 

de coisas - dinheiro, mercadorias, objetos - na medida em que este só existe ao subordinar 

a força de trabalho à lógica que lhe dá sustentação. Configura-se como uma relação social, 

uma vez que não existe capital sem trabalho, embora saibamos que não são gerados postos 

de trabalho na mesma proporção que cresce a produção capitalista. 

                                                 
3
Termo utilizado por Antunes (1995) para destacar a heterogeneidade da classe trabalhadora no 

cenário contemporâneo. 
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Diante desta lógica, o capital necessita de duas classes antagônicas para se 

estruturar: os detentores da força de trabalho (proletários) e os donos dos meios de 

produção (capitalistas). Expressa-se uma relação em que a força de trabalho integra o 

conjunto de mercadorias e sua exploração pelo capitalista se constitui como o eixo fundante 

desta ordem social, que resulta no processo de mercantilização do conjunto das relações 

sociais. 

Em um contexto marcado por contradições sociais de produção e reprodução da 

força de trabalho, cabe destacar o papel do Estado na conformação dos direitos sociais, 

vale ressaltar conforme Fontes (2010, p. 216), que essas contradições entre “forças 

produtivas e relações de produção provocam tensões insuperáveis e, portanto, envolve o 

agenciamento social das lutas ao amuralhamento protetor do seu oposto, a apropriação 

privada dos recursos sociais”.  

 

1 CONTEXTO DE CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E O FIM DA ILUSÃO DO 

CAPITALISMO DEMOCRÁTICO 

 

O esgotamento da “onda longa expansiva” (NETTO; BRAZ, 2007) se deu em 

1960, com o declínio da taxa média de lucro e a redução do crescimento econômico. Entre 

1971 e 1973, o colapso do ordenamento financeiro mundial e o choque do petróleo 

juntamente com vetores sociopolíticos, sendo o mais importante à pressão organizada dos 

trabalhadores, com o aumento significativo do movimento sindical e a inserção de outros 

sujeitos na cena política - movimento das categorias sociais específicas, revolta estudantil, 

mobilização dos negros e o movimento feminista - contribuíram para que a ilusão do 

“capitalismo democrático” (NETTO; BRAZ, 2007) chegasse ao fim.  

Deste modo, os “anos dourados” se encerra no final dos anos 1960, com uma 

recessão generalizada, envolvendo todas as grandes potências imperialistas. Segundo 

Netto; Braz (2007), neste contexto, a onda longa expansiva dá lugar a uma onda longa 

recessiva, modificando, portanto o cenário da dinâmica capitalista a partir deste período até 

os dias atuais, onde as crises passam a ser dominantes, tornando-se episódicas as 

retomadas. 

A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno, sob a alegação das 

raízes atreladas ao poder nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento 

operário, que havia corroído as bases da acumulação capitalista com suas pressões e 

reivindicações sobre os salários, para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos 

sociais (ANDERSON, 2007).  
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Essas novas ideias repercutiram em todo o cenário mundial, mais forte nos 

países subdesenvolvidos como o Brasil, onde o neoliberalismo foi implantado tardiamente, a 

partir da década de 1990. Sob as recomendações do Consenso de Washington, seguindo o 

controle de despesas públicas, disciplina fiscal, abertura comercial e do sistema financeiro, 

privatização, desregulamentação e reforma do Estado materializam essas medidas, que 

tornaram-se nefastas no caso brasileiro uma vez que não tínhamos “gorduras” para cortar 

(NETTO; BRAZ, 2007). 

Nesse sentido, analisamos as atuais configurações do capitalismo 

contemporâneo, relacionado às transformações no modo de produção capitalista, 

acompanhadas do fenômeno de mundialização do capital, que leva a forte tendência de 

concentração e centralização de capitais, corroborando, assim, para maior interdependência 

a nível mundial, do capital nacional.  

Este processo vem resultar em aumento da desigualdade de rendimentos, não 

favorecendo ao aumento da produtividade, muito menos ao crescimento do emprego como 

se espera em sua lógica de homogeneização do desenvolvimento entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Portanto, como afirma Iamamoto (2009, p. 14): 

  

O capitalismo avançou em sua vocação de internacionalizar a produção e os 
mercados, aprofundando o desenvolvimento desigual e combinado entre as nações 
e no seu interior entre classes e grupos sociais no âmago das dialéticas entre 
imperialismo e dependência. 

 

Esse pressuposto é o que nos coloca diante de uma crise estrutural, a crise do 

capital afeta a sua tripla dimensão interna – produção, distribuição/circulação, consumo – da 

auto-expansão do capital, o que repercute em uma degradação que afeta todas as facetas 

da vida social, não tendo o capital para onde recorrer se não na degradação dos direitos 

sociais, e, por conseguinte, a desregulamentação do “pseudo Estado democrático” 

(MÉSZÁROS, 2006).  

Nesse sentido, destaca-se que essa crise se diferencia das demais crises 

capitalistas tidas como periódicas e cíclicas, se apresentando como crise de caráter global, 

dada em meio ao capital mundializado. O que impossibilita o deslocamento da crise dos 

países centrais para os periféricos, afirmando seu caráter estrutural. 

Podemos ainda afirmar, que embora esta se dê a partir do âmbito material ela se 

apresenta tanto nesse campo como no campo espiritual, afetando todas as dimensões da 

vida humana – política, ciência, filosofia, educação, religião, relações sociais, vida pessoal e 

familiar – ou seja, o capital sopra os ventos de uma constante guerra ideológica, afirmando a 

violência que funda sua própria raiz. 

Como ilustra Tonet (2009, p. 115) ao afirma que:  
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Trata-se do ato fundante dessa sociedade: a compra-e-venda de força de trabalho, 
gerador da propriedade privada de tipo capitalista. Esse é um ato que, por sua 
própria natureza, implica a submissão violenta – embora “livremente” aceita – do 
trabalho ao capital. Somente na aparência este é um ato livre. Afinal, o trabalhador 
tem que submeter-se a ser explorado sob pena de perder a vida. Este ato violento 
gera, necessariamente, uma sociedade permeada pela violência, nas suas formas 
mais diversas. Dele derivam a oposição dos homens entre si, o individualismo, a 
competição e a guerra de todos contra todos. Todas as outras formas de violência, 
ainda que não oriundas diretamente desse ato fundamental, se veem marcadas, 
potencializadas e ampliadas por ele.              

 

Nessa perspectiva, o capital inicia o processo de reorganização do seu sistema 

ideológico e político de dominação, colocando como principais alternativas: a reestruturação 

produtiva, o neoliberalismo e a financeirização do capital, que implica na privatização do 

Estado, na desregulamentação das relações de trabalho e na desmontagem do setor 

produtivo.  

Diante do processo de reestruturação produtiva, o capital utiliza-se do 

movimento de deslocamento industrial gerando a desterritorialização da produção, no qual 

unidades produtivas são deslocadas para países periféricos e subdesenvolvidos, onde se 

encontram meios para maior exploração da força de trabalho, devido ao baixo custo. 

Com esse processo de desterritorialização são geradas implicações: a primeira 

refere-se ao trabalhador coletivo – implicando uma expansão das fronteiras do trabalhador 

coletivo; a segunda remete-se diretamente as exigências que são postas à força de trabalho 

– no qual aos trabalhadores inseridos se requer força de trabalho qualificada e polivalente.  

Dessa forma, confrontados pela reestruturação produtiva e pelo desemprego 

estrutural, os trabalhadores e suas formas de organizações coletivas foram atingidos 

frontalmente. Ocorre a desestruturação da organização dos trabalhadores, na medida em 

que são submetidos a empregos em diferentes condições - estáveis, temporários, 

contratados e subcontratados – o que representa a perda da identidade coletiva e fragiliza o 

potencial de resistência dos trabalhadores. Os trabalhadores são coagidos pela lógica 

capitalista a se adestrarem aos ditames do capital (ANTUNES, 1995). 

Seguindo essas tendências, a força de trabalho assume uma nova conformação 

expressa na intensificação dos ritmos, tempos e processos de trabalho que a expõem ao 

aumento da degradação de suas condições de trabalho, precarização e fragilização do 

emprego, do salário e da organização política. 

Ao empreender tais mudanças, o capital promove a adaptação “passiva” do 

trabalhadores, produz padrões de comportamento compatíveis com as necessidades do 

modo de produção capitalista. Seja em termos de ajustes políticos-ideológicos ou no campo 

da reestruturação industrial, o que implica tanto no campo da produção, como da 

reprodução social.  
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Nesta perspectiva, “a direção dos processos políticos e a produção do 

consentimento de classe, para empreender mudanças, transformam-se nos novos baluartes 

da ação das classes dominantes, na atual conjuntura” (MOTA, 2006, p. 29). O capitalismo 

empreende um amplo processo de reestruturação das conquistas e os avanços resultantes 

das lutas do movimento operário e dos trabalhadores, ou seja, destruição do legado dos 

direitos constitucionais de 1988 no caso do Brasil, resultado do que iremos esboçar no 

tópico seguinte. 

 

2 A INCOMPATIBILIDADE ENTRE CAPITALISMO E ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

Muitos estudiosos veem a democracia como um termo burguês, destituído de 

qualquer possibilidade de disputa. Contudo, devemos ressaltar que este debate não é tão 

simples, principalmente quando nos referimos a períodos ditatoriais e a momentos de 

efervescência política das camadas populares na luta pela constituição de direitos, como 

exemplo podemos citar o processo da constituinte no Brasil que foi marcado por várias 

contradições imanentes a essa sociabilidade. Mas essa só se efetivou por via da abertura de 

espaços democráticos de decisão, ainda que esses estivessem permeados por correlações 

de forças, o que resultou na abertura do texto Constitucional de 1988 aos interesses do 

capital. 

Dessa forma, a compreensão dos direitos sociais e consequentemente, das 

políticas públicas na sociabilidade capitalista, nos remete a uma perspectiva sócio-histórica 

submetida às tensões sócio-políticas da disputa de projetos societários distintos, onde a 

constituição de uma ordem plenamente democrática se faz imprescindível. 

Diante disso, cabe-nos fazer referência às contradições que preexistem na 

constituição de ordem democrática e os preceitos do capitalismo. Primeiramente 

destacamos que a democracia, conforme Boron (2001, p. 181) “é impulsionada por um afã 

de justiça”. O autor afirma que “se na democracia a participação de um exige e potencializa 

a participação dos demais, no mercado o consumo de um significa o não-consumo do 

outro”.   

Assim, destacamos a importância dessa categoria, na tentativa de ressaltar que 

em dadas condições há uma incompatibilidade entre o funcionamento dos mercados e uma 

ordem plenamente democrática, tendo em vista, a busca desenfreada pela recuperação das 

taxas de lucro no mercado, dadas a qualquer preço e qualquer circunstância, a exemplo: a 

desestruturação do Estado-nação e, por conseguinte, a perda de direitos, seguida da 

regulamentação de medidas favorecedoras do capital. Portanto, é nesse movimento 
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dialético e contraditório, que se dá o desenvolvimento e estruturação das políticas públicas 

nas sociedades capitalistas ocidentais, resultando em uma regressão do legado dos direitos 

conquistados ao longo da história pela classe subalterna. 

Não tratamos aqui somente do fenômeno da globalização da economia, dada de 

forma heteronômica, mas da relação assimétrica entre mercado, Estado e sociedade, do 

crescimento exacerbado do primeiro em detrimento dos outros dois. Apresenta-se como 

consequência expressiva redução dos espaços públicos, nas sociedades latino-americanas, 

e, por conseguinte a decadência das instituições da democracia representativa. 

Esse processo repercute diretamente na mercantilização da vida social, onde os 

direitos passam a serem mediados pela capacidade de compra dos indivíduos, tendo em 

vista a conversão destes em mercadorias, como exemplo: os seguros de saúde, a educação 

privada, os planos de previdência. Desse modo, as políticas sociais se transformam em 

novos nichos de acumulação para o capital, percebe-se dentro dessa lógica o poder que a 

relação assimétrica tem na conformação dos direitos sociais. 

Em meio ao extenso quadro de contradições que se desenvolve na sociabilidade 

capitalista, a incompatibilidade entre a democracia e o capitalismo é notória diante da lógica 

fundante desse modo de produção, que visa à obtenção de lucro a qualquer custo, o que 

coloca a “justiça como uma incomoda distorção „extra-econômica‟ que interfere no cálculo 

de custo benefício e que tem um efeito paralisante na dinâmica impiedosa dos mercados” 

(BORON, 2001, p. 182).  

Dessa forma, a sobrevivência da democracia é improvável no sistema capitalista, 

já que a mesma é tida como uma forma de governo voltada para o povo, onde o povo tem 

soberania, tendo por base um afã de justiça e essa para o sistema deve manter-se restrita a 

medidas legais de manutenção da ordem social e na elaboração de mecanismos favoráveis 

a rentabilidade do sistema. O que nos leva a refletir que se estabelece uma forma de 

governo de cima para baixo, ou seja, não se trata de um governo do povo e para o povo, o 

que contaria a próprio sentido léxico da palavra. 

Segundo Wood (2011) ocorre uma deturpação do termo democracia no 

capitalismo, a separação entre o econômico e o político, conduz a uma democracia 

meramente formal e não uma democracia substantiva vivenciada em Atenas, onde:  

 

As liberdades políticas e econômicas eram inseparáveis, - a liberdade dupla do 
demos em seu significado simultâneo de condição política e de classe social, o 
homem comum ou o pobre; ao passo que a igualdade política não apenas coexistia 
com a desigualdade socioeconômica, mas a modificava substancialmente (WOOD, 
2011, p. 184). 
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O que ocorre de democrático no capitalismo, é que a posição socioeconômica 

não determina o direito à cidadania. Contudo, dentro da relação estabelecida entre capital x 

trabalho a condição jurídica ou civil do indivíduo, não altera o poder do capital de se 

apropriar de maneira desigual da sua força de trabalho, apropria-se do excedente gerado 

pelo trabalhador, e assim mantém a desigualdade de classe. Conforme Wood (2011, p 184), 

“é isso que limita a democracia no capitalismo” e consequentemente a constituição dos 

direitos sociais. 

 

2.1 Mudanças no aparato estatal e a perda dos direitos: o caso do Brasil 

 

É preciso ir de encontro com ao que Fontes aponta em sua obra, trata-se de 

“uma nova sociedade de cunho mercantil, generalizada sob intensas contradições e, 

finalmente, profundas mudanças culturais” (2010, p. 219). Faz-se necessário entender que 

dentro da classe burguesa havia uma gama de interesses, o que resultou em disputas e 

conflitos internos, que muitas vezes eram traduzidos como questões nacionais, exigindo a 

intervenção pública, em meio à decadência de setores “essenciais” ao capital.  

A questão da “modernização” surge como uma allure ao desenvolvimento 

voltado para a expansão do capital, apagando as contradições sociais em que se gestavam 

o mesmo, centra-se a importância do desenvolvimento desigual e combinado entre as 

nações e entre as regiões de uma nação, marcada por desigualdades sociais, econômicas, 

políticas e culturais. 

Esses pressupostos se pautam na ideologia neoliberal, que tende a intensificar o 

processo de mundialização do capital, promovendo o afastamento dos obstáculos do fluxo 

dos mercados e do dinheiro, por meio da contra-reforma do Estado que leva ao 

desfinanciamento das políticas sociais sob a alegação neoliberal de uma crise fiscal do 

Estado.  

Assim, como afirma Anderson (2007), o neoliberalismo alcançou muitos de seus 

objetivos na área social, criando sociedades marcadamente desiguais, seguido dos seus 

avanços na arena política e ideológica ao disseminar a simples ideia de que não há 

alternativas para os seus princípios, sendo assim, todos tem que se adaptarem as suas 

normas. 

Nesse sentido, na década de 1990, com a ofensiva neoliberal no Brasil, os 

setores contrários aos preceitos constitucionais articularam-se e viabilizaram o desmonte 

dos direitos sociais garantidos na Constituição de 1988, principalmente após a implantação 

do Plano Real, em 1994, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), por trazer como 
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característica principal a macroeconomia de financeirização, levando a uma adaptação 

passiva a lógica do capital. 

Destacamos conforme Fontes (2010, p. 255) que: 

 

O eixo democratizante e popular que predominou na década de 1980, ao ter 
reduzido seu impulso socializante, seria profundamente modificado. Uma 
democracia reduzida às estratégias limitadas e admissíveis pelo capital iniciaria seu 
percurso com a eleição de Collor de Melo, pela persuasão e pela truculência. 
Envolveria profundas modificações na própria base organizativa da classe 
trabalhadora, que seria em parte desmantelada e em grande medida, reconfigurada. 

 

Tais mudanças no aparato estatal retomam a contradição da relação capital x 

trabalho, pois ao se submeter exclusivamente a lógica de mercado, o Estado, que nunca 

deixou de ser interventor, assume a intervenção máxima para garantir os lucros do capital e 

mínimo para a reprodução da força de trabalho, acentuando cada vez mais as 

desigualdades sociais resultando no agudizamento das expressões da questão social. 

Este contexto marcado pela ofensiva neoliberal determina as diretrizes para a 

reforma do Estado brasileiro, materializadas no Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE, 

1995), documento elaborado sob as orientações de Bresser Pereira, então Ministro da 

Administração e Reforma do Estado, órgão criado exclusivamente para este fim, no governo 

FHC.  

O Plano considera as conquistas da Constituição Federal de 1988, como 

retrocesso burocrático sem precedentes. Este documento norteador do desenho do Estado 

brasileiro, defende que o mesmo deve-se sobrepor aos interesses organizados, o que nos 

remonta a crítica ao populismo econômico, o que segundo Behring (2003), resulta em um 

enclausuramento burocrático e a concentração do poder decisório no executivo, com 

estratégias coercitivas de implementação de políticas públicas, o que imprime um “vezo 

elitista” ao conceito de governabilidade, as investidas do grande capital em reduzir a 

democracia a seu aspecto gerencial ficam explícitas, diante das significativas mudanças.  

 O centro da reforma consiste no necessário ajuste fiscal, acompanhado de uma 

cultura de consumo e de privatizações das empresas estatais, com destaque para esta 

última, que se apresenta como um dos pilares da contra-reforma. O que promoveu uma forte 

incongruência entre o discurso da reforma e a política econômica, se relacionarmos ao 

crescimento enorme da dívida pública interna e externa. Passa-se a vivenciar a publicização 

do privado, vista a criação de organizações sociais e regulamentação do terceiro setor, para 

formulação e execução das políticas sociais.  

Dessa forma, “as necessidades de acumulação capitalista encontram espaços 

de valorização para „resolver‟, ainda que momentaneamente sua crise, e tem nas contra-

reformas do Estado a sua expressão atual” (GRANEMANN, 2007, p. 60), que coloca como 
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uma das suas principais estratégias a privatização das empresas estatais, bem como a 

apropriação de espaços até então destinados as políticas sociais, convertendo-os em 

mercadorias.  

Tratamos aqui do desmantelamento do trabalho e da seguridade social, 

resultante de processos e opções políticas orientadas pelo favorecimento do capital e pela 

subordinação aos ajustes exigidos pelas agências internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), demonstrando que a atuação do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, se deu sob a batuta empresarial.  

Desse modo, destaque-se o papel do Estado na promoção de medidas 

favorecedoras da economia nacional mais competitiva, tornando evidente o vínculo do 

projeto com as orientações neoliberais, se adequando as requisições delineadas pelo 

capitalismo contemporâneo, ou seja, essa dominação se torna algo impensável sem a 

intervenção política e apoio efetivo dos Estados nacionais, bem como o desmantelamento 

dos sindicatos e a constituição de aparelhos privados de hegemonia.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desse breve estudo, conclui-se que há necessidade de se trabalhar, de 

forma mais densa os elementos supracitados, diante da significativa insuficiência de 

pesquisas que buscam analises articuladas no que diz respeito às relações estabelecidas 

entre democracia, Estado e a reestruturação neoliberal, com referência as contradições que 

permeiam a sociabilidade do capital.  

Pode-se perceber que a relação mercado – Estado, está imersa em uma 

assincronidade que se mostra perigosa no que diz respeito à constituição de espaços 

democráticos de decisão. O que afeta de forma direta e indireta na representatividade da 

classe trabalhadora, e na destituição do legado histórico dos direitos conquistados por esses 

indivíduos, em meio ao processo contraditório que envolve o campo da reinvindicação dos 

direitos sociais. 

Desse modo, o esvaziamento da democracia se mostra de maneira clara para 

alguns, na sociabilidade do capital, onde educação, saúde e previdência se transformam em 

novos nichos de acumulação, em vistas a recuperação dos lucros.  

Contudo, a complexidade dessas transformações foge ao limite do exposto 

nesse estudo, o que pretendíamos deixar para o leitor é a incitação em trabalhar as 

possibilidades que estão postas em meio a esse terreno contraditório, constipado pelo 

desenvolvimento desigual e combinado entre as nações e entre as regiões de uma nação, 
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esbarrando na falsa ilusão de homogeneidade do desenvolvimento econômico, pois no 

capitalismo para uns avançarem outros terão que perder. 

Isto posto, o que se percebe é a deturpação do termo democracia, já que esta é 

tida como uma forma de governo “do povo e para o povo”, não podendo de tal forma a 

participação da população ficar restrita a meros espaços formais de representatividade, 

como o poder executivo e legislativo.  

A democracia, no seu sentido pleno, admite planos de governo formulados de 

baixo para cima e não o contrário como acontece na administração dos mercados, assim 

apontamos a necessidade de recuperar a soberania popular, ou seja, o poder de decisão do 

povo.        

Outro fator a ser ressaltado e que não podemos perde de vista é que a 

mundialização financeira aglutina processos que por alguns intelectuais são apreendidos de 

forma isolada: a “reforma” do Estado, apresentada como da arena política; a reestruturação 

produtiva, referentes às esferas da economia e do trabalho; a questão social, geralmente 

encarada como problema de gestão e não como problema estrutural do capital circunscrito 

na Lei Geral da Acumulação Capitalista. E, por conseguinte os problemas concernentes à 

esfera da cultura, que tende a reforçar a ideologia neoliberal. Faz-se necessário a 

compreensão desses fenômenos de modo articulado, apresentados nas diversas esferas da 

sociedade, na tentativa de compreender a totalidade do processo de mundialização em 

curso e as contradições que se instauram nesse terreno. 

Cabe destacar que estamos imersos em uma arena de contradições instaladas 

pelo capital, que repercute diretamente no desmantelamento dos direitos sociais e nas 

possibilidades da classe trabalhadora de reverter esse processo.  

Não nos remetemos a um fatalismo pontual, que por muitas vezes determina 

esse como o único modelo de sociabilidade possível, pois é certo que existem contradições, 

e certamente haverá possibilidades. O que cabe é a revisão do projeto revolucionário, 

englobando atores e sujeitos sociais que emergem no cerne da sociedade contemporânea, 

em vista da ressignificação dos valores que permeiam a nossa formação social e política. 

Diante do exposto, coloca-se a potencialidade da afirmação de Marx; Engels 

quando destacam que “não têm história, não têm desenvolvimento, são os homens que 

desenvolvem a sua produção material e o seu intercâmbio material que, ao mudarem essa 

sua realidade, muda também o seu pensamento e os produtos do seu pensamento” (MARX; 

ENGELS, 2009, p. 32).  

Nesta premissa, a história das pessoas consiste na história das relações sociais, 

ou seja, os indivíduos se constroem e reconstroem conforme o curso da realidade na qual 

se encontram, em estreito contato com as estruturas simbólicas da cultura, da política e da 
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economia. O desenvolvimento de uma ordem plenamente democrática está intimamente 

ligado à constituição das relações sociais, construída pelos homens entre limites e 

possibilidades postos na ordem sócio metabólica do capital. 
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