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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta como objetivo debater as 
particularidades de concretude dos direitos sociais universais 
no marco do capitalismo via um Estado classista. Traça-se um 
percurso analitico a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre 
politica públicas, Estado do Bem-estar e neoliberalismo. 
Evidencia-se a repercussão da crise estrutural do capital sobre 
a vida da classe trabalhadora,principalmente, na destituição 
dos direitos. Por fim, constata-se uma desarmonia estrutural do 
capitalismo com a concessão de direitos universais. 
 
Palavras-chave: Direitos universais. Capitalismo. Estado. 
Políticas públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents the objective of discussing the concrete 
particularities of universal social rights in the framework of 
capitalism saw a class State. Plot a route analytical from a 
bibliographical research on public policy, Welfare State and 
neoliberalism. Highlights the impact of the structural crisis of 
capital over the life of the working class, especially in the 
removal of rights. Finally, we see a structural capitalism no 
harmony with the granting of universal rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo busca transcorrer sobre a (in)compatibilidade da garantia de direitos 

sociais universais com a acumulação do capital. Para fomentar esta discussão, trilhamos 

como caminho investigativo a apropriação das políticas públicas como materialização dos 

direitos e expressão das lutas de classes no Estado. Enveredamos por uma análise 

comprometida a apreender o tensionamento da relação sociedade e Estado que permite a 

discussão da linha névoa entre a luta pelo ápice da ampliação de cobertura dos direitos e a 

sua real viabilidade dentro da lógica burguesa.         

Em um primeiro momento, discutimos a natureza do Estado na tradição marxista 

para o embasamento teórico-político aos debates sobre a contradição das políticas sociais 

no marco do capitalismo. Posteriormente, passamos a discutir a funcionalidade do Estado 

pelas particularidades ocorridas no Welfare State com a ampliação da cobertura dos direitos 

sociais e pelo panorama contemporâneo de destituição dos direitos via a neoliberalização do 

Estado. E por último, expomos a radicalização das expressões da questão social no 

contexto de crise estrutural do capital para a apreciação crítica do princípio da 

universalidade dos direitos sociais. 

 

 

2. A NATUREZA DO ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Na cena atual, o Estado não é apropriado unilateralmente pela burguesia, é 

atravessado pelas lutas sociais, mas tal fato não interfere na sua “alma” capitalista. 

Apreendemos o Estado pelo debate da sua concepção evolutiva na tradição marxista a qual 

o evidencia a partir da própria complexificação da ordem do capital. Assim, resgatamos a 

concepção do Estado por três pensadores: Marx, Lênin e Gramsci.    

Marx foi o primeiro intelectual a desmistificar a neutralidade do Estado ao expor 

o seu caráter de classe. A crítica fundamentaliza-se na negação da idéia que o Estado é 

uma esfera universal, de forma independente e indiferente a base material. Mas, na 

realidade, o Estado é produto das relações de produção em que ao legitimar a propriedade 

privada e a exploração do trabalhador indica sua essência classista. Vale a ressalva que o 

caráter do Estado como um bloco monolítico na obra marxiana foi fruto da própria 

experiência empírica de Marx (SADER, 1993)   



 

 

                  

Já, Lênin destacou o aparelho estatal como produto de contradições de classes 

inconciliáveis e de caráter repressivo/coercitivo. O Estado é apreendido como necessidade 

histórica, uma “ordem” que legaliza a opressão de uma classe por outra em que o poder 

coercitivo é institucionalizado e subordinado aos interesses da ordem do capital. Assim, 

defende que a libertação dos trabalhadores passa pela supressão do Estado (LÊNIN,1978). 

Segundo Martins (2007), a concepção gramsciana de Estado é uma atualização 

e adequação da concepção marxiana através das transformações socioeconômicas 

oriundas do início do século XX. Nesta perspectiva, essa realidade contamina a obra de 

Gramsci a partir da captação dos conjuntos de aparelhos que buscam direção intelectual e 

moral para os interesses hegemônicos, a sociedade civil, e do caráter mais coercitivo do 

Estado, a sociedade política. Além do processo de complexificação pelas organizações de 

trabalhadores e também do capital. Assim, Gramsci capta que o Estado se amplia ao 

incorporar novas funções e inclui no seu seio às lutas de classes (COUTINHO,1992; 

SIMIONATTO,1997).            

Logo, a discussão de Gramsci contribui para evolução da concepção de Estado 

na tradição marxista e é aprendida por nos como elementar para a averiguação dos direitos 

sociais na contemporaneidade, principalmente os de âmbitos universais os quais perpassam 

o debate do caráter contraditório das políticas públicas em suas limitações/ entraves e 

possibilidades.          

Conforme Pereira (2008), as políticas sociais dentro das políticas públicas 

amparam-se na materialização das leis e dos direitos conquistados. Neste ponto de análise, 

é preciso fazer um rápido esclarecimento sobre a política pública e a política social. 

Ponderamos que a política social é um tipo de espécie do gênero da política pública. E esta 

última envolve todas as políticas desenvolvidas pelo Estado em sua relação com sociedade 

para satisfação de necessidades sociais (PERREIRA, 2007).     

De acordo com Pereira (2008), as políticas públicas buscam a concretude dos 

direitos sociais que apresentam como horizonte o princípio da igualdade perpassando pelo 

da liberdade o qual guia os direitos individuais. Estes se subdividem em direitos civis o qual 

concretiza a liberdade individual como de ir e vir e em direitos políticos que envolvem a 

garantia da participação do exercício político seja como membro de governo ou/e de votar 

(MARSHALL,1967; SAES, 2003).       

Resgatamos que o direito social diz a prerrogativa ao acesso mínimo de bem-

estar econômico e de participação no padrão de civilização vigente. Esse tem seu início na 

transição do feudalismo ao capitalismo evidenciado pela luta por direitos individuais que se 

expandiram para esfera social.  E assim afirmamos que os direitos sociais são frutos da 

luta contínua dos trabalhadores pela melhoria de suas condições de vida, entretanto tem 



 

 

                  

“consentimento” da classe burguesa, expressando uma relação conflituosa e contraditória. A 

burguesia tem a percepção que era necessário uma intervenção estatal nas próprias 

mazelas do capital: “proteger o capitalismo do próprio capitalismo”. (PEREIRA, 2011).  

Salientamos que na discussão das políticas públicas associadas a 

materialização dos direitos sociais, o Estado é apreendido como provedor e garantidor dos 

bens públicos na perspectiva de direito e como responsável pela transgressão de valores 

como equidade (dar mais a quem precisa) e justiça social para a realidade  (PEREIRA, 

2008). A filiação entre Estado e políticas públicas é evidente pelos direitos sociais via o 

aparelho estatal buscarem minimizar as desigualdades sociais inerentes ao capital e por 

procura propiciar para todos da sociedade um mínimo de acessibilidade aos bens sociais. 

E é através deste entendimento que podemos caminhar para dois pressupostos: 

o primeiro que as políticas públicas não viabilizam uma melhora qualitativa significante por 

não tocar na lógica exploradora do capital; já, o segundo seria que a garantia destes direitos 

sociais via políticas podem ser apreendidas como uma etapa para um processo 

revolucionário. Entendemos que o primeiro ao desconsiderar o impacto destas políticas 

(mesmo que mínimo), renega um processo de conquista do/a trabalhador/a. Já, o segundo 

condiz que a satisfação de necessidades primárias são elementares para a organização dos 

trabalhadores para a busca de políticas universais, redistribuitivas e de qualidade.  

Neste debate polêmico compartilhamos o pensamento de Boschetti (2004) 

acerca da funcionalidade das políticas sociais no marco do capitalismo ao reconhecer sua 

capacidade de reduzir as desigualdades sociais, todavia, não de superá-las. Visto que a 

pobreza e as desigualdades são geradas pela estrutura capitalista a partir da produção 

coletiva e apropriação privada da riqueza social como defende Netto (2004) em sua análise 

da obra marxiana. Tomamos como posição a defesa intransigente dos direitos sociais como 

conquistas históricas dos trabalhadores e alicerce para a luta por outra sociabilidade. 

Seguindo esta perspectiva, já discutimos a natureza do Estado que apresenta 

uma hegemonia a favor do capital para poder captar o viés interventivo do mesmo no 

inconciliável conflito trabalho X capital. A discussão da problemática da política social como 

política pública envolve superar entendimentos de um mero instrumento de dominação dos 

trabalhadores e de docilidade dos movimentos operários ou de perspectivas “fantasiosas” 

em que a política social soluciona as desigualdades. Neste trabalho, as políticas sociais são 

resultados das relações contraditórias e conflituosas do Estado com a sociedade civil que 

representam ganhos na vida cotidiana dos trabalhadores e impõe limites ao capital, apesar 

de não impor a sua superação (BEHRING e BOSCHETTI, 2006). 

 

 



 

 

                  

2.1. Estado de Bem-estar e Estado neoliberal 

 

 

 

Partindo da apreensão da contradição das políticas sociais, discutiremos a 

experiência de Estado de Bem-Estar para captar como este possibilitou um cenário 

favorável para a concretização dos direitos sociais. A partir da reflexão de Offe (1991), 

Perreira (2011) apresenta que o Estado do Bem-Estar propiciou políticas favoráveis ao 

pleno emprego e um conjunto de benefícios e serviços como direitos que possibilitaram uma 

melhora no padrão de vida da classe trabalhadora: seguro social, leis de proteção de 

trabalho, maximização de serviços de saúde e de educação, programas de habitação entre 

outros, embora não alterasse a estrutura exploradora do capital.    

Destacamos a reflexão feita por Boschetti (2012) que esclarece as políticas 

sociais, dentro de um sistema de proteção social, inicia-se a partir de uma resposta 

integrada a crise de 1929 que envolve diretamente o fenômeno histórico e específico do 

Welfare State ou Estado do Bem-Estar. Portanto, reafirmamos o equivoco que as políticas 

sociais são fomentadas simplesmente das reivindicações da classe trabalhadora diante de 

péssimas condições de vida, mas é também a busca da superação da crise e medida 

anticrise pelo capital.           

A ampliação dos benefícios sociais via Estado estava diretamente associada a 

atitudes de superação a crise as quais se sustentaram pela estratégica do capital de 

regulação do mercado via Estado pelo consumo e pleno emprego. A sistemática era pela 

ampliação de ofertas de emprego nas próprias instituições sociais (escolas, hospitais, 

centros de assistência entre outros) que liberaram gastos sociais dos orçamentos da família 

que poderiam adquirir as mercadorias.       

Diante disso, a primeira observação ser feita é que o Welfare State é resultado 

de particularidades específicas tendo como base material, o fordismo (produção em massa 

para o consumo em massa), o keynesianismo (intervenção estatal na economia) e os 

crescimentos da indústria bélica e a base subjetiva foram o fortalecimento dos trabalhadores 

e a expansão do socialismo (BEHRING e BOSCHETTI, 2006). O segundo que Walfare State 

não apresenta um modelo único, varia de um contexto nacional para outro (PERREIRA, 

2011). Ressaltamos, por exemplo, a experiência mais exitosa ao que se embasaram na 

lógica beveridgiana que é um sistema de proteção universal financiado majoritariamente por 

impostos progressistas, realidade de países nórdicos (BOSCHETTI, 2012).     

Esse cenário possibilitava uma apreensão de um capitalismo mais humanizado 

em que o principio da universalidade apresentava-se como “compatível” ao sistema 



 

 

                  

capitalista. Não obstante, a crise da década de 1970 demonstra a brevidade de um 

compromisso social na lógica do capital (NETTO, 2004): 

 

A alegada crise do Estado do Bem-Estar Social [...] constitui expressão[...] da 
pertinente reposição e reatualização das contradições inerentes ao processo de 
produção e de repartição de riqueza. Os crescentes graus de institucionalidade 
alcançados na gestão de conflitos sociais, o pacto social estabelecido no período 
imediatamente posterior à Segunda Guerra e o equilíbrio precário e provisório, 
embora durador, sustentado pelo Estado do Bem Estar-Social dão lugar a um 
premeditado processo de esmagamento do papel do Estado, à luz do ideário 
neoliberal. De novo, os embates em torno da fórmula mais mercado e menos 
Estado, em favor, uma vez mais, do capital, agora sob hegemonia de sua fração 
financeira especulativa (SILVA, 2004, p.140)  

 

 E é nesse panorama que o neoliberalismo se fortalece como vertente de 

desenvolvimento para dinâmica de acumulação do capital. Segundo os defensores do 

neoliberalismo, a crise em meados da década de 1970 foi resultado das garantias sociais via 

Estado que permitia um enorme gasto na dimensão social.  E sendo assim, o neoliberalismo 

era a “solução perfeita” por defender um Estado parco para os gastos sociais e em 

intervenções econômicas (ANDERSON, 1995).      

Assim, Boschetti (2012) revela que o ambiente de crise de 1970 evidencia limites 

do Estado de Bem-Estar em que as medidas neoliberais adotadas prejudicam diretamente a 

classe trabalhadora por meio do aumento do desemprego, deterioração dos direitos, 

expansão das contribuições sociais trabalhistas e dos impostos indiretos de natureza 

regressiva.            

O neoliberalismo apresenta como característica a mercadificação e a 

privatização de todo tipo de utilidade pública (água e transporte), dos benefícios sociais 

(educação e saúde), de instituições públicas (universidades e presídios) com a finalidade de 

abrir novos campos antes públicos para à acumulação do capital. Outro destaque é a 

vertente contemporânea do capital: a financeirização. Esta tem caráter especulativo e 

predatório a partir da fetichização do dinheiro, como se este tivesse a faculdade de se 

reproduzir por si só, nos dizeres de Netto e Braz (2007), o estágio atual do capital financeiro 

transformou o mundo em um verdadeiro cassino global (HARVEY, 2008).   

Destacamos que o neoliberalismo associado ao imperialismo e à reestruturação 

produtiva possibilitou a restauração das taxas de lucro, mas com um medíocre crescimento 

econômico (BEHRING, 2003). Todavia, apesar do neoliberalismo não ter cumprido sua 

missão histórica de reanimar a economia e contribuiu para um maçante regresso social, há 

uma hegemonia ideológica do neoliberalismo apesar do seu fracasso como aquecedor 

econômico que é o que interessa para o capital. (Anderson, 1995).   



 

 

                  

Revelamos que o impacto deste cenário de crise promove a refuncionalização do 

Estado a partir da década de 1980 e 1990 a qual está articulada a reação burguesa à crise 

do capital dos anos 1970 (BEHRING, 2003). A obrigação do Estado deixa de ser na 

utilização de seus recursos para a garantia de uma vida digna a população e suscita-se em 

um Estado que não providencia os serviços sociais para as liberdades do mercado, ou seja, 

livre de qualquer obrigação a promoção de bem-estar aos cidadãos. Assim, o Estado, uma 

vez neoliberalizado, promove a privatização e cortes públicos, revisões dos códigos 

tributários com finalidade de beneficiar os rendimentos e subsídios fiscais a pessoas 

jurídicas (HARVEY, 2008).          

Na contemporaneidade, o Estado ao se direcionar a favor do capital, nesses 

moldes, promove a redução de investimentos nas políticas sociais em favor da privatização 

ao elaborar critérios de seletividade em desmonte a conquista legal. Ocorre o processo de 

“dualização da política social” em que o Estado desresponsabiliza-se e abre espaço para 

mercantilização e para o terceiro setor (IAMAMOTO, 2008). Em que o neoliberalismo elimina 

a onipresença do Estado e prevalece o domínio predominante do mercado, com a 

desuniversalização das políticas para benefícios seletivos.  

 

 

3. A BARBÁRIE SOCIAL INERENTE DO CAPITAL E A UNIVERSALIDADE DOS 

DIREITOS: algumas reflexões  

 

 

Nesta análise buscamos enveredar por reflexões que evidenciam o custo social 

da crise estrutural do capital como algo inerente a própria lógica metabólica do capitalismo. 

Ou seja, o momento de declínio do sistema promove uma exacerbação das expressões da 

questão social, todavia a natureza da mesma vem do próprio capital.   

Mészáros (2011) defende que as crises são modos de existência natural do 

capitalismo e até mesmo funcional ao servir para seu redimensionamento e fortalecimento. 

Todavia, a crise contemporânea iniciada na década de 1970 apresenta um ineditismo 

histórico e por tal, denominada crise estrutural do capital. Esta apresenta como 

características a dimensão universal (não atinge uma esfera particular), global (envolve 

todos os países) e a durabilidade permanente.       

Esta crise e suas respostas impactam gravemente a vida cotidiana dos 

trabalhadores ao fomentar um cenário de mutação no mundo do trabalho com a elevação da 

terceirização, do trabalho informal, da prestação de serviço precarizado e redução de postos 

de trabalho. E a classe trabalhadora passou por uma série de rebatimentos que afetam sua 



 

 

                  

subjetividade e sua organização, obstaculizando a consciência de classe para si e a luta 

para além do capital (ANTUNES, 1995; BOSCHETTI, 2012)     

Na contemporaneidade, há diversas situações que comprovam condições 

degradantes de vida humana. Ao ponto de pessoas viverem em piores condições humanas 

do que no passado pré-capitalista e em contrapartida, há um desenvolvimento das forças 

produtivas sem precedentes (CATTANI, 2012). Em tempos de neoliberalismo, uma das 

respostas à crise, evidencia-se este paradoxo do capital: em que o desenvolvimento das 

forças produtivas é proporcional ao aumento da desigualdade social. Buscamos apontar que 

o pauperismo, a desigualdade, a exploração são oriundos da própria reprodução ampliada 

do capital a partir da lei de acumulação capitalista (MARANHÃO, 2008).  

Reafirmamos que em situação de crise a precarização se agrava. Dados da 

América Latina apontam que em meados do ano de 1999 aproximadamente 43,8 % da 

população encontra-se situação de pobreza. Compartilhamos que apesar da pobreza ser 

inerente ao capital, a mesma poder ser minimizada ou agravada a partir do modelo 

econômico adotado dentro do capitalismo em determinadas conjunturas históricas. Isto pela 

própria apreensão que o Estado é uma expressão das relações sociais capitalistas e por tal, 

uma arena de lutas. Só que o panorama atual de um Estado neoliberalizado em frente a 

crise estrutural do capital impõe um aprofundamento das desigualdades sociais (SILVA, 

2004).    

Se as políticas sociais no período do Estado do Bem- Estar promoveu realmente 

uma redução das desigualdades sociais. Todavia, em panorama atual, a discussão espraia-

se novamente na efetividade das políticas sociais universais em um cenário de tendência de 

políticas seletivas e focalizadas impondo uma ação e condição secundária ou mínima do 

Estado. Demonstramos assim que o projeto neoliberal fere determinantemente a perspectiva 

de ampliação da cidadania social. Os postulados neoliberais determinam a abolição da 

obrigação dos direitos sociais via Estado e a corrosão de princípios da universalidade, 

igualdade e gratuidade (SILVA, 2004).        

Para a discussão dos direitos universais no panorama neoliberal, é preciso 

ponderar que há uma grande disparidade entre os valores éticos proclamados (o dever ser) 

com a realidade objetiva (o ser), ou seja, uma quebra no que é dito com as reais práticas 

concretas (TONET, 2002). Harvey (2008) destaca que o projeto neoliberal fortalece a 

perspectiva do indivíduo como fundamento político-econômico difundindo a perda do ser 

coletivo com amparos na organicidade do capital que repercute no ativismo por direitos 

individuais em detrimento a preocupação com a democracia e com o social.    

Neste cenário, ocorre a judicialização dos direitos e neste caminho de apelo ao 

judiciário o qual é tendencioso para a defesa dos interesses da burguesia ao favorecer 



 

 

                  

direitos de propriedade privada, deixa-se de lado o direito à igualdade e justiça social. Nesta 

ótica de ênfase no individuo, ocorre que cada um se insere no mercado para a satisfação de 

suas necessidades vitais em contrapondo a um projeto coletivo solidário, universal, de 

interesse público, comum para todos pelo Estado (SILVA, 2004).     

E nesta perspectiva que Harvey (2008) apresenta a (in)compatibilidade das 

particularidades locais e vida cotidiana submetidas a macropolitica neoliberal aos princípios 

da universalidade. O autor resgata que o apelo ao universalismo dos direitos pode ter 

horizontes progressistas, ou ironicamente um horizonte retrógrado quando utilizados por fins 

meramente ideológicos os quais mascaram os interesses de ampliação de acumulação do 

capital. O autor destaca que apesar destas observações em que os direitos podem 

mascarar o poder da burguesia, não podemos cair na armadilha de desprezar os direitos 

universais pela hegemonia neoliberal. O alerta é captar o ajuste do universalismo para a 

legitimidade moral e política em contrapartida a uma prática particular, focal e seletivo 

promovido por um Estado neoliberalizado (HARVEY, 2008).    

Enriquecendo o debate, no Brasil, concordamos com a concepção que não 

houve um Estado de Bem-Estar apesar dos avanços proclamados na Constituição de 1988 

no que tange a seguridade social.  Entendemos que o modelo beveridgiano embasou a 

garantia da saúde e da assistência social na carta magna de 1988. Esse modelo, como já 

dito, busca garantir direitos universais e proporcionar mínimos sociais para toda a população 

independente se é contribuinte ou não.        

Notamos claramente que a efetivação desta letra da lei é um enorme desafio 

pela própria arena de lutas de interesses dos trabalhadores e burguesia, todavia, a 

hegemonia neoliberal fere visceralmente o principio da universalidade (BOSCHETTI e 

SALVADOR, 2006).  Ao ver que a universalidade revela o direito para todos e todas, ou 

seja, todo e qualquer ser humano tem um acesso qualitativo a tal serviço aponto que os 

direitos universais perpassam a prática estatal (HARVEY,2008).                

Ampliamos esta discussão a nível internacional, voltemos a experiência da 

ampliação de direitos sociais com vasta cobertura do Estado de Bem-estar na Europa. Essa 

experiência pode ser utilizada como um argumento que a efetivação da garantia dos direitos 

universais, não apresentam um caráter revolucionário e nem anti-capitalista por 

supostamente a luta esgotar-se nesta busca de expansão. Todavia, demonstramos 

embasados na análise de Boschetti (2012) a corrosão indisiosa do princípio de 

universalidade nos sistemas de proteção europeus pela redução de abrangência, a 

seletividade e o avanço de sistemas privados. De tal forma, explicitam que a lógica 

metabólica do capital apresenta uma desarmonia estrutural com a igualdade, a 

redistribuição e a universalidade. 



 

 

                  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A natureza classista do Estado aponta o mesmo com um caráter tendencioso 

para a hegemonia monolítica do capital, não obstante capta o tensionamento das classes 

antagônicas em que a escuta das vozes da classe trabalhadora não é ignorada para a 

própria manutenção da sistemática do capital. Além do mais, o atravessamento da arena de 

lutas e combate de classe no aparelho estatal burguês é comprovado pelas políticas 

públicas.            

O ápice da cidadania burguesa com ampliação de direitos universais a partir de 

amplas coberturas é incompatível a um cenário contemporâneo de desenvolvimento do 

capital em moldes de um Estado neoliberizado fomentado pela destituição de direitos para o 

convite e convocação de um Estado apático a garantias sociais e submisso ao mercado. 

Visto que a garantia dos direitos sociais perpassa a estatização, a materialização de direitos 

amplos é indiscutivelmente impossibilitada em ares de hegemonia neoliberal.  

Explicitamos a lógica de acumulação do capital para desmascarar os supostos 

compromissos do capital com a igualdade e a distribuição da riqueza social. Por tal, o 

principio da universalidade dos direitos, apesarem de terem conseguido um amplo aceite na 

dinâmica do capital durante a experiência dos anos dourados, são no mínimo desarmônicos 

ao capitalismo. Como já evidencia o neoliberalismo e pela apreensão do Estado de Bem-

Estar como uma experiência histórica com particularidades específicas.    

Enfim, esclarecemos que o nosso posicionamento é pela luta e defesa 

intransigente dos direitos sociais universais como um conquista da humanidade e herança 

dos embates da classe trabalhadora que não devem ser renegado pela conjuntura 

desfavorável. Reafirmamos que diversas conquistas paliativas podem ser conseguidas 

dentro do capital que não se caracteriza pela submissão dos trabalhadores pela adesão a 

um horizonte de retrocesso aos princípios revolucionários para conquistas imediatas, mas 

sim pela guia de um horizonte progressista para uma base além do capital.  
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