
 

 

                  

NO CENÁRIO DE CRISE, QUEM EFETIVA DIREITOS NA SOCIEDADE CAPITALISTA? 

 

Ilma Cristina Silva Oliveira1 
 
 

RESUMO 
 
Este estudo objetiva apresentar um debate sobre a condução 
da política social na efetivação dos direitos sociais. Inicialmente 
discute o papel do Estado como protagonista para a efetivação 
da política social como direito Constitucional. Em seguida, 
apresenta os impactos do ideário neoliberal na violação do 
direito para a condução da política social, bem como, o novo 
ordenamento de responsabilização, condução e financiamento 
dessas políticas através da sociedade civil organizada. Por fim, 
suscita a discussão da reestruturação capitalista, com ênfase 
na fragmentação do direito mediante a lente do neoliberalismo 
como cenário para o surgimento do chamado Terceiro Setor no 
Brasil.  
 
Palavras-chave: Políticas Sociais. Direitos Sociais. Terceiro 
Setor.  
 
ABSTRACT 
 
This study aims to present a debate on the conduct of social 
policy in attaining social rights. Initially discusses the role of the 
State as protagonist for the realization of social policy as 
constitutional law. It then presents the impacts of neoliberal 
ideas in violation of the law for the conduct of social policy and 
the new accountability system, conducting and financing of 
these policies by civil society organizations. Finally, raises the 
discussion of capitalist restructuring, emphasizing the right of 
fragmentation through the lens of neo-liberalism as the setting 
for the emergence of the so-called Third Sector in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre a política social demanda uma compreensão e uma articulação 

direta com política econômica percebendo-a como instrumento de intervenção do Estado 

para implantação e implementação de um determinado modelo de ação orquestrado em um 

contexto sócio econômico e político. 

As políticas sociais são instrumentos de atuação na perspectiva da equidade, 

contudo, também é utilizada para manutenção e fortalecimento da acumulação do capital. 

Esse entendimento reflete na percepção e condução dos direitos sociais e da cidadania na 

lógica capitalista e atuação do Estado na regulação econômica para assegurar a reprodução 

social do capital. 

Desta forma, o presente trabalho aborda a compreensão e condução do direito 

social na sociedade capitalista. O debate aqui proposto envolve aspectos relevantes, pois 

objetiva apresentar alguns argumentos relevantes para a compreensão da efetivação dos 

direitos sociais a partir crise e reestruturação produtiva estabelecida a partir dos anos de 

1970 onde a política social na perspectiva da cidadania e do direito vai adquirir uma nova 

configuração sob a lente do ideário neoliberal. 

O item inicial aborda o papel do Estado como principal protagonista para a 

efetivação da política social como direito assegurado na Constitucional Federal de 1988. No 

segundo momento, apresenta os impactos do projeto neoliberal na condução da política 

social através da violação do direito, bem como, o novo ordenamento de responsabilização, 

condução e financiamento dessas políticas através da sociedade civil organizada. Por fim, 

suscita a discussão da reestruturação capitalista, com ênfase na fragmentação do direito 

mediante a lente do neoliberalismo como cenário para o surgimento do chamado Terceiro 

Setor no Brasil. 

 

2 A POLITICA SOCIAL E O DIREITO SOCIAL 

 

Pensar em política social enquanto categoria de análise perpassa em entender 

que há várias formas de concebê-la. Nesse estudo o chão teórico que irá nortear a 

compreensão dessa categoria perpassa pelo entendimento que a política social é gestada a 

partir de um “processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se 

estabelecem entre Estado e sociedade civil”, mediante a dinâmica e movimento de 

desenvolvimento do capitalismo no final do século XIX através da revolução industrial, da 



 

 

                  

organização e articulação dos movimentos das lutas de classes, e da atuação e ampliação 

da intervenção do Estado no enfrentamento da Questão Social. (BEHRING, 2011, p. 36).  

A política social surge na sociedade capitalista, especificamente no processo de 

transição do capitalismo concorrencial para a fase monopolista, em que são estabelecidas e 

determinadas algumas funções ao Estado até então não desenvolvidas por ele. Portanto, na 

fase monopólica do capitalismo não cabia ao Estado a execução de política social, onde 

este desenvolvia o papel de regulador da economia para assegurar a reprodução do capital. 

Ou seja, não havia responsabilidade estatal em intervir na realidade social e o 

enfrentamento a questão social era considerado “caso de polícia”.  

O processo de amplitude e institucionalização da política social se constitui 

quando os pressupostos ideários do Welfare State2 adquire uma concepção política e cívica 

como forma de atendimento e enfrentamento a Questão Social agravada a partir da 

acumulação e desenvolvimento capitalista. 

Conforme Pereira (2009), a política social deve ser compreendida, não apenas 

numa concepção de ação estatal ou uma ação fenomênica, mas como uma estratégia que 

deve ser pensada, planejada, avaliada, objetivada e gerida por uma racionalidade coletiva 

na perspectiva de justiça social e da equidade.  

Dentre as principais funções da política social, a primeira é definida como a 

função de consolidar os direitos “conquistados pela sociedade e incorporados nas leis”. A 

segunda função estar em “alocar e distribuir bens públicos” que possuam os atributos de 

indivisibilidade na perspectiva de acesso igualitário, universal e gratuito, outro atributo é a 

natureza pública distanciada da lógica de mercado e por fim deve ser fácil de acessar 

estando disponíveis para todos (PEREIRA, 2009). 

Assim, a política social em qualquer modelo de Estado apresenta em sua 

natureza a materialização dos direitos sociais na busca da efetivação da concepção de 

cidadania. Estudiosos e defensores da doutrina de bem estar do povo em geral, como 

Marshall, afirma que a concepção de cidadania deve ser entendia como 

[...] um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. 

Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e 

obrigações pertinentes ao status (1967, p.76, grifos do autor)  

Ainda sob a luz da análise desse autor, a cidadania constitui um princípio de 

igualdade e que este se desenvolveu pela evolução do conjunto de direitos de que eram 

capazes de gozar. Assim, a cidadania compreende o conceito articulado das três dimensões 

do direito que se desenvolveram em diferentes épocas: civil, político e social, que se 
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  O welfare State configurou-se na implantação de um modelo de Estado no pós II Guerra Mundial, 

como instrumento de enfrentamento da Questão Social em determinado momento histórico e em 
diferentes contextos. 



 

 

                  

configuram na perspectiva de modificar o padrão social de desigualdade através da 

incorporação dos direitos sociais ao status da cidadania e, portanto a concepção do direito 

universal.  

Nesta perspectiva, o objetivo dos direitos sociais “constitui ainda a redução das 

diferenças de classe, mas adquiriu um novo sentido. Não é mais a mera tentativa de 

eliminar o ônus evidente que representa a pobreza nos níveis mais baixos da sociedade” 

(MARSHALL, 1967, p.88) 

 

3 A EFETIVAÇÃO DO DIREITO SOCIAL NO BRASIL 

 

No Brasil, a política social se consolida no período pós II Guerra Mundial tendo 

como parâmetro os pressupostos ideológicos do Welfare State, embasado nos princípios de 

universalidade e equidade, onde o Estado passa a atender as demandas e necessidades 

sociais com enfoque no estatuto da cidadania e concretização dos direitos sociais.  

Contudo, apesar do Brasil não ter vivenciado a materialização do Estado de Bem 

Estar Social, as políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social foram 

estruturados com duas finalidades: por um lado propagar uma concepção de cidadania e 

equidade e por outro lado possuía a intenção de regular a relação capital trabalho visando o 

fortalecimento da acumulação do capital. 

Assim, na perspectiva de regulação das ações do mercado para manutenção do 

equilíbrio econômico perante um cenário de ciclos de desenvolvimento e crise do 

capitalismo, e diante de um contexto de atendimento as necessidades sociais na 

perspectiva da equidade, é que no Brasil são estabelecidos modelos de proteção social com 

a finalidade de responder às reivindicações de segmentos da população na luta pela 

garantia e efetivação dos direitos sociais. 

Dessa forma, com a intenção de atender aos interesses econômicos e responder 

a lutas dos trabalhadores, foi instituída a primeira ação do sistema de proteção social que se 

caracterizou pela cobertura de riscos, conforme ocorreu nos países desenvolvidos. Assim, a 

partir de meados da década de 1920 surgem às primeiras iniciativas na perspectiva da 

proteção social no Brasil, através da regulamentação da Lei Eloy Chaves no ano de 1923, 

que consistia na estruturação da previdência social para trabalhadores ferroviários. 

Contudo, somente na década de 1940, no governo de Getulio Vargas (1883-

1954), o direito trabalhista e a proteção social, que até então era garantida aos grupos que 

se articulassem para pressionar o Estado, agora passa a ser desenvolvida para o 

trabalhador independente da categoria profissional. Entretanto, apesar da regulamentação 



 

 

                  

da Consolidação das Leis do Trabalho no ano de 1943, apresentar avanços em relação ao 

direito e cidadania do trabalhador a lógica do Estado estava voltada para o processo de 

acumulação através da regulação do trabalho. Para Santos (1979, p. 33), 

a vinculação da política social, sentido restrito, à política de acumulação não poderia 
ser mais óbvia e apenas repetia o que ficara claro, já, desde 1933, a saber, que a 
política social do governo estava essencialmente ligada à política de acumulação e 
todo problema, do ponto de vista governamental, consistia em conciliar uma política 
de acumulação que não exacerbasse as iniquidades sociais a ponto de torna-las 
ameaçadoras, e uma política voltada para o ideal da equidade que não 
comprometesse, e se possível ajudasse, o esforço de acumulação. 

 

Nessa lógica de gestar ações de proteção social ligada ao trabalho, os direitos 

sociais só eram efetivados mediante regulamentação estatal. Assim, a cidadania era 

determinada através de três parâmetros: regulamentação das profissões, carteira 

profissional e o sindicato público. Ou seja, a concepção de cidadania proposta, não possuía 

o entendimento de igualdade e de direito universal, mas uma lógica da cidadania atrelada a 

ocupação, onde somente seria considerado cidadão aquelas pessoas que encontravam-se 

em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. (Idem, 1979) 

Essa proposta que permeou o modelo getulista perdurou até meados de 1964 

quando ocorreu o golpe militar. Nessa conjuntura é estruturado um modelo de governo que 

se configurou numa proposta desenvolvimentista, mediante a uma falsa democracia, e ao 

mesmo tempo repressora, estabelecendo algumas medidas sociais na perspectiva de obter 

o apoio social da população.    

Durante o regime militar, ampliaram-se os programas sociais na perspectiva de 

atender as necessidades do trabalhador como também de atenuar os conflitos sociais. 

Ocorreu a unificação dos institutos de previdência através da criação do Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) no ano de 1966, numa ampliação da segurança ao trabalho e 

de saúde, estendendo o alcance desses benefícios aos trabalhadores rurais e empregados 

domésticos. Outras políticas sociais foram estabelecidas nesse período como na área da 

assistência, da saúde através do centro de distribuição de medicamentos (CEME) e na área 

de habitação, ocorre a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH).  

Para Faleiros (2000, p. 48), esse modelo “repressivo, centralizado, autoritário e 

desigual foi implantado como um complexo assistencial-industrial-tecnocrático-militar” (grifos 

do autor), não se propusera a estabelecer um modelo de política social na perspectiva de 

um projeto universal de cidadania, mas era a continuidade de ações fragmentadas que 

convergia na lógica do desenvolvimento e acumulação do capital.  

A partir de meados da década de 1970, o regime militar começa a apresentar 

sinais de saturação do projeto tecnocrático e modernizador-conservador devido aos 

impactos do desequilíbrio financeiro mundial que ocasiona em limitação do fluxo de capitais, 



 

 

                  

bem como o crescimento da dívida externa (BEHRING, 2011). Nesse período, no contexto 

internacional, é germinada mais uma das crises do capitalismo, deflagrada a partir da crise 

do petróleo e ascensão das taxas de juros ocasionando um desequilíbrio econômico e uma 

crise financeira mundial.  

Como estratégia de reestruturação financeira, os países de capitalismo central 

adotam como uma das primeiras alternativas a redução dos gastos sociais compensadas 

pelo crescente aumento dos gastos financeiros. O que revelava o enfraquecimento das 

ideias defendidas por Marshall de possível combinação entre acumulação, equidade e 

democracia política. (Idem, pág. 116) 

A partir dessa lógica, o Estado passa a adotar medidas com a intenção de 

diminuir os gastos sociais em detrimento a uma política de altos juros devido ao aumento 

dos gastos com serviços da dívida externa. Dessa forma, a nova ordem do capital irá 

condicionar a reestruturação e condução das políticas sociais baseadas na privatização, 

focalização e descentralização. Ou seja, o capitalismo após um período de expansão, a 

partir da década de 1970 vivencia mais uma crise estrutural, que diante dessa conjuntura se 

reergue na forma e lógica neoliberal, levando ao declínio dos ideários do welfare State. 

Retomando ao cenário brasileiro, conforme dito anteriormente, é nesse período, 

meados da década de 1970 com o inicio do enfraquecimento do regime militar decorrente da 

dívida e do esgotamento do modelo desenvolvimentista, e com o fortalecimento dos 

movimentos sociais, das forças democráticas da sociedade e a ampliação das lutas sociais 

que o país entra num período que foi configurado como de transição democrática, tendo seu 

ápice na luta pela democratização do país e do movimento pelas eleições diretas.  

Assim, meados da década de 1980, se configuram alguns fatores que 

influenciaram na condução das políticas sociais como estratégia de garantia de direitos. Em 

1988 é regulamentada a Constituição Federal brasileira apresentando grandes avanços em 

relação aos direitos sociais e um novo modelo de proteção social mediante a estruturação 

de um novo formato na concepção de seguridade social, cidadania. Foi assegurado o direito 

a proteção social por meio de políticas sociais universalizantes na lógica do Welfere State. 

A política social, a partir da Constituição Federal de 1988, é configurada como 

instrumento para efetivação dos direitos sociais e percebe o Estado como executor e 

financiador da prestação de serviços sociais para efetivação dos direitos. No texto 

constitucional é apresentado o reconhecimento das políticas sociais como direitos previstos 

e garantidos por parte do Estado elevando-os à esfera pública.  

Consta no seu Art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 



 

 

                  

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988, 

p.18). 

Em oposição ao texto constitucional, os impactos do ideário neoliberal que se 

propõe a fortalecer e manter a lógica da acumulação do capital levou a desestabilizar o 

Estado de Bem Estar Social. Conforme sinaliza Boschetti (2010, p., 69), no Brasil,  

a crise chega exatamente quando o país vive um processo de restituição do Estado 
democrático com ampliação os direitos da Constituição de 1988, após um longo 
período de regime militar que implantou políticas sociais com características 
tecnocráticas, centralizadoras e autoritárias (grifo nosso). 

A diretriz constitucional apresentava a universalização dos direitos sociais 

norteados por um modelo de democratização, descentralização e de gestão compartilhada 

através do controle democrático. Contudo, conduzido pela lógica do pensamento político e 

econômico internacional, a partir da década de 1990, os pressupostos neoliberal se 

materializam no Brasil contrapondo e restringindo a lógica da universalização dos direitos 

sociais.  

A nova configuração na lógica estratégica do capital onde o Estado ao reduzir os 

gastos sociais, fragiliza a proteção social e leva ao aumento da exclusão social e 

consequentemente ao agravamento da questão social. O que ocasiona na fragmentação da 

política social refletindo na fragmentação do direito a cidadania e a atuação do Estado de 

forma pontual.  

Essa lógica de gerir as políticas sociais, não mais de universalização dos direitos 

sociais, como preconizado na Constituição Federal de 1988, passa agora a ser desenvolvida 

pela lente da ideologia neoliberal levando a privatização e filantropização da política social. 

Nessa perspectiva, dentre as estratégias decisórias de condução da política social, 

encontra-se a “focalização na pobreza extrema; privatização das políticas sociais; 

centralidade dos programas de transferência de renda; e regressividade tributária” 

(PEREIRA e SIQUEIRA, 2010). 

Em relação a privatização das políticas sociais ocorre a abertura do mercado 

privado como financiador e executor dos serviços sociais na perspectiva da cidadania. 

Como analisa Laurell (1995, p. 167), 

A transferência de parte das responsabilidades sociais do Estado aos investimentos 
privados e a expansão da produção dos serviços sociais como âmbito direto de 
acumulação dependerão de ações estatais especificas dirigidas à geração de um 
mercado estável e garantido, e à resolução das contradições políticas geradas pela 
imposição dos postulados neoliberais. 

Essa transferência de responsabilidade social não deve ser reduzida apenas à 

esfera comercial ou mercadológica, mas torna-se um campo fértil e favorável ao surgimento 

do chamado Terceiro Setor.  Essa lógica consiste numa nova condução em que a Questão 

Social no modelo do Estado de Bem Estar Social passa a ser tratada como uma questão 

pública, contudo, no ideário neoliberal esta passa a ser tratada numa perspectiva privada, 



 

 

                  

ou seja, a Questão Social na lógica privada torna-se apenas um problema social e 

individual. 

Assim, sob a lente neoliberal, confirmando a ideia supramencionada, para apoiar 

o desenvolvimento e acumulação capitalista, o Estado se torna público e reconhece a 

questão Social, contudo nesse movimento contraditório do Estado, ele se torna privado 

delegando ao individuo a responsabilidade de Estado. Esse papel vai ser desempenhado 

pelo Terceiro Setor. 

Para Montaño (2007, p. 22, grifos do autor), o Terceiro Setor refere-se a, 

[...] um novo padrão (nova modalidade, fundamento e responsabilidades) para a 
função social de resposta às sequelas da “questão social”, seguindo os valores da 
solidariedade voluntária e local, da auto-ajuda e da ajuda-mútua. [...] a função social 

da resposta às refrações da “questão social” deixa de ser, no projeto neoliberal, 
responsabilidade privilegiada do Estado, e por meio deste conjunto da sociedade, e 
passa a ser agora de auto-responsabilidade dos próprios sujeios portadores de 
necessidades, e da ação filantrópica, “solidária-voluntária”, de organizações e 
indivíduos” (grifos do autor). 
 

Essa nova configuração de tratamento da Questão Social, direciona a 

fragmentação da política social e consequentemente a fragmentação ao direito social, 

através de medidas estatais pontuais, focalizadas e compensatórias. O direito na 

perspectiva da universalização e da equidade é ofensivamente substituído pela cultura do 

imediatismo e individualismo espraiando na sociedade a cultura da auto ajuda e da 

solidariedade, levando a fragilização e a precarização da proteção social. 

Assim, em qualquer modelo de Estado a compreensão e efetivação do status de 

cidadania e do direito social sempre esteve ligado a lógica do capital. Dessa forma, é 

impossível conceber o direito social em sua plenitude na sociedade capitalista e a política 

social, passa a configurar em um instrumento para a “garantia” dos direitos sociais sob a 

regulação do Estado tutelando o cidadão a programas sociais que não transformam 

realidade e não atua na sua emancipação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos sociais, bem como a compreensão de cidadania são entendidos a 

partir dos pressupostos clássicos como um conjunto de garantia de direitos civis, políticos e 

sociais. Contudo, torna-se impossível conceber a cidadania ou os direitos sociais em sua 

plenitude a partir da lógica de acumulação e desenvolvimento do capitalismo. 

O Estado, nessa lógica sempre atuou como a “mão que abre caminhos” para o 

desenvolvimento e acumulação do capital. E nessa caminhada os direitos sociais 

conquistados ao longo da história da sociedade sempre foram formas de resposta aos 



 

 

                  

movimentos cíclicos de desenvolvimento e crise do capital mediante a luta e reivindicação 

da classe trabalhadora. Ou seja, na lógica da acumulação e fortalecimento do capital há um 

desmantelamento das políticas sociais e da efetivação dos direitos enquanto instrumento de 

equidade e emancipação. 

Nesse estudo, destacamos que na lógica da sociedade capitalista a questão em 

pauta não deve se referir “a quem” efetiva direitos sociais e sim se é possível efetivar 

direitos sociais na sociedade capitalista. 

Por fim, pondera-se que este trabalho sinaliza determinadas questões 

consideradas relevantes para a compreensão da efetivação dos direitos mediante a 

estruturação das políticas sociais na sociedade capitalista, embora esse tema não se esgote 

neste espaço, dando margem a outras problematizações.  
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