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Resumo: Este artigo sintetiza reflexões sobre o papel do Estado na dinâmica da valorização 
e acumulação do capital, ressaltando o fundamental papel da flexibilização das relações de 
trabalho no âmbito da exploração de força de trabalho. Demonstra-se aqui, as medidas 
realizadas pelo Estado sempre no sentido de perpetuar a ordem do capital – através do 
enfrentamento das contradições sociais e da reprodução da força de trabalho –, o que 
evidencia a natureza precarizada das políticas sociais.  
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Abstract: This article summarizes reflections on the role of the State in the dynamics of 
exploitation and accumulation of capital, highlighting the crucial role of the easing of labor 
relations in the context of exploitation of labor force. It is shown here, the measures taken by 
the State to perpetuate the order of capital - through the face of the social contradictions and 
the reproduction of the labor force, which evidence in limited performance of social policies. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A sociedade contemporânea é marcada por crises na estrutura do capital, que 

repercutem diretamente nas condições de vida e trabalho da classe trabalhadora. As 

mudanças nas relações capital-trabalho interferem diretamente nas políticas sociais, cujos 

efeitos são deletérios para a proteção social, haja vista, seus aspectos de precarização, 

seletividade e atendimento pontual diante das demandas dos trabalhadores.  

Ao discorrer sobre as relações precárias de trabalho, inicialmente é importante definir 

que na literatura o significado conceitual para o termo precário diz respeito a uma mudança 

negativa na qualidade das condições de trabalho, evidenciada no capitalismo, com a 

passagem da forma de produção fordista para a produção flexível.  
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Nesse sentido, o termo precarização se construiu a partir da realidade concreta das 

transformações contemporâneas vivenciadas pelos trabalhadores, através das más 

condições de trabalho a que estavam submetidos, refletidas na ausência e/ou redução dos 

direitos trabalhistas, no desemprego que assola grande parte da população, na fragilidade 

dos vínculos de trabalho, enfim, de diferentes formas que negligenciam acentuadamente a 

qualidade de vida do trabalhador.  

Cabe aqui salientar que há muitas imprecisões e indefinições nessa qualificação do 

trabalho como precário, pois o que parece explicar a atual situação do trabalho assalariado 

pode ocultar algumas características próprias ao assalariamento no capitalismo. Nesse 

sentido, ressalta-se que o termo precário – aqui utilizado no âmbito do trabalho e das 

políticas sociais – está diretamente vinculado ao processo de exploração da força de 

trabalho, no processo de acumulação do capital.  

 

2. CRISE DO CAPITAL E FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO  

 

A reação do capital ao ciclo depressivo pelo qual passou no início da década de 

1970 promoveu diferentes modificações nas relações de trabalho, na produção, na 

circulação e na regulação. No processo de globalização da economia, a reestruturação 

produtiva que se desenvolveu em nível mundial representou uma resposta à crise do padrão 

de desenvolvimento capitalista baseado no fordismo e resultou num conjunto de novos 

padrões de gestão e de organização do trabalho. 

 Nesse contexto, tanto a flexibilização quanto a precarização se metamorfoseiam, 

assumindo novas configurações, impondo aos trabalhadores submissão a quaisquer 

condições para atender ao novo ritmo e às rápidas mudanças, transformando os 

trabalhadores em obsoletos e descartáveis, que devem ser substituídos por outros novos e 

modernos, ou seja, os trabalhadores também foram transformados em “flexíveis” (DRUCK, 

2002). Em suas palavras: 

 
A crescente flexibilidade do trabalho em todo o mundo capitalista, evidenciada na 
subcontratação (terceirização), no emprego temporário, nas atividades autônomas, 
na informalidade, nas cooperativas de trabalho e em outras formas de trabalho 
assalariado disfarçado – práticas flexíveis de emprego e dos mercados de trabalho – 
constituem formas concretas de flexibilização que se difundem em todas as 
atividades e lugares, associadas a processos de desindustrialização e de 
descentralização geográfica das fábricas. Essas práticas representam novas 
necessidades do sistema, num contexto de hegemonia da lógica financeira, que 
exige maior mobilidade para os capitais e processos produtivos menos rígidos e 
cada vez mais flexíveis, estimulados por investimentos e resultados de curto prazo. 
(DRUCK, 2002, p.13).  
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O processo de acumulação flexível ocasionou uma intensificação das formas de 

extração de trabalho, ampliando as terceirizações e a contratação temporária e diminuindo o 

trabalho formal, em que a noção de tempo e de espaço também são modificadas e alteram 

o modo capital de produção de mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais. Onde havia 

uma empresa concentrada pode-se substituí-la por várias pequenas unidades interligadas 

pela rede, com número muito reduzido de trabalhadores e muitas vezes produzindo mais 

(ANTUNES, 2007).  

Nesse sentido, sob a égide do capital, o Estado amolda-se aos quadros 

estabelecidos pela economia. E, com o processo de globalização, os Estados Nacionais têm 

que se adaptar à nova ordem internacional para garantir a sobrevivência de suas 

economias. Um dos primeiros passos são as alterações dos ordenamentos jurídicos 

internos, a flexibilização dos direitos e a desregulamentação das normas trabalhistas.  

 O capital, visando a ampliar sua hegemonia e dominação sobre o trabalho, cria 

novas formas de controle e subordinação sobre a força de trabalho; atualmente, ao invés da 

centralização que caracterizou o período fordista, a descentralização produtiva tornou-se um 

meio eficiente para explorar a força de trabalho, criando no trabalhador a ilusão de que a 

posse de instrumentos de trabalho, uma boa ideia e alguns atributos de natureza subjetiva 

são suficientes para que todos tenham condições iguais de mercado (TAVARES, 2004). 

Contudo, os mecanismos de controle e exploração da força de trabalho são apenas 

reestruturados para acompanhar a dinâmica do desenvolvimento capitalista, e, desse modo, 

diferentes modelos de flexibilidade são implantados pelas empresas. Conforme explicita 

Krein (2001), ao analisar a realidade no âmbito do trabalho, neste período de desregulação 

econômica:  

a) Flexibilidade produtiva ou organizacional: diante da crescente instabilidade e 

insegurança com a globalização financeira, as empresas reestruturam-se para se tornarem 

mais integradas e flexíveis, através da adoção de uma série de novos métodos 

organizacionais (tais como kanban, Just In Time, trabalho em grupo, células de produção, 

etc.), ou implementam novas estratégias, tais como: descentralização, focalização na 

atividade fim, terceirização, etc.  

Essa flexibilidade introduzida pela reestruturação da empresa permite o ajuste do 

uso da força de trabalho, o que pode ocorrer de forma paralela e independente da alteração 

via negociação coletiva ou lei. Esse processo redefine a forma da relação capital e trabalho, 

bem como modifica a relação do trabalhador com a empresa e/ou instituição. Aos 

trabalhadores que sobrevivem ao processo de reestruturação, as empresas procuram 

ajustar a organização do trabalho, mexendo na forma de estruturar as funções (adoção da 
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polivalência) dos trabalhadores e em disposições que permitem uma maior mobilidade 

interna. Enfim, buscam internalizar a determinação do uso do trabalho. 

b) Flexibilidade da jornada e das funções: possibilita um sincronismo entre o nível de 

produção e a demanda de trabalho, fazendo ajustes para administrar os horários, as 

modalidades de tarefas e a evolução das responsabilidades. Desse modo, é possível livrar-

se das horas extras e racionalizar a utilização do tempo de trabalho durante uma jornada 

anual. Para compensar os baixos salários, os capitalistas flexibilizam a carga horária e o 

trabalhador ocupa seu “tempo livre”1 com outros vínculos e/ou funções para manter um 

padrão de rentabilidade suficiente para suprir as necessidades de sua família. 

c) Flexibilidade salarial: nesse tipo de flexibilidade, o salário flutua de acordo com a 

produtividade do trabalho e de outros aspectos (prêmios, sugestões, etc.), com tendência à 

descentralização e à individualização de sua determinação. De maneira geral, a tendência é 

fixar uma remuneração mais baixa, ficando uma parte dos vencimentos na dependência do 

cumprimento de metas pré-estabelecidas.  

d) Flexibilidade quantitativa ou numérica: a empresa e/ou instituição tem mais 

liberdade para empregar e demitir de acordo com as necessidades de produção, mediante a 

estratégia de redução de custos. Isso ocorre tanto com os trabalhadores empregados, 

terceirizados e subcontratados quanto com os trabalhadores que são submetidos aos 

contratos “atípicos” (trabalho temporário, parcial, auto-emprego, consultoria, tele-trabalho) e 

ilegais (sem registro em carteira), ou pelo aumento do trabalho clandestino não registrado 

(trabalho estrangeiro, escravo e em domicílio). Segundo Krein (2001), essa flexibilidade 

pode ocorrer de duas formas:  

• Flexibilidade de demissão dos trabalhadores, quando se ampliam as causas que 

justificam a demissão ou diminuem o montante da indenização na rescisão do contrato. São 

as iniciativas de redução de custos da rescisão e/ou a eliminação de mecanismos de 

inibição da dispensa imotivada;  

• Flexibilidade na contratação, quando se flexibilizam as formas de ingresso dos 

trabalhadores na empresa, adotando incentivos de entrada, tais como a contratação por 

tempo determinado, jornada parcial, contratos de experiência, contratos temporários, 

estágios etc. 

Nesse sentido, a contratação flexível e instável (via terceirização, subcontratação, 

trabalho temporário, estagiários, etc.) utiliza a força de trabalho de maneira fragmentada e 

                                                           
1Parte importante do “tempo livre” dos trabalhadores está crescentemente voltada para adquirir 
“empregabilidade”, palavra-fetiche que o capital usa para transferir aos trabalhadores as 
necessidades de sua qualificação, que anteriormente eram em grande parte realizadas pelo capital 
(BERNARDO, 2001 apud ANTUNES; ALVES, 2004, p.347). 
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precarizada, na medida em que reduz os salários, diminui as conquistas trabalhistas e 

amortiza a capacidade de reivindicação e mobilização da classe trabalhadora.  

Em estudos recentes sobre a precarização do trabalho, Druck e Mony (2007, p. 30) 

constataram que os contratos temporários e as subcontratações de serviços de terceiros 

são parte do crescente fenômeno da “informalização” do trabalho. A liberdade do patronato 

em demitir e/ou usar as formas de contrato precárias encontra sustentação, por um lado, no 

âmbito estrito do mercado e em suas leis que impõem a todos os capitalistas essas 

estratégias de competitividade; e, por outro lado, no respaldo do Estado, através dos 

governos que vêm aplicando as políticas de cunho neoliberal, ao tempo que reformam a 

legislação trabalhista para desregulamentar e liberalizar ainda mais o uso da força de 

trabalho. 

 Ainda no processo de flexibilização da atividade produtiva, destaca-se o fenômeno 

da polivalência do trabalho, ou seja, a realização de múltiplas tarefas a partir da combinação 

de funções intelectuais com atividades simples. Tal fenômeno se “une” a outros elementos 

que compõem esse processo: a desregulamentação das relações de trabalho, a perda da 

proteção social, e o desemprego estrutural que torna o trabalhador vulnerável às decisões 

do mercado.  

Nesse contexto de flexibilidade da produção, do trabalho, dos direitos sociais e 

trabalhistas, identificamos uma diferenciação dentro da própria classe trabalhadora, em que 

há aqueles trabalhadores estáveis e com algumas garantias, há os desempregados e há os 

trabalhadores instáveis, que são aqueles subcontratados, terceirizados, os que trabalham 

em tempo parcial, os temporários, os estagiários e os informais (geralmente inseridos em 

atividades irregulares).  

Concordamos com Antunes (2007) quando afirma que o trabalho estável tornou-se 

quase virtual, uma vez que vivenciamos, hoje, a erosão do trabalho contratado e 

regulamentado, e vemos sua substituição pelas diversas formas de “empreendedorismo”, 

“cooperativismo”, “trabalho voluntário” e “trabalho atípico”. O autor sinaliza também que é 

nesse quadro societário que os capitais globais têm exigido o desmonte da legislação social 

protetora do trabalho, o que significa aumentar ainda mais a extração de sobretrabalho e 

destruir os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora. 

Neste contexto, a relação de trabalho caracteriza-se pela instabilidade e pela 

rotatividade do trabalho, pelo rebaixamento da remuneração e pelo descumprimento das 

normas legais ou acordadas em relação às condições de trabalho, que supõem a eliminação 

dos direitos trabalhistas e sociais, efetivando, assim, um modelo de produção 

essencialmente destrutivo, que se baseia, principalmente, na terceirização do trabalho, no 

trabalho parcial, temporário, instável e irregular.   
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Essas transformações tecnológicas e organizacionais afetaram diretamente o 

movimento operário e sindical. A ênfase na flexibilização da contratação torna-se 

imprescindível para o patronato, porque dificulta a organização sindical e não garante os 

direitos aos trabalhadores, ocasionando, assim, um processo de fragmentação da classe 

trabalhadora. Ao tempo em que garante a expansão, a acumulação e a reprodução do 

capital, a instabilidade no trabalho fragmenta a representação da classe trabalhadora frente 

às lutas sindicais.  

 Desse modo, fica claro que o objetivo central do capital, com o aval dos governos 

neoliberais, é flexibilizar os direitos do trabalhador, provocando um retrocesso nas 

conquistas trabalhistas, em que os sindicatos (cada vez mais) fragilizados não conseguem 

resistir à pressão do patronato. Ao proporcionar a liberdade de negociação trabalhista, 

ocorre a fragmentação e a fragilização das organizações sindicais, em decorrência do 

tratamento individualizado das questões referentes ao salário, à jornada de trabalho e ao 

desemprego. 

 
A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores 
‘centrais’ e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é 
demitida sem custos quando as coisas ficam ruins. [...] esses arranjos de empregos 
flexíveis não criam por si mesmos uma insatisfação trabalhista forte, visto que a 
flexibilidade pode às vezes ser mutuamente benéfica. Mas os efeitos agregados, 
quando se consideram a cobertura do seguro, os direitos de pensão, os níveis 
salariais e a segurança no emprego, de modo algum parecem positivos do ponto de 
vista da população trabalhadora como um todo. (HARVEY, 1992, p. 144).    

 

Assim, as contratações flexíveis acabam por gerar uma desintegração na 

organização social da empresa, trazendo insegurança e queda na auto-estima dos 

trabalhadores. Como toda e qualquer manifestação do capital, a contratação da força de 

trabalho mediante vínculos instáveis é um instrumento que prioriza a mercadoria (a 

produção de lucro, de mais-valia), e não o homem.  

Desse modo, observamos que as diversas modalidades de flexibilidade no âmbito do 

trabalho evidenciam que a sua utilização resulta da necessidade de respostas mais rápidas 

do mercado de trabalho e das empresas a fenômenos tanto de curto prazo (de natureza 

cíclica), quanto de longo prazo (de caráter estrutural). Ou seja, a flexibilização do trabalho 

(no âmbito salarial, emprego e jornada de trabalho) é apenas uma das dimensões exigidas 

para uma resposta mais rápida das empresas às contingências do mercado, quer estas 

sejam de caráter cíclico ou estrutural. 

 

O capitalismo é, por necessidade, tecnológica e organizacionalmente dinâmico. [...] 
mas a mudança organizacional e tecnológica também tem papel-chave na 
modificação da dinâmica da luta de classes, movida por ambos os lados, no domínio 
dos mercados de trabalho e do controle do trabalho. Além disso, se o controle do 
trabalho é essencial para a produção de lucros e se torna uma questão mais ampla 
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do ponto de vista do modo de regulamentação, a inovação organizacional e 
tecnológica no sistema regulatório (como o aparelho do Estado, os sistemas 
políticos de incorporação e representação, etc.) se torna crucial para a perpetuação 
do capitalismo. (HARVEY, 1992, p. 171).   

 

Se, anteriormente, na organização fordista de produção, as empresas produziam 

sem se preocupar com a demanda de mercado, a partir do toyotismo, as empresas 

planejaram a venda de suas mercadorias, de tal modo que elas fossem vendidas no 

momento em que eram produzidas. E, para tanto, as empresas buscaram reestruturar a sua 

organização produtiva; ao invés de grandes instituições (empresas, fábricas, etc.) 

produzindo desde a matéria-prima até o produto final (com enormes custos de pessoal), 

buscou-se uma estrutura mais enxuta, flexível, que permitisse atender as modificações na 

composição da demanda. Nas palavras de Antunes: 

  
[...] dentro dessa contextualidade, pode-se constar uma nítida ampliação de 
modalidades de trabalho mais desregulamentadas, distantes da legislação 
trabalhista, gerando uma massa de trabalhadores que passam da condição de 
assalariados com carteira assinada para trabalhadores sem carteira assinada. Se 
nos anos 1980 era relativamente pequeno o número de empresas terceirizadas, 
locadoras de força de trabalho de perfil temporário, nas décadas seguintes esse 
número aumentou significativamente, para atender à grande demanda por 
trabalhadores temporários, sem vínculos empregatícios, sem registro formalizado. 
Ou seja, em plena era da informatização do trabalho, do mundo maquinal e digital, 
estamos conhecendo a época da informalização do trabalho, dos terceirizados, 
precarizados, subcontratados, flexibilizados, trabalhadores em tempo parcial. 
(ANTUNES, 2007, p. 16). 

 

Nos contornos do novo tipo de trabalho, segundo Antunes (2007), exige-se que o 

trabalhador seja polivalente, multifuncional, diferentemente do trabalhador que se 

desenvolveu na empresa fordista. O trabalho que cada vez mais as empresas buscam não é 

aquele fundado na especialização taylorista/fordista, mas, sim, que se gestou na fase da 

“desespecialização multifuncional”, que expressa a enorme intensificação dos ritmos, 

tempos e processos de trabalho.  

Desse modo, o sistema produtivo e o mercado de trabalho se modificam de tal forma 

que a flexibilidade e a instabilidade no trabalho crescem descontroladamente; percebe-se, 

então, que o que é colocado como novo, recupera, na verdade, formas arcaicas de trabalho: 

o trabalho temporário, o trabalho doméstico, o trabalho domiciliar, as formas artesanais, 

grupos de produção, geração de renda e o aparecimento de novas funções.  

 Assim, torna-se evidente que as transformações ocorridas no interior da produção 

capitalista operaram mudanças radicais nos processos e nas condições materiais de 

trabalho de milhares de trabalhadores por todo o mundo. Essa realidade atinge desde 

economias centrais até países periféricos, como no caso do Brasil, resultando num contexto 

sociopolítico em que acumulação e concentração de riqueza convivem junto à ampliação do 
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desemprego, à intensa precarização do trabalho e ao agravamento da pobreza, o que exige 

a atuação do Estado mediante políticas sociais, mesmo que estas sejam de caráter 

focalista, seletivo, compensatório e portanto, cada vez mais precarizadas.   

 

3. A CONFIGURAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO CENÁRIO DE CRISE DO 
CAPITAL  

 

Fundamentando-se numa análise marxiana, depreende-se que a sociabilidade 

capitalista é um campo minado de tensões e contradições, pois, como bem evidencia Marx 

(1996), é imanente à lógica do capital, a contradição existente entre a socialização da 

produção e a apropriação privada do produto. Inseridos nesse contexto sócio-histórico, 

Estado e políticas sociais também passam por notáveis e problemáticas reconfigurações.  

Ao analisar as formas de atuação estatal inseridas no modo de funcionamento do 

Estado (dito) democrático, de políticas e direitos sociais, Holloway (1982) confirma a 

proposição de Marx, evidenciando que a administração pública continua desempenhando 

papel fundamental no sistema de dominação capitalista. De acordo com Holloway (1982, p. 

15) a esfera política permanece com o objetivo de “assegurar a sobrevivência e a 

reprodução de todo o sistema” e, tem criado um número cada vez maior de “aparatos e 

instituições” estatais que assegurem as pré-condições necessárias à reprodução contínua 

do “processo imediato de produção e exploração” do sistema do capital. 

Em síntese, as medidas administrativas estatais existem para conter as lutas e 

manter a ordem, cujos problemas sociais são categorizados e enfrentados mediante 

políticas sociais fragmentadas e paliativas, mistificando as refrações da questão social. 

Assim, o Estado utiliza uma diversidade de mecanismos e técnicas que ocultem o 

antagonismo entre as classes e auxiliem na reprodução da lógica capitalista.  

Ou seja, o Estado é perpassado pelas contradições do sistema e, assim sendo, 

cabem-lhe, mediante instituições, políticas, programas e projetos, apoiar e organizar a 

reprodução das relações sociais, assumindo o papel de regulador dessas relações. O que 

observamos na intervenção estatal é a predominância de políticas de inserção focalizadas e 

seletivas para a população mais pobre em detrimento de políticas universalizadas e 

integrais.  

Desse modo, a política social enquanto uma estratégia de enfrentamento da 

pobreza, é implementada, não no sentido da eliminação desta, algo ontologicamente 

impossível no âmbito do sistema capitalista, mas sim para conter os conflitos e garantir a 

manutenção da ordem.  
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É, é válido salientar que no contexto de ofensiva neoliberal, a pobreza tem se 

ampliado e se intensificado vertiginosamente, enquanto que a resposta estatal se configura 

numa perspectiva de desresponsabilização direta, transferindo recursos públicos para o 

espaço privado e para o terceiro setor para que estes realizem ações “paliativas” frente às 

contradições sociais. A esse respeito, Netto esclarece:  

 
[…] é muito mais que uma programática econômica: expressa uma redefinição 
global do campo político-institucional e, em face da desigualdade crescente, situa a 
figura do pobre no centro de políticas focalizadas de assistência. Ocorre, então, um 
deslocamento da função assistencial, que se torna um instrumento essencial de 
legitimação do Estado. (NETTO, 2007, p. 150). 

 

E, quando o Estado responde a essas contradições sociais, o faz alinhado às 

propostas das agências multilaterais, como o Banco Mundial.  Por exemplo, cada vez mais 

ocupa um espaço no âmbito social proclamando o “alívio da pobreza”, transferindo capitais e 

tecnologias principalmente para países periféricos (SIQUEIRA, 2011, p.2). A autora afirma 

ainda que “o Banco Mundial vem assumindo a expressão do multilateralismo e se tornando 

o principal promotor das ‘políticas de combate à pobreza’”, articulando seus interesses às 

necessidades dos países dependentes da sua ajuda. Essa situação configura um cenário de 

ampliação da dependência econômica e técnica das nações periféricas para com a ajuda 

internacional, pois as instituições multilaterais impõem suas exigências e neles ficam 

evidenciadas as condicionalidades a que o país tem que se submeter para ser assistido.  

 

Ou seja, ao definir como e em que estes recursos serão empregados, a instituição 
multilateral impõe aos ‘clientes’ pobres uma determinada modalidade de ‘trabalho’ e 
de ‘assistência’, elementos-chave da sua proposta de combate à pobreza, assim 
como exigências e condicionalidades para as políticas econômica e social desses 
países ‘assistidos’. Esta estratégia marcou a política do BM de combate à pobreza 
nos anos 90. (SIQUEIRA, 2011, p.3). 

 

Neste caso, o Banco Mundial vem propagando uma intervenção no combate à 

pobreza através de ações rápidas e politicamente sustentáveis via “transferência de renda, 

atividade laborativa e promoção de atividades vinculadas à assistência social”. Assim, esta 

instituição multilateral possibilita a assistência aos países pobres, porém, impõe 

direcionamento no padrão de organização e execução das políticas sociais.  

A orientação posta é uma “visão multidimensional da pobreza”, entendendo-a como 

algo que vai para além do aspecto econômico, visto que engendra também a participação 

social, cujo objetivo é “‘promover oportunidades, facilitar a autonomia e aumentar a 

segurança dos pobres’” (BANCO MUNDIAL, 2002 apud SIQUEIRA, 2011, p.4, grifos 

originais). Essa nova estratégia só reforça a individualização dos problemas sociais, pois 
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personifica a pobreza como algo produzido e reproduzido pelos pobres, os quais devem se 

organizar para amenizá-la ou superá-la. 

Assim, o que se presencia através do financiamento das políticas sociais por parte 

do Banco mundial é a ampliação do endividamento dos países pobres, “condiciona-se a 

política econômica desses países, colocando-os como reféns de suas normas” (SIQUEIRA, 

2011, p.5), além disso, os investimentos são voltados àquelas instituições atreladas ao 

poder hegemônico, como é o caso das fundações e organizações não-governamentais, 

dentre outras. 

 

Sob a retórica de construir um mundo sem pobreza, o BM na verdade a reforça, 
incentivando a acumulação da riqueza socialmente produzida. Seja pelos incentivos 
às dívidas públicas, ou seja, por apresentar soluções pontuais, com saídas 
temporárias das mais desumanas formas de vida, ou desenvolvimento econômico, 
tecnológico e científico sem distribuição igual do seu produto, o BM demonstra seu 
lugar e sua opção política nessa sociedade, estruturada por interesses de classes 
antagônicos. (SIQUEIRA, 2011, p.5-6).  

 

Desse modo, a política social no âmbito da sociedade capitalista, consolidada e 

madura, vem se configurando como uma estratégia dominante de expansão e valorização 

do capital, numa tentativa de projetar no indivíduo hoje “assistido” o protagonismo da 

superação da pobreza no futuro. Entretanto, o “desenvolvimento capitalista é, necessária e 

irredutivelmente, produção exponenciada de riqueza e produção reiterada de pobreza” 

(NETTO, 2007, p. 142). 

 

[...] são ações minimalistas para enfrentar uma ‘questão social’ maximizada. Eis por 

que o impacto dessas ações tem sido pouco efetivo, como está demonstrado 
mesmo para aqueles programas mais ambiciosos. E quando essas ações 
minimalistas não evitam - como não podem mesmo evitar - a redução da pobreza, 
com o crescimento cada vez maior de pobres que ameaçam a boa ordem e deslizam 
para além das instituições, então o recurso ao endurecimento legal parece 
inevitável: o assistencialismo conjuga-se e completa-se com a repressão policial. 
(NETTO, 2007, p. 160, grifos do autor). 

 

Conforme o autor, as “políticas contemporâneas de combate à pobreza e de redução 

das desigualdades" possuem um limite estrutural, pois a pobreza por si só é um fenômeno 

estrutural e multidimensional (NETTO, 2007, p. 159). Desta maneira, articulada à atual 

configuração da sociedade, com a ofensiva neoliberal cada vez mais acentuada, as ações 

no âmbito social não reduzem a pobreza, pois “o combate às desigualdades não faz parte 

do conjunto prático-ideológico do neoliberalismo, é seu elemento constitutivo um elenco de 

programas sociais voltados ao enfrentamento da pobreza” (NETTO, 2007, p. 159). Esses 

programas sociais possuem as seguintes características: 
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- a desresponsabilização do Estado e do setor público com uma política social de 
redução da pobreza articulada coerentemente com outras políticas sociais (de 
trabalho, emprego, saúde, educação e previdência); o combate à pobreza opera-se 
como uma política específica; 
- à desresponsabilização do Estado e do setor público, concretizada em fundos 
reduzidos, corresponde à responsabilização abstrata da ‘sociedade civil’ e da 
‘família’ pela ação assistencial; enorme relevo é concedido às organizações não-
governamentais e ao chamado terceiro setor;  

- desdobra-se o sistema de proteção social: para aqueles segmentos populacionais 
que dispõem de alguma renda, há a privatização/mercantilização dos serviços a que 
podem recorrer; para os segmentos mais pauperizados, há serviços públicos de 
baixa qualidade; 
- a política voltada para a pobreza é prioritariamente emergencial, focalizada e, no 
geral, reduzida à dimensão assistencial. (NETTO, 2007, p.159-160, grifos originais). 

 

Portanto, esse pretenso enfrentamento à pobreza, via políticas sociais nos tempos 

contemporâneos, somente retratam o verdadeiro interesse do Estado em garantir 

estabilidade econômico-financeira fundamental à recuperação dos níveis de acumulação 

capitalista. Evidenciando os limites do Estado e da ação política numa sociedade de 

classes, como o capitalismo.  

Essa realidade expressa que as políticas econômicas e sociais dos países de 

capitalismo periférico são subordinadas as condicionalidades impostas pelos agentes 

financeiros internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial 

(BM). Há uma clara orientação aos governos em priorizar “setores sociais fundamentais”, 

promovendo políticas públicas focalistas para dar eficácia e equidade aos gastos sociais.  

Desse modo, essas análises permitem afirmar que o Estado atua somente no campo 

das possibilidades, de maneira que não comprometa a reprodução da dominação e a 

exploração de classe, sendo esta, portanto, sua função social. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Nesse sentido, é evidente o papel desempenhado pelo Estado, regulando o 

descompasso entre os interesses do capital e as necessidades da classe trabalhadora. 

Enquanto que no tocante as políticas sociais é notório seu alinhamento a ordem econômica 

capitalista, cujas ações se processam no âmbito da imediaticidade, sem alterar os 

fundamentos da contradição capital/ trabalho. 

A cena contemporânea reafirma os traços constituintes da produção e reprodução 

capitalista, cujas contradições são potencializadas, principalmente pelo redimensionamento 

do Estado, em que se registram corte nos direitos sociais e flexibilização nas coberturas 

sociais públicas. As políticas sociais, por sua vez, são caracterizadas pela acentuação da 

precarização, da desregulamentação e da privatização.  
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E, sedo assim, as mudanças gestadas avançam e tendem a serem mais 

devastadoras se o processo de redimensionamento do Estado continuar, uma vez que há 

uma relação direta entre o Estado (dito) mínimo e a flexibilização das relações e direitos 

trabalhistas e da propagada proteção social.  
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