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Resumo: Este artigo trata da origem e desenvolvimento das políticas sociais com a ascensão 
do capitalismo e da luta de classes e sua interlocução com a política de educação. A pesquisa 
bibliográfica perpassa também pela caracterização das políticas sociais no Brasil, evidenciando 
a política de educação como uma estratégia de intervenção do Estado e os entraves que a 
relação entre as esferas política eeconômica acarretam para a sua organização e efetivação. 
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1 INTRODUÇÃO 

As políticas sociais situam-se no centro das contradições entre capital e 

trabalho, onde a intervenção do Estado sobre as expressões da “questão 

social” amplia-se a partir da luta da classe trabalhadora por melhores 

condições de vida e de trabalho, quando esta luta passou a ser considerada 

uma ameaça à ordem capitalista estabelecida. Portanto, as políticas sociais 

desenvolvem-se sob a organização do Estado capitalista, visando a 

manutenção das relações sociais produzidas e reproduzidas nesta sociedade 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Assim, diversas legislações foram elaboradas ao longo do tempo com o 

intuito de garantir a efetivação dos direitos dispostos nos aparatos legais nos 

diversos países, inclusive no Brasil, porém a sua execução prática é permeada 

de muitos desafios, devido às sucessivas crises do capitalismo, que acarretam 

reformas do Estado para garantir a acumulação e a reprodução do capital e da 

força de trabalho. Dentre as políticas sociais situa-se a política de educação, 

que destacou-se nas esferas política e econômica como um dos principais 

alvos das reformas estatais brasileiras diante dos ditames neoliberais, por ser 

um campo de disputa entre os projetos societários dos diferentes grupos e 

segmentos sociais (PIANA, 2009). Desse modo, a política educacional é uma 

estratégia de intervenção do Estado, a partir da qual o capital procura 
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assegurar as condições necessárias à sua reprodução, mas também é 

consequência das pressões sociais organizadas da classe trabalhadora em 

direcionar seus processos de formação. 

Diante disso, esta pesquisa bibliográfica pretende referenciar sobre a 

gênese e o desenvolvimento das políticas sociais, reportando-se ao contexto 

brasileiro e à política de educação, apontando as particularidades relacionadas 

às condições vivenciadas pelo Brasil nos níveis econômico, político e social, 

com o intuito de compreender os entraves para a sua efetivação. 

 
2 A GÊNESE DAS POLÍTICAS SOCIAIS E SUA ESTRUTURAÇÃO NO 

ESTADO CAPITALISTA 

De acordo com Behring e Boschetti (2011, p. 47) não se pode precisar 

um espaço de tempo específico para datar o surgimento das primeiras ações 

das chamadas políticas sociais, já que “elas se gestaram na confluência dos 

movimentos de ascensão do capitalismo com a Revolução Industrial, das lutas 

de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal”. Seu nascimento 

relaciona-se aos movimentos de massa social-democratas e à formação dos 

Estado-nação na Europa Ocidental do final do século XIX, com o surgimento de 

movimentos populares, pois a Revolução Industrial, ocorrida na Europa nos 

séculos XVIII e XIX, acarretou consequências como a urbanização exacerbada, 

o crescimento da taxa de natalidade, organizações proletárias, sindicatos e as 

primeiras ações de política social, expondo ainda mais o conflito entre os 

interesses do capital e do trabalho. 

Ainda conforme as autoras, a generalização das políticas sociais situa-

se na transição do capitalismo concorrencial para a fase monopolista, 

especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Desta forma, entende-se que 

as políticas sociais são resultado da dinâmica social, da correlação entre os 

diversos atores sociais, em seus diferentes espaços e a partir dos variados 

interesses e relações de força, sendo que a partir do século XIX é que elas são 

compreendidas como estratégias governamentais (BEHRING; BOSCHETTI, 

2011). 

Cabe ressaltar que nas sociedades pré-capitalistas as forças de 

mercado não eram privilegiadas e assumiam certas responsabilidades sociais, 



 

“não com o fim de garantir o bem comum, mas com o intuito de manter a ordem 

social e punir a vagabundagem” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 47). 

Existiam ações de caridade privada e atividades filantrópicas, iniciativas 

pontuais que apresentavam aspectos assistenciais, “identificadas como 

protoformas de políticas sociais. As mais exaltadas e frequentemente citadas 

como legislações seminais são as leis inglesas que se desenvolveram no 

período que antecedeu a Revolução Industrial" (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, 

p. 47-48).  

As condições de vida dos trabalhadores pioraram significativamente com 

o fim das legislações sociais pré capitalistas, fazendo com que estes se 

planejassem e reivindicassem por melhorias na sua situação. Como 

consequência, a burguesia e o Estado utilizaram-se de estratégias para 

enfrentar a pressão dos trabalhadores, principalmente através das políticas 

sociais, que são uma resposta do Estado às pressões destes. 

As políticas sociais são desdobramentos e formas de enfrentamento “às 

expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento 

se encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho” 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 51), situando-se no centro da luta de 

classes entre burguesia e proletariado para a manutenção da reprodução da 

força de trabalho. 

Diante disso, Pereira (2008, p. 87) aponta que as políticas sociais, em 

seu sentido mais recente e restrito, refere-se "às ações do Estado face às 

demandas e necessidades sociais da sociedade, desde que aquele se tornou 

crescentemente interventor". Logo, "a política não é inerente à natureza dos 

homens, mas resulta do imperativo de convivência entre eles" (PEREIRA, 

2008, p. 89), da relação entre diferentes e desiguais que buscam consonância 

através da mediação do Estado. Esta relação é conflituosa, contudo, 

proporciona contradições que resultam em benefícios para a ampliação de 

direitos e de cidadania, pois os conflitos movimentam a história e o 

desenvolvimento político. 

Segundo Behring e Boschetti (2011) o surgimento das políticas sociais 

foi gradativo e diferenciado entre os países, com base nos movimentos e 

organizações reivindicatórias da classe trabalhadora e na correlação de forças 



 

no âmbito do Estado. Elas descrevem que o período situado entre meados do 

século XIX até os anos de 1930, é marcado predominantemente pelo 

liberalismo, sustentado pela concepção do trabalho como mercadoriae 

regulado pelo livre mercado. O Estado liberal, que caracteriza-se pelo 

predomínio da liberdade e da competitividade, é mínimo e assume o papel 

neutro de legislador e mediador, além de desenvolver ações complementares 

ao mercado. A miséria é naturalizada e as políticas sociais, segundo os 

liberais, estimulam o ócio, devendo ser apenas paliativas, pois a minimização 

da pobreza é responsabilidade da caridade privada. É, portanto, o livre e 

ilimitado mercado que regula as relações econômicas e sociais e produz o bem 

comum (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Destarte, neste período o Estado capitalista passou a assumir e a 

realizar ações um pouco mais amplas no âmbito social, com planejamento e o 

amparo de legislações. Diante do cenário do século XX, com o intuito de 

atenuar as contradições geradas pelas crises cíclicas do capitalismo e manter a 

ordem, além de ocultar as consequências nefastas deste modo de produção, 

criaram-se mecanismos políticos e econômicos para garantir a reprodução do 

sistema, além de formar um amplo aparato ideológico que busca naturalizar e 

preservar este modelo de sociedade. 

Um destes mecanismos foi o chamado Estado de Bem-Estar Social 

(WelfareState), que consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial "nos países 

capitalistas industrializados do Ocidente" (PEREIRA, 2008, p. 93), onde 

ampliaram-se as funções econômicas e sociais do Estado, que passou a 

controlar parcialmente a produção e a assumir despesas sociais. Estas 

transformações ocorreram devido à força do movimento trabalhista, porém, 

com o objetivo de manter a ordem, explicitando que as relações entre Estado e 

sociedade são contraditórias e que as políticas sociais perpassam as escolhas 

governamentais. 

No Brasil, este modelo de Estado pouco se efetivou, pois a efetividade e 

garantia dos direitos perpassa pelas ações, políticas e serviços que o Estado 

oferta à população, dependendo da ordenação e dos interesses econômicos de 

cada país, sendo que as características do Brasil serão expostas na sequência. 

 



 

3 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

SOCIAIS NO BRASIL E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

Ao tratar do padrão de desenvolvimento do sistema de proteção social 

no Brasil e da organização das políticas sociais, Yazbek (2012, p. 294) 

descreve que em nosso país ocorreu de forma diferente do que foi observado 

nos países europeus, assim como nos países da América Latina, “pois as 

peculiaridades da sociedade brasileira, de sua formação histórica e de suas 

dificuldades em adiar permanentemente a modernidade democrática, pesaram 

forte nesse processo”. (YAZBEK, 2012, p. 294). 

 Assim, as políticas sociais brasileiras originaram-se sob forte influência 

do desenvolvimento urbano industrial, onde o Estado redirecionou as suas 

funções e passou a utilizar diversos mecanismos institucionais de controle das 

forças populares, pois o Estado brasileiro “nasceu sob o signo de forte 

ambiguidade entre o liberalismo formal como fundamento e o patrimonialismo 

como prática no sentido da garantia dos privilégios das classes dominantes” 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 75) e estas características influenciaram no 

desenvolvimento das políticas sociais brasileiras. 

 Yazbek (2012) assinala que a partir do crescimento dos aglomerados em 

torno dos centros urbanos, com altos índices de desemprego e exclusão, a 

pobreza era tratada como uma incapacidade pessoal e motivo de filantropia. 

Porém, com o desenvolvimento da urbanização, que se expande a partir dos 

anos de 1930, “e com a emergência da classe operária e de suas 

reivindicações e mobilizações, [...] nos espaços das cidades, a ‘questão social’ 

passa a ser o fator impulsionador de medidas estatais de proteção ao 

trabalhador e sua família” (YAZBEK, 2012, p. 296).  

A partir de então, durante o Governo de Getúlio Vargas a proteção social 

passa a ser promovida pelo Estado, através de legislações – como por 

exemplo, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sancionada em 1943 – 

que objetivaram amenizar as divergências nas relações entre capital e trabalho, 

visando desmobilizar os trabalhadores e regular as tensões entre as classes 

sociais. Assim, o sistema de proteção no Brasil neste período é seletivo e longe 

de ser universal, dividindo-se entre os trabalhadores do mercado formal e os do 



 

mercado informal, incluindo os mais pobres, sendo que para estes últimos as 

ações estavam ligadas às iniciativas da sociedade civil. 

Durante os anos da ditadura militar (1964-1985), com a modernização 

da economia e a entrada do capital estrangeiro, permaneceu o padrão 

excludente e conservador de desenvolvimento econômico no Brasil. As 

políticas sociais objetivaram legitimar o sistema autoritário daquele período, 

com características fragmentárias e emergenciais, de caráter assistencialista e 

clientelista. Na década de 1980 a pobreza foi objeto central nos compromissos 

sociais, já que neste período houve um aumento expressivo do número 

absoluto de pobres pelas pressões de democratização que caracterizaram a 

transição, um contexto baseado em um modelo de crescimento econômico 

concentrador de renda e socialmente omisso para manter a ordem social, 

especialmente através da força e da imposição. 

Apesar de toda a repressão, censura e perda de direitos, houve muita 

resistência por parte da população quanto ao regime militar, o que resultou na 

Constituição Federal de 1988, que marcou a transição de um Estado autoritário 

para um Estado democrático de direito, voltada à consolidação de direitos. 

Porém, logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

organização da política econômica no Brasil teve um impacto negativo na 

estruturação de financiamento de sua proposta. Ainda, os acordos 

internacionais também influenciaram para a não concretização do sistema de 

proteção social proposto, em um contexto de fortalecimento do modelo 

neoliberal, como a pressão realizada pelo Consenso de Washington3. 

Deste modo, constata-se que as políticas sociais são delineadas e 

operacionalizadas de acordo com as reformas neoliberais e legitimadas pelas 

agências internacionais, com o estímulo das privatizações, dos ajustes 

estruturais da economia e com as limitações dos gastos públicos. Assim, 

conforme Piana (2009), as políticas sociais brasileiras estão rigorosamente 

ligadas às condições econômicas, políticas e sociais vivenciadas pelo país. 

Diante do exposto, todas as políticas sociais brasileiras possuem tais 

                                                           
3
“Reunião realizada em novembro de 1989 entre os presidentes eleitos da América Latina e os 

representantes do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, que, entre as reformas de cunho neoliberal, prevê a realização de reformas 
estruturais para a estabilização da economia como as privatizações, a desregulamentação dos 
mercados, a descentralização e a retomada do desenvolvimento” (YAZBEK, 2012, p. 302). 



 

características e são influenciadas no modo como são constituídas as suas 

ações, inclusive a política de educação. O direito à educação está referenciado 

na Constituição Federal de 1988 “apresenta o mais longo capítulo sobre a 

educação de todas as Constituições Brasileiras”, com dez artigos específicos 

(art. 205 a 214) e também referem-se ao tema “quatro artigos do texto 

constitucional (Art. 22, XXIV; 23, V; 30, VI e Art. 60 e 61) das Disposições 

Transitórias” (PIANA, 2009, p. 73). Assim, expandem-se as reponsabilidades 

do Estado e da sociedade em geral com a política educacional, porém, 

conforme Piana (2009), a sua estruturação responde às novas demandas da 

globalização e atendem aos preceitos neoliberais. 

Em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Brasileira, onde o Estado confirma ser de sua responsabilidade e competência 

a definição da política de educação, além de descentralizar sua execução para 

os estados e municípios. No entanto, sob a influência e imposições dos órgãos 

internacionais, realizaram-se várias reformas educacionais no Brasil, também 

motivadas pelas crises nacionais e internacionais do sistema capitalista, que 

enfraqueceram a política educacional. Com isso, esta importante política social 

foi preterida pelos dirigentes políticos, especialmente na década de 1990, 

apesar das legislações, já que os programas existentes ainda não garantem o 

direito à educação previsto nas leis brasileiras como um direito de todos. Ao 

tratar sobre as reformas da educação, Shiroma (2011) pontua que o discurso 

dos reformadores é questionável, pois: 

 
 

Afirmam que a educação constitui-se numa das principais vias de 
enfrentamento dos problemas atuais, especialmente o da inserção ou 
manutenção dos indivíduos no mercado de trabalho. Valorizam os 
atributos e conhecimentos próprios do ensino formal, como se a 
eficiência da educação fosse, por si só, capaz de promover a 
eficiência da economia. Mais que isso, tentam creditar a morosidade 
da economia à suposta obsolescência do conhecimento dos 
trabalhadores, argumento equívoco e derrubado por inúmeras 
pesquisas. Trata-se, então, de destacar sua função ideológica, cujo 
intento é responsabilizar a população pela situação do país na 
economia globalizada lastreada na voluntarista ideia de que o país 
superará a sua posição periférica na divisão internacional do trabalho 
se cada cidadão investir adequadamente em sua própria 
escolarização e requalificação. (p. 93) 

 
 



 

 Destarte, nos últimos anos a política educacional encontra-se em 

evidência nas ações governamentais federais, todavia isso não quer dizer que 

houve investimento de recursos financeiros. Estas mudanças estão vinculadas 

às estratégias do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, onde suas 

funções econômicas e ideológicas apontam para a garantia da constituição e 

qualificação de mão de obra a partir de uma formação técnica flexível, 

“adequada às exigências dos novos padrões de produção e de consumo e às 

variações do mercado de compra e venda da força de trabalho, assim como a 

garantia de uma formação ideologicamente funcional ao paradigma da 

empregabilidade” (PIANA, 2009, p. 158). A partir do estímulo à capacitação, 

Shiroma (2011) salienta que se verifica uma redução dos gastos públicos com 

a educação, onde o Estado brasileiro encontra-se disposto a incentivar o 

investimento da iniciativa privada nesta esfera, terceirizando o ensino e 

desobrigando-se da prerrogativa constitucional de executar a política 

educacional, transferindo “o ônus do financiamento para a sociedade" 

(SHIROMA, 2011, p. 98). 

Portanto, com a finalidade de amenizar a crise do capital do século XX, a 

burguesia combina a reestruturação produtiva com o neoliberalismo, 

potencializando a liberdade de mercado em detrimento de compromissos com 

as necessidades humanas, o que gerou retrocessos nos ganhos obtidos com 

relação aos direitos sociais, inclusive para a educação, a partir da 

mundialização do capital. Neste sentido, a política educacional não é 

estruturada para possibilitar autonomia nas formas de pensar e agir das 

pessoas, mas sim para cumprir a importante função de contribuir para a 

produção de consensos necessários para a reprodução do sistema capitalista, 

especialmente em momentos de crise, onde ampliam-se as “formas de acesso 

e permanência em diferentes níveis e modalidades educacionais” (CFESS, 

2012, p. 20). 

É necessário lutar pela ampliação e consolidação dos direitos sociais, 

onde a educação é parte integrante do amplo processo de formação de 

autoconsciência que busca desvendar e superar as desigualdades sociais que 

são centrais na sociedade do capital e que se aprofundam violentamente na 

realidade do Brasil (CFESS, 2012). 



 

 
 
4 CONSIDERAÇÕES 

Em face do exposto compreende-se que o estabelecimento e a 

organização das políticas sociais, apesar de trazer certa melhoria na qualidade 

de vida de uma parcela significativa da classe trabalhadora e serem também 

constituídas como respostas a lutas históricas dos movimentos sociais, visam 

cumprir um papel essencial ao sistema capitalista, a sua manutenção.  Diante 

do fato de as políticas sociais estarem relacionadas com a luta de classes, 

Yazbek (2012) ressalta a importância de demarcar que elas estão interligadas 

com a reprodução das relações sociais capitalistas, pois suas ações são 

desenvolvidas para intervir nas condições de vida da população, especialmente 

dos mais empobrecidos, através das políticas sociais. 

Assim, as políticas sociais são essenciais para a reprodução da vida 

social e manutenção da força de trabalho (BEHRING; BOSCHETTI, 2011) e o 

Brasil apresenta um contexto complexo para a organização das políticas 

sociais. Tais marcas históricas já referenciadas, aprofundaram a desigualdade, 

influenciaram a estruturação de políticas sociais residuais e reprodutoras das 

relações de poder capitalistas e, ao mesmo tempo, são um desafio para a 

consolidação dos direitos constitucionais. 

A pouca efetivação das políticas sociais brasileiras reflete a realidade 

marcante de um país dependente que está condicionado ao modelo neoliberal, 

onde observa-se a imbricação das dimensões econômica e política no 

processo de construção dos direitos sociais, perpassada pela contradição entre 

capital e trabalho. Constata-se também a desresponsabilização do Estado 

quanto à exequibilidade de tais políticas, através da diminuição do gasto 

público e o repasse das suas responsabilidades para a sociedade civil e para a 

iniciativa privada, fruto dos ditames dos organismos internacionais. 

Diante disso, a política de educação foi igualmente afetada por tais 

particularidades da realidade brasileira, sendo alvo de reformas e a não 

universalização do acesso da população à educação escolarizada é 

consequência do confronto de interesses de uma cultura política excludente e 

elitista (PIANA, 2009). Desta forma, as demandas das entidades educacionais 

estão tomadas pela ideologia dominante e a educação apresenta-se como uma 



 

estratégia utilizada pelo Estado para gerir a classe trabalhadora e, ao mesmo 

tempo, formar trabalhadores capacitados para atender às exigências do 

mercado de trabalho, respondendo às necessidades do capital. 

Assim, a política educacional também revela a possibilidade de acesso 

ao conhecimento, mesmo que de forma parcializada, muitas vezes descolada 

da realidade social vivenciada pela classe trabalhadora. É neste espaço 

contraditório, tensionado por projetos societários em disputa, que vislumbra-se 

a possibilidade de viabilizar a garantia de direitos no âmbito da educação, já 

que esta pode contribuir para formação de um sujeito conhecedor dos seus 

direitos. Por conseguinte, é indispensável conhecer a lógica da sociedade 

capitalista, para não considerar as políticas sociais como uma conquista em si 

mesma, mas como uma possibilidade de transição para um padrão de 

civilidade que começa com o reconhecimento e a garantia de direitos na ordem 

capitalista. 
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