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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar os desafios das políticas sociais 
frente às crises econômicas pelas quais vêm passando o sistema capitalista. Analisaremos 
como essas crises insidem diretamente sobre como o Estado trata a política social, já que 
estas sempre são subordinadas à política econômica. Através de uma pesquisa bibliográfica  
em livros e artigos disponíves sobre o tema, concluimos  que a subordinação do Estado ao 
capital, faz com que  as políticas sociais sofram retrocessos  sempre que o capital entra em 
crise e são necessárias a adoçaõ de ajustes fiscais por parte do Estado. 
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Introdução 

 O contexto atual desafia profissionais de diversas áreas, mas 

principalmente das Ciências Sociais, a pensar o processo de construção das 

políticas sociais no Brasil e de como os últimos acontecimentos no âmbito do 

Estado, tem promovido o desmantelamento das políticas e dos direito sociais, 

gerando um impacto visível e imediato na vida da classe trabalhadora. 

Apresentam-se diversas mudanças legais que provocam insegurança e 

retrocesso no âmbito dos direitos sociais, civis e políticos, em patamares ainda 

não vistos após  a promulgação da Constituição Federal de 1988, que foi o 

marco legal para tais conquistas. Isso está relacionado à crise do capitalismo 

contemporâneo, que produz também a crise do Estado Democrático de Direito 

atacado por uma onde neoconservadora mundialmente crescente.  

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar os desafios 

das políticas sociais frente às crises econômicas pelas quais vêm passando o 

sistema capitalista. Analisaremos como essas crises insidem diretamente sobre 

como o Estado trata a política social, já que estas sempre são subordinadas à 

política econômica. Através de uma reflexão proporcionada pela revisão de 

bibliografias utilizando-se de livros e artigos disponíves sobre o tema (RUIZ, 

1979), concluimos  de que a subordinação do Estado ao capital, faz com as 
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políticas sociais sofram retrocessos  sempre que o capital entra em crise e são 

necessárias a adoção de ajustes fiscais por parte do mesmo.  

O presente trabalho está dividido em três seções nas quais 

primeiramente discutiremos as crises do sistema capitalista e suas 

consequências para a configuração do Estado, posteriormente faremos um 

breve histórico da configuração da politica social no Brasil e na última seção 

faremos um  paralelo sobre a crise do Estado  e política social no Brasil no 

período atual. 

 

As  crises do capital e do estado 

As constantes crise pelas quais passa o sistema capitalista 

inevitavelmente refletem no modo como são enfrentadas as expressões da 

questão social. À medida que a crise vai se aprofundando as políticas sociais 

vão sendo atingidas, pois no sistema capitalista sempre foram vistas como 

sendo um peso e uma concessão. A política social é defendida pelos 

neoliberais como um paliativo, cabendo ao Estado garantir uma assistência 

mínima, a quem não tem condições de competir no mercado de trabalho. Essa 

limitação e precarização da oferta de políticas sociais prejudica profundamente 

a classe trabalhadora que conseguiu a duras penas através da pressão sobre o 

Estado e capital o acesso a esses direitos. 

  Após a Segunda Guerra Mundial o capitalismo experimentou um longo 

período de expansão, com isso, houve um significativo avanço em relação às 

políticas sociais para os trabalhadores, pois o capital vivia os chamados “anos 

de ouro”. Essa longa onda de expansão do capitalismo, foi propiciada pela 

adoção das políticas keynesianas, que pregava uma outra forma estatal, um 

Estado que mudasse a sua relação com o sistema produtivo e rompesse pelo 

menos em parte com os princípios do liberalismo e no qual fosse possível 

retomar o crescimento econômico. Esse modelo se constituiu a partir da 

década de 1940, passou a intervir na economia, expandiu o setor público, 

implantou e passou a gerir um sistema de proteção social. Tudo isso visava 

gerar o pleno emprego e crescimento econômico num mercado capitalista em 

crise. 

 



 
O Estado com o keynesianismo, tornou-se produtor, regulador, o que 
não significava o abandono do capitalismo ou a defesa da 
socialização dos meios de produção. Keynes defendeu a liberdade 
individual e a economia de mercado, mas dentro de uma lógica que 
rompia com a dogmática liberal (BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 
84).  

 

Com a implantação nos países de capitalismo central das políticas 

keynesianas, houve o que Netto e Braz (2008) chamam de onda longa 

expansiva do capitalismo, que durou entre o fim da Segunda Guerra Mundial e 

a segunda metade dos anos sessenta, caracterizada por um expressivo 

crescimento econômico e alta nas taxas de juros.  

A pressão exercida pelos trabalhadores, que reivindicavam melhorias 

salariais, reconhecimento dos direitos sociais conquistados e mudança no 

então sistema de produção de bases taylorista, acabava ocasionando um 

aumento dos custos das garantias trabalhistas conquistadas pelos 

trabalhadores. Os capitalistas estavam dispostos a arcar com esses custos, 

desde que as taxas de lucros continuassem a aumentar, o que não ocorreu a 

partir da década de 1970. 

 

O capital atribuía às conquistas dos movimentos sociais a 
responsabilidade pelos gastos públicos com as garantias sociais e a 
queda das taxas de lucros às suas demandas salariais... esse ataque 
se dá por meio de medidas legais restritivas, que reduzem o poder de 
intervenção do movimento sindical; nos anos 80, o assalto do 
patronato toma formas claramente repressivas de que são exemplos 
as ações dos governos Thatcher (Inglaterra) e Reagan (Estados 
Unidos) (NETTO e BRAZ, 2008, p. 215).  

 

Iniciaram-se então os questionamentos a respeito da configuração do 

Estado, assim como a pressão pela sua reconfiguração. Segundo Netto e Braz 

(2008), o capitalismo monopolista parte para uma ofensiva global para reverter 

sua situação e o primeiro passo dado é o ataque aos movimentos sindicais, 

fortalecido nos últimos trinta anos, já que esses eram uma das bases do 

sistema de regulação social dos diversos tipos de Estado de Bem-Estar social 

implantados. Os sindicatos classistas, que tinham uma perspectiva de 

emancipação da classe trabalhadora, foram aos poucos sendo transformados 

em instituições burocráticas, o que ocasionou consequentemente na sua 

desarticulação. Na reconfiguração do Estado, este deveria ser mínimo com 

relação às políticas sociais, sendo que estas deveriam ter um caráter 



 

focalizado, compensatório, paliativo e corretivo das desigualdades que seriam 

produzidas no mercado como consequência do desenvolvimento capitalista 

(PASTORINI, 1997). 

 

  Estado e Proteção Social 

A partir da constituição  do Estado moderno, a proteção social ganha um 

caráter mais amplo e instucionalizado e o Estado passa a intervir de maneira 

mais efetiva. Anteriormente as sociedades pré-capitalistas  não tinham o 

objetivo de favorecer as forças de mercado e assumiam algumas 

responsabilidades sociais, que tinham o intuito de manter a ordem social e 

punir os individuos considerados em situação de vagabudagem. Essas 

iniciativas sociais são consideradas as protoformas de políticas socias.  

A origem da política social instucionalizada acabou  relacionando-se a 

alguns processos importantes, como a expansão e o fortalecimento do 

capitalismo e as lutas da classe trabalhadora, que nesse momento começaram 

a se organizar para exigir melhores condiçoes de trabalho, que eram 

degradantes nesse período. 

 
Naquele momento – a segunda metade do século XIX-, a força de 
trabalho reagia à exploração extenuante, fundada na mais-valia 
absoluta, com a extensão do tempo de trabalho, e também à 
exploração do trabalho de crianças, mulheres e idosos. A luta de 
classe inrrompe contudente em todas as suas formas, expondo a 
questão social: a luta dos trabalhadores com greves e manifestações 
em torno da jornada de trabalho e também sobre o valor da força de 
trabalho- o salário...[ ] ( BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 55). 

 

Portanto, a política social se desenvolveu concomitantemente à 

ascensão do capitalismo. Essa ascensão gerou concentração da propriedade e 

da riqueza socialmente produzida, o que acabou gerando o aprofundamento da 

miséria. Esse cenário de concentração  e apropriação pelos donos dos meios 

de produção, desencandeou a luta de classes, ou seja, o embate entre quem 

produz, os trabalhadores e  quem detém os meios de produção, os burgueses. 

Emerge daí  a questão social, que torna-se alvo de iniciativas estatais através 

das politicas sociais.  

A manisfestação da contradição entre o proletariado e a burguesia, 

exigiu um reconhecimento por parte do Estado e por parte da própria burguesia 

da classe trabalhadora, o qual exige outros tipos de intervenção, além da 



 

caridade e da repressão. A partir daí o  Estado passou a desenvolver ações 

que visassem o combate às expressões crescentes  da questão social, sendo 

que a generalização da política social só foi encarada de forma efetiva, a partir 

da consolidação do capitalismo monopolista, no período pós Segunda Guerra 

Mundial. A crise econômica iniciada ainda na década dos anos de 1970, que 

levou os países de capitalismo central a não alcançarem mais as altas taxas de 

lucro e crescimento, fez com que o Estado de Bem-Estar Keynesiano em vigor 

desde a década de 1940 entrasse em colapso, levando a uma crescente 

cobrança por parte do capital,  em rever os benefícios sociais da classe 

trabalhadora. 

 

As políticas sociais no Brasil: entre avanços e retrocessos  

As discussões em torno de políticas sociais no Brasil que assegurassem 

o bem-estar da população, se fortalecem no âmbito das transformações do 

modelo socioeconômico e político a partir de 1930 com o  ajuste do país ao 

modelo de desenvolvimento mundial, ou seja, a mudança do  modelo agro-

exportador para o urbano-industrial.  A inserção do Brasil no capitalismo deu-se 

de forma tradia e de uma maneira bastante peculiar, misturando o passado 

com a modernidade. O capitalismo foi sendo integrado a partir da substituição 

do trabalho escravo pelo trabalho livre, surguindo daí um modelo de 

capitalismo que mesclava progresso e conservação, haja vista que mantinha 

elementos do período escravocrata (SILVA, 2014). Nesse cenário, o Estado 

brasileiro era um instrumento  de institucionalização do predomínio das elites 

nativas dominantes, era um Estado repressivo e que atuava por meio do 

controle social, com isso a questão social era tratada como caso de polícia 

(CERQUEIRA FILHO, 1982). 

   As políticas sociais no Brasil foram fortemente influenciadas pelas 

mudanças econômicas no plano internacional e por seus impactos sobre a 

política nacionale somente após a década de 1980 notou-se um avanço 

promissor na direção da garantia efetiva dos direitos políticos e sociais. Esse 

avanço deve-se em grande parte à promulgação da Constituição Federal de 

1988, que assegurava amplos direitos civis e sociais e na qual há uma 

reformulação do sistema de proteção social brasileiro, colocando o Estado 



 

como regulador, financiador e provedor das políticas sociais; há ainda a 

universalização do acesso a benefícios e serviços e a adoção da concepção de 

“mínimos sociais” como direito de todos. 

Apesar de todas as mudanças previstas pela Constituição Federal de 

1988, que garantia o acesso universal da população às políticas sociais, a 

implementação não ocorreu como previsto. Nesse momento o país  estava à 

caminho  para se  adaptção a um novo  modelo econômico, que ia contra todos 

os avanços na área da política social. 

 
Legitimados pelo crescente processo de internacionalização da 
economia, passaram a centrar fogo nos avanços constitucionais que 
implicavam maior regulação estatal, clamando, ao mesmo tempo, por: 
desestatização, desregulamentação econômica e social, privatização 
do patrimônio e dos serviços públicos e flexibilização do trabalho e da 
produção (PEREIRA, 2002, p.157). 
 
 

Com isso o perfil das políticas sociais brasileira foi reestruturado com a 

política neoliberal nos anos 1990, ampliando as marcas de uma proteção social 

meramente compensatória e residual, vinculada às políticas de 

desenvolvimento orientada pelos organismos internacionais. Estes, primam 

pela enxugamento do Estado e suas funções, especificamente no que diz 

respeito ao ambito das intervenções sociais junto à classe trabalhadora que 

sofre as expressões da Questão Social geradas, mantidas e legitimadas pela 

relação capital e trabalho.  

 

 A crise do estado e a política social na contemporaneidade  

A crise do Welfare State foi a porta aberta para a entrada da perspectiva 

neoliberal. Em nível mundial, o neoliberalismo nasceu logo após a Segunda 

Guerra Mundial, nos países onde o capitalismo era avançado, como na região 

da Europa e da América do Norte (ANDERSON, 1995). Para o autor, o ideário 

neoliberal foi uma forma de reagir frente à atuação do Estado no enfretamento 

das demandas originárias dos trabalhadores. 

O modelo neoliberal adotado pelo Brasil a partir dos anos 1990, resultou 

num aprofundamento das crises econômicas e sociais que já existiam. Com a 

implantação da doutrina neoliberal, os trabalhadores sofreram com a 



 

flexibilização dos direitos conquistados e com a consequente precarização dos 

serviços públicos..  

Nem bem foi instituído um Estado que poderia ser chamado de 

Democrático de Direito, já vieram as reformas na década de 1990 que 

favoreceram a ascensão da proposta neoliberal pactuada no Consenso de 

Washington em 1989 no âmbito mundial, onde os sete países mais ricos do 

mundo (Grupo dos 7 ou G7) a partir do final da década de 1980, passam a 

deliberar como as demais nações deviam ajustar-se à nova ordem mundial. 

Apoiadas nas deliberações do consenso ficaram estruturadas as bases da 

nova política econômica e social, que impôs uma ideologia difundida 

mundialmente. As propostas adotadas a partir do consenso estão relacionadas 

à “[...] estatização econômicas (combate à inflação); realização das reformas 

estruturais (privatização, desregulamentação de mercados, liberação financeira 

e comercial); retomada dos investimentos estrangeiros para incrementar o 

desenvolvimento” (SILVA, 2007, p. 59). A principal proposta do consenso foi 

incentivar as reformas de Estado em todos os países da América Latina. Essas 

reformas diziam respeito ao descomprometimento do Estado com relação às 

expressões da Questão Social enfrentadas durante o Estado Social.  

A última grande crise do sistema capitalista iniciou-se em 1998, nos 

Estados Unidos, em decorrência de um colapso no sistema imobiliário 

americano. As instituições, para garantirem uma participação maior nesse 

mercado, acabaram por conceder crédito aos chamados subprimes,3 as 

garantias nesses contratos eram as próprias casas hipotecadas. Como a partir 

de 2008, os Estados unidos subiram as taxas de juros, esses credores não 

conseguiam mais arcar com suas dívidas. 

Como consequência de uma economia globalizada, os efeitos não se 

limitaram apenas aos Estados Unidos, no Brasil os efeitos dessa crise, chegam 

tardiamente, sendo sentidos a partir de 2015 de maneira intensa. A crise do 

capitalismo traz como consequência a crise do Estado Democrático de Direito e 

o mesmo passa a elaborar regulamentações no que diz respeito à proteção 

social para a classe trabalhadora. Entre tantas mudanças que podem ocorrer, 
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três são bastante significativas, sendo: o teto dos gastos públicos, o projeto de 

terceirizações no âmbito do trabalho e a reforma da Previdência Social.  

Para as políticas sociais o efeito é devastador, já que são as primeiras 

atingidas pelas políticas de austeridade adotadas pelo governo. Como exemplo 

temos a aprovação em dezembro de 2016, da Emenda Constitucional 95 (PEC 

95), que estabeleceu um teto de gasto para as despesas primárias da União 

(BRASIL, 2016). Na prática essa PEC, congela as despesas primárias da 

União, em termos reais, por 20 anos, ou seja, os gastos com saúde e 

educação. Em 2017 foram sancionadas pelo Presidente da República Michel 

Temer, após aprovação no Congresso Nacional, a Lei nº. 13.429 (BRASIL, 

2017a) e a Lei 13.467 (BRASIL, 2017b), consolidando a precarização das 

relações de trabalho sob a justificativa de adequar a legislação às novas 

exigências do mundo laboral. Essas leis trazem mudanças significativas nas 

relações de trabalho, tornando-as ainda mais precárias e instáveis.  

Temos ainda, uma medida que atinge diretamente o mundo do trabalho, 

que foi a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2018. Essa 

reforma flexibilizou ainda mais as relações de trabalho, os 201 pontos 

modificados com a nova lei modificaram elementos centrais da relação de 

emprego, deixando o trabalhador em uma situação de insegurança e vulnerável 

com relação ao trabalho, fazendo com que ele se sujeite a condições de 

trabalho cada vez mais precárias, assim essa nova lei:  

 
 [...] busca ajustar o padrão de regulação do trabalho de acordo com 
as características do capitalismo contemporâneo, que fortalece a 
autorregulação do mercado ao submeter o trabalhador a uma maior 
insegurança e ao ampliar a liberdade do empregador em determinar 
as condições de contratação, o uso da mão de obra e a remuneração 
do trabalho (KREIN, 2018, p. 78). 
 

E nesse momento da história do Brasil está em andamento mais uma 

reforma da Previdência Social, dentre tantas que vem ocorrendo desde 1998. 

Da forma como está sendo pensada pelo governo e seus aliados, sem a 

participação da classe trabalhadora – principal atingida pela reforma – promete 

ser devastadora para a classe trabalhadora. Infere-se que o futuro vislumbra 

um país novamente marcando presença no mapa mundial da fome e com 

estatísticas elevadas de extrema pobreza.  



 

 

   Considerações Finais 

Como vimos, as crises do capital e do Estado tem infuência direta em 

como são decididos os rumos da política social. No caso específico do Brasil, 

isso vem ocorrendo desde o fim da década de 1980, com a promulgação da 

Constituição Federal em 1988, que garantiu a viabilização por parte do Estado 

brasileiro uma série de direitos em todas as áreas sociais. Com a chegada dos 

anos de 1990, o país rumou em direção ao neoliberalismo e com isso os 

investimentos em políticas sociais que nunca chegaram a ser universais 

diminuiram cada vez mais, já que esse modelo pregava o enxugamento do 

Estado no campo social. Nesse sistema o investimento em políticas sociais é 

um gasto desnecessário e que só seria dispensados aos mais necessitados.  

Com a crise de 2008, que atingiu todos os países do mundo capitalista e 

chegou de forma mais aguda ao Brasil  a partir de 2015, o país começou a 

adotar políticas que refreassem a mesma e as políticas de contenção insidiram 

diretamente sobre as políticas sociais, com corte de verbas e congelamentos 

de investimentos em áreas fundamentais para o desenvolvimento do país, 

como por exemplo a PEC 95 que reduziu os gastos nas áreas de saúde e 

educação em 20 anos. Além disso o mundo do trabalho foi duramente 

atingindo, com a implementação no fim de 2018 da reforma trabalhista, que na 

prática acabou com a estabilidade empregatícia e passou a expor o trabalhador 

a condiçoes cada vez mais precarizadas de trabalho. A desestabilização atinge 

todos os trabalhadores, desde os que trabalham no setor privado quanto no 

setor público, fazendo com que os mesmos submetam-se a condições 

precárias de trabalho.  

 Estamos ainda em pleno processo de implementação de políticas de 

austeridade no país e já podemos perceber que  é sobre o trabalhador que 

recair todo o ônus dessas medidas. Os próximos passos do atual governo rumo 

à aprovação da reforma da previdência, já prenuncia mais um ataque a um 

direito conquistado e constituido constitucinamente e que foi decorrente de 

muita luta. 

Portanto, o momento atual chama os trabalhadores a unirem-se na luta 

contra todos os retrocessos que estão sendo implementados pelos governos 



 

em todos os âmbitos da federação guiados por uma lógica internacional de 

conservadorismo extremo, e que, se tais mudanças forem aprovadas no 

modelo previstas, o impacto na vida dos trabalhadores será imediato, assim 

como, na vida das gerações vindouras que terão seus futuros jogados ao 

mundo da miséria e da pobreza.  
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