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Resumo: Diante da crise estrutural do capital e de sua ofensiva de 

restauração para recompor o processo de acumulação, cuja 

intensidade e densidade dependem da particularidade do 

desenvolvimento de cada país e região, este artigo se propõe a 

abordar a incompatibilidade da generalização dos direitos sociais 

com a lógica de acumulação capitalista. A partir do arsenal heurístico 

do materialismo histórico dialético, o objetivo desta exposição 

consiste, pois, em analisar a formação do padrão de proteção social 

brasileiro, enfatizando os limites do estreito direito burguês no 

tocante à ampliação de direitos sociais essenciais no enfrentamento 

da “questão social”. 
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ABSTRACT: Faced with the structural crisis of capital and its 

restoration offensive to restore the process of accumulation, whose 

intensity and density depend on the particular development of each 

country and region, this article proposes to address the incompatibility 

of the generalization of social rights with logic of capitalist 

accumulation. From the heuristic arsenal of dialectical historical 

materialism, the aim of this exposition is therefore to analyze the 

formation of the Brazilian social protection standard, emphasizing the 

limits of the narrow bourgeois right with regard to the expansion of 

essential social rights in the face of the "social question”. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

         É comum mediante o contexto de crise do capital, em nome do desenvolvimento, a 

criação de mecanismos de contratendências voltados para a recomposição do capital, que 

inclui uma atuação direta do Estado como agente econômico e a redefinição de sua 

intervenção na “questão social”, abrangendo mudanças na regulação do trabalho e, 

consequentemente, nos direitos sociais.  

        No caso brasileiro, país situado na periferia do mundo capitalista, embora não se 

desvincule do cenário macrossocietário, pela própria dinâmica da lei geral de acumulação 

capitalista, imprime características particulares dialeticamente contraditórios. Por 

conseguinte, os aspectos conjunturais histórico-sociais mais significativos que influem na 

formação do padrão de proteção social brasileiro presumem a apreensão da constituição do 

capitalismo na formação social brasileira, que por sua vez, é determinado pelos marcos 

históricos do capitalismo mundial. 

           Dito isto, quanto à ampliação e/ou perda dos direitos sociais no Brasil em tempos de 

generalizada crise do capital3, este artigo propõe, inicialmente, apreender a gênese da 

“questão social”, do Estado burguês e das políticas sociais, analisando como se expressam 

na passagem da fase do capitalismo concorrencial para a fase imperialista. Em seguida, a 

partir dessa apreensão inicial, partimos para a análise da particularidade do modelo de 

proteção social brasileiro, enfatizando os limites do estreito direito burguês no tocante à 

ampliação de direitos sociais essenciais no enfrentamento da “questão social” na cena 

contemporânea. 

          Assim, a partir do arsenal heurístico do materialismo histórico-dialético, o objetivo 

desta exposição consiste, pois, em analisar a natureza limitada das conquistas dos direitos 

sociais na sociedade burguesa, sinalizando a incompatibilidade da generalização dos 

direitos sociais com a lógica de acumulação capitalista.  Por fim, traçam-se algumas 

considerações finais, ainda em caráter preliminar. 

 

2. ESTADO, “QUESTÃO SOCIAL” E DIREITOS SOCIAIS: fundamentos sócio-

histórico 

 

                                                 
3  As crises são resultado da dinâmica contraditória do modo de produção capitalista, na qual a lei do valor se 

impõe, num circuito que vai da produção das mercadorias à sua realização através do consumo.  Podemos 
afirmar que “a razão última de todas as crises reais é sempre a pobreza e a restrição ao consumo das massas 
em face do impulso da produção capitalista a desenvolver as forças produtivas como se apenas a capacidade 
absoluta do consumo da sociedade constituísse seu limite” (NETTO; BRAZ; 2007, p. 161 apud Marx, 1985, III, 
2:24). 
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             Antes de partir para a particularidade do capitalismo na realidade brasileira, cujo 

padrão de proteção social adquire características especificas tendo em vista o papel 

“periférico” do Brasil no processo de valorização do capital, identificamos como fundamental 

destacar a origem do Estado, da “questão social” e das políticas sociais na sua relação com 

o antagonismo das classes sociais, o que sugere incorporar algumas mediações no seio do 

movimento dialético da totalidade concreta.  

           Assim, sobre a origem do Estado, segundo Mandel (1982, p.334) “coincide com a 

origem da propriedade privada, [...] mas o Estado é mais antigo que o capital, e suas 

funções não podem ser derivadas diretamente das necessidades da produção e da 

circulação de mercadorias”. O autor afirma que nas sociedades pré-capitalistas já existia o 

Estado como administrador de interesses econômicos privados, representado na figura dos 

Estados absolutistas que garantiam a proteção dos proprietários de terra contra invasões 

inimigas. Apenas com a mudança da produção simples de mercadorias determinada pelo 

valor de uso, pela produção de bens materiais determinada pelo valor de troca, na 

passagem do processo revolucionário burguês que destruiu o Antigo Regime, substitui-se 

“[...] as formas tradicionais de dominação política por meio da expansão capital-dinheiro” e 

consequentemente, o Estado, agora, burguês, torna-se instrumento de legitimação do modo 

de produção capitalista. (Idem; 1982, p. 335). 

           De tal modo se deu a “pré-história” da “questão social”, na qual resulta diretamente 

desse movimento simultâneo do processo de acumulação ou reprodução ampliada do 

capital4, em que a produção de mercadorias antes destinadas à subsistência passa pela 

total subordinação ao processo de valorização do capital. A mudança no poder econômico-

político significou não simplesmente a substituição de uma forma de organização social por 

outra, por novas condições de opressão, fez emergir, no século XIX, a pobreza extrema, 

pois: 

 

Se, nas formas de sociedade precedentes à sociedade burguesa, a 
pobreza estava ligada a um quadro geral de escassez ([...] 
determinado pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas 
materiais e sociais), agora ela se mostrava conectada a um quadro 
geral tendente a reduzir com força a situação da escassez. (NETTO, 
2001, p. 42-43 apud SANTOS, 2012, p.28). 
 

             Em outras palavras, para além da diferenciação entre classes que já existia no 

escravismo e no sistema feudal, superar o quadro de pobreza desse período não dependia 

inteiramente da vontade humana, tal possibilidade só passa a ser possível com o 

                                                 
4  Segundo Pereira, [...] “A expropriação do trabalhador rural, ou camponês, assim como a expropriação da terra, 

nos prévios estágios de formação do modo de produção burguês, pode ser considerado o prelúdio do processo 
de acumulação tratado na lei geral da acumulação capitalista formulada por Marx, ou do processo de reprodução 
ampliada do capital.” (2016, p.52). 
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desenvolvimento das forças produtivas, que cria mecanismos capazes de aumentar o 

volume de produção e reduzir os problemas causados pelos longos períodos de fome 

decorrentes da escassez que os países do “velho mundo” vivenciaram. 

         Ao tempo que o “novo mundo” experimenta um aumento progressivo da riqueza social 

de um lado, com o advento do progresso técnico no processo produtivo que proporcionou, 

também, a diminuição da quantidade de horas de trabalho necessário por dia, de outro, 

registrou-se, contraditoriamente, a intensificação da exploração do trabalho e o aumento 

crescente da pobreza na sociedade burguesa, em decorrência da apropriação privada dos 

meios de produção e da riqueza socialmente produzida. 

        O modo de produção especificamente capitalista reproduz, pois, ainda hoje, de forma 

crescente e generalizada, as desigualdades sociais, porque essa é a essência da lei geral 

de acumulação capitalista, cuja gênese da “questão social” pode ser datada, segundo 

Santos (2012), por volta de 1830, como marco do fenômeno do pauperismo. É como 

desdobramento desse contexto sociopolítico que emana do antagonismo estrutural entre as 

classes sociais fundamentais, burguesia e proletariado, que a autora demarca a localização 

histórica da “questão social”. 

        Com efeito, os níveis de concentração de riqueza, exploração da força de trabalho, 

pobreza, desemprego e as respostas dadas pelo Estado a essas diversas expressões da 

“questão social” na forma de políticas sociais, têm como dinamismo os interesses do 

capitalismo em suas diversas fases de acumulação e expansão: capitalismo de livre-

concorrência (ou concorrencial), a fase imperialista do capitalismo e o capitalismo tardio (ou 

contemporâneo), que coloca as necessidades sociais a serviço das necessidades de sua 

valorização. 

         Na primeira fase do capitalismo, a concorrencial, um Estado forte era interpretado 

como sinônimo de uma burguesia fraca. Porém, de acordo com Paniago (2011, p.8, 9), 

“durante os primeiros séculos da luta pela regulamentação do trabalho, o capital, ainda 

embrionário, utilizava-se da força do Estado para garantir o prolongamento ilimitado da 

jornada de trabalho, levando o trabalhador à extrema fadiga e até a morte”. As mortes 

prematuras da época colocavam em risco a própria reprodução da força de trabalho, fato 

considerável para o surgimento das primeiras medidas de regulamentação do trabalho, com 

a aprovação das leis fabris inglesas na metade do século XIX, como resultado de uma luta 

“multissecular” entre capitalistas e trabalhadores. (PANIAGO, 2011). 

         Passado esse período, respondendo por novas formas de dominação históricas, 

teremos no início do século XX, um Estado que Mandel chama de “capitalista total ideal”, 

incorporando o papel de administrador das crises econômicas e lutas sociais que possam 

ameaçar o processo de valorização e acumulação do capitalismo, de onde as políticas 

sociais se tornam expressão estratégica relevante. (BEHRING, 1998). 
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        Temos, assim, a refuncionalização e o redimensionamento do Estado com o ingresso 

do capitalismo na fase imperialista, que Lenin (1870-1924) analisa como o estágio superior 

do capitalismo, período de consolidação dos monopólios, do capital financeiro e da 

oligarquia financeira5. Conforme Netto (2011, p.27), para assegurar os superlucros dos 

monopólios: 

Justamente nesse nível dá-se a articulação das funções econômicas 
e políticas do Estado burguês no capitalismo monopolista: para 
exercer, no plano estrito do jogo econômico, o papel do “comitê 
executivo” da burguesia monopolista, ele deve legitimar-se 
politicamente incorporando outros protagonistas sócio-politicos. O 
alargamento da sua base de sustentação e legitimação sócio-política, 
mediante a generalização e a institucionalização de direitos e 
garantias cívicas e sociais, permiti-lhe organizar um consenso que 
assegura o seu desempenho.  
 

           Ainda segundo o mesmo autor, foi “a partir da concretização das possibilidades 

econômico-sociais e políticas segregadas na ordem monopólica (concretização viável do 

jogo das forças políticas) que a “questão social” se põe como alvo de políticas sociais” 

(2011, p.29). Inicia-se nessa fase, portanto, o coroamento da conquista da cidadania6, uma 

igualdade formal abstrata perante as leis, com a consolidação política do movimento 

operário que, embora signifique ganhos parciais em beneficio do trabalho, não confronta o 

capital. 

         Cabe ressaltar, no entanto, que enquanto um número considerável de países se 

encontrava na fase monopolista do mercado mundial, outros países, como os da América 

Latina, ainda viviam de uma economia tipicamente colonial. Sob tais condições históricas, 

aos países que não passaram pelas etapas iniciais do processo de acumulação do capital, 

como é o caso do Brasil, incumbiu-se, pois, o papel de reserva de acumulação primitiva para 

a expansão do capitalismo mundial.  

        Do processo de reconstrução econômico e social do período pós Segunda Guerra 

Mundial, de onde o regime do capital experimentou uma onda longa expansiva, apesar de 

suas crises periódicas (cíclicas), tivemos como desdobramento histórico a estratégia 

keynesiana e de seu projeto social democrata do Welfare State na Europa Nórdica e alguns 

países da Europa Ocidental, o que não representou ganhos para os 

                                                 
5 Segundo Florestan Fernandes, “os monopólios são frutos da intensificação da concentração e da centralização 

do capital. A concentração de baseia na ampliação do capital constante na produção, na forma de maquinaria e 
equipamentos; a centralização do capital se refere à conformação das fusões  e aquisições que formarão 
enormes blocos de capital organizados na grande e típica empresa capitalista, sob a forma de sociedades 
anônimas. No que toca ao capital financeiro [...] trata das várias formas de capitais integrados  em escala 
mundial, com especial destaque para o papel desempenhado pela fusão do grande capital bancário com o 
grande capital industrial. A oligarquia financeira é a manifestação concreta do poder dos grandes bancos na era 
dos monopólios em escala mundial. [...] Cria-se, assim, uma camada parasitória, rentista, da burguesia, que 
também suga a  mais-valia extraída dos trabalhadores empregados pelo capitalista industrial”. (2012, p.17). 
6 Para Marx, ao tratar dos direitos políticos, “toda a emancipação política é redução do homem, por um lado, a 

membro da sociedade civil, a indivíduo egoísta independente; por outro, a cidadão, a pessoa moral (2009, p.71). 
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países periféricos, chamado também de “Terceiro Mundo” ou países em desenvolvimento, 

como veremos a seguir. 

        Esse é o ponto que nos propomos a tratar adiante para apreender os determinantes 

sócio-históricos que fizeram do Brasil um Estado de Bem Estar inacabado, que tem na 

justificativa de superação do subdesenvolvimento o argumento político para se efetuar 

reformas econômicas e sociais que incluem graves ataques aos direitos trabalhistas e 

sociais historicamente conquistados. 

 

3. A PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E A INACABADA CONSTRUÇÃO DO 

SISTEMA DE BEM-ESTAR.  

 

          Como vimos, a centralização do capital é a causa do “desenvolvimento desigual e 

combinado”7 entre as economias do mundo, abarcando as relações sociais no geral. No 

Brasil, não tivemos uma expansão de uma economia estruturada no modelo clássico do 

capitalismo nos países desenvolvidos, não houve uma revolução burguesa, nem a revolução 

industrial, que possibilitou aos países cêntricos viverem um significativo crescimento 

econômico e a fase experimentada pelo modelo de proteção social do Estado de Bem Estar. 

 

Um regime de Estado de Bem-Estar [...] tem como pressuposto a 
existência de economias estáveis, mercados formais de trabalho, 
Estados relativamente autônomos e instituições democráticas firmes; 
e é financiado por elevados imposto, cobrados dos contribuintes, que 
revertem aos cidadão sob formas de provisões públicas, garantidas 
como direitos. (GOUGH, 2006 apud PANIAGO, 2016).  
 

         Pelo contrário, historicamente, houve enormes obstáculos para o desenvolvimento 

brasileiro e a construção da cidadania do Estado democrático de direito. No Brasil, não 

existiu uma acumulação razoavelmente suficiente para passar do modelo agro-exportador 

para a expansão urbano-industrial no pós 1930, sem essa estrutura inicial o país foi 

penalizado a seguir as regras do jogo do grande capital internacional, lhe coube apenas o 

papel de país subdesenvolvido.  Na crítica de Oliveira: 

 

[...] a teoria do subdesenvolvimento sentou as bases do 
“desenvolvimentismo” que desviou a atenção teórica e a ação política 
do problema da luta de classes, justamente no período em que, com 
a transformação da economia de base para industrial-urbana, as 
condições objetivas daquela se agravavam (2013, p34).   

 

                                                 
7 O entendimento sobre o desenvolvimento desigual e combinado é um pensamento inaugurado pelo marxista 

russo Léon Trotsky em seu estudo sobre a inserção da economia russa no sistema capitalista. Ver: TROTSKY, 
León. História da revolução russa. 2ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
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          Historicamente, durante o processo de expansão socioeconômica do capitalismo no 

Brasil predominou uma longa tradição política autoritária, de modelo oligárquico, 

patrimonialista e burocrático que marcam a nossa formação social brasileira. Desse modo, 

já com vistas à industrialização da economia brasileira, sob pena de caso deixasse a classe 

trabalhadora entregue à própria sorte poderia se inviabilizar o progresso, é no governo 

Vargas que cria-se algumas políticas importantes que marcam a trajetória de expansão e 

consolidação de direitos sociais e trabalhistas. Conforme acentua Behring e Boschetti: 

 

Esse movimento é marcado pela ausência de compromisso com 
qualquer defesa mais contundente dos direitos dos cidadãos por 
parte das elites econômicas , o que é uma marca indelével da nossa 
formação. Fato que é fundamental para pensar a configuração da 
política social no Brasil (2011, p.73) 
 

           O sistema de Proteção Social Brasileiro surge nessa conjuntura, entre os anos de 

1930 a 1945, podendo ser compreendidas como uma espécie de protoformas vitais à nova 

estratégia industrial-desenvolvimentista da era Jucelino Kubistck.  Na década de 1930, 

foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões (Iaps), unificando e ampliando o 

papel das Caixas de Aposentadorias e Pensões (Caps) e apresentando-se como um 

primeiro esboço do sistema de proteção social brasileiro. Como direitos conquistados têm-

se: a obrigatoriedade da carteira profissional para os trabalhadores urbanos, a definição da 

jornada de trabalho de oito horas, o direito a férias e a lei do salário-mínimo (BEHRING, 

BOSCHETTI, 2011). 

          Contudo, como retrata Oliveira “as leis trabalhistas fazem parte de um conjunto de 

medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação”. (1975, p. 12).              

Getúlio Vargas, através de sua política trabalhista, buscava, sobretudo, controlar as greves 

e os movimentos operários, ao passo que beneficiava os interesses de expansão do grande 

capital estrangeiro no país. A intervenção do Estado no âmbito social é dada, pois, de forma 

a responder a algumas reivindicações dos trabalhadores sem sacrificar a lucratividade do 

capital. Sobre o sistema de seguros, de acordo com Faleiros (1992, p.45): 

 

O sistema de seguros foi paulatina e sucessivamente implementado 
através de Institutos de Previdência Social para categorias de 
trabalhadores como marítimos, estivadores, bancários e industriais. 
Os trabalhadores rurais, maioria da população, sem condição salarial 
por pressão dos latifúndios e também sem organização de seus 
interesses, ficaram de fora do sistema social de previdência até os 
anos 70. 
 

         Portanto, até a década de 1970 o sistema de proteção da previdência só funcionava 

para os trabalhadores formais, isto é, todos os desempregados, de maneira geral, que 
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estavam fora do mercado formal de trabalho, eram excluídos do seguro trabalhista. Esse 

modelo de proteção social fragmenta as categorias e implementa os benefícios de forma 

desigual. 

          Enquanto países da Europa criaram amplos e universais sistemas públicos de 

proteção social, como é o caso da Inglaterra, no Brasil, essa política de bem-estar social não 

se configurou, se estrutura uma proteção social com políticas seletivas, de assistência aos 

pobres e previdência para os assalariados 

          Na entrada dos anos 1970, enquanto a ordem do capital sofre uma drástica redução 

de suas taxas de lucros, eclodindo numa crise generalizada, que reflete na desconstrução 

do modelo de Welfare State em vários países, cujos fatores que influem nessa 

desconstrução foram à crise no modelo de produção, como também, as críticas neoliberais 

a esse padrão, contraditoriamente, no Brasil, em pleno regime militar, a classe trabalhadora 

obtém ganhos por meio da seleção expansiva de alguns serviços sociais. Como forma de 

conter a resistência organizada da sociedade que não legitimavam aquela ordem, resume 

Mota: 

[...] Assiste-se no Brasil, sob os auspícios do regime militar e do 
milagre brasileiro, a uma relativa ampliação das políticas de 
seguridade social, como é o caso do FUNRURAL, da renda vitalícia 
para os idosos, do aumento do teto do benefício mínimo, além da 
abertura da previdência social para os trabalhadores autônomos e 
empregados domésticos (Oliveira e Teixeira, 1986) e da ampliação 
da assistência médico-social. (MOTA, 2000, p. 139). 
 

           Foi nesse período que a política social se integra de fato ao conjunto de políticas de 

governo, como estratégia para a legitimação do modelo de desenvolvimento econômico, 

sem abandonar uma política repressiva às reivindicações e manifestações da classe 

trabalhadora. 

         Ainda assim, temos internamente, a expansão gradativa dos movimentos sociais, que 

viviam até então, sob forte repressão, com a década de 1980 iniciando em clima de lutas 

pela ampliação dos direitos sociais e pela reforma democrática do Estado brasileiro. Ao 

longo das lutas travadas no campo político e social, temos a então Constituição Federal de 

1988. Esse momento representou, de tal modo, um grande avanço para a proteção social 

brasileira com a criação da Seguridade Social, destinado a assegurar os direitos relativos à 

saúde, previdência e assistência. Tivemos então entre outros avanços: 

 

No âmbito da saúde e da assistência social [...] a descentralização e a 
participação social, a universalização do acesso à saúde; o estabelecimento 
da assistência social, pela primeira vez, como política pública, no mesmo 
patamar da saúde e da previdência; a criação; no âmbito da assistência 
social, do Benefício de Prestação Continuada mensal, no valor de um 
salário mínimo, para idosos e portadores de deficiência que comprovem não 
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possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 
família. No âmbito da Previdência, podem ser citadas, entre outras, as 
seguintes conquistas: a extensão aos trabalhadores de benefícios antes 
restritos aos urbanos; a redução da idade em cinco anos, para 
aposentadorias ruraia; o piso de um salário mínimo para todos os 
benefícios; o cálculo dos benefícios com base nos últimos 36 meses de 
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, a pensão por morte 
para homens, e o 13ª benefício para aposentados e pensionistas tendo por 
base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano (Oliveira; 
Oliveira. 2009, p.22). 

 
         Partimos do pressuposto, então, de que a conquista de direitos sociais dependem 

tanto da proporção das lutas sociais organizadas dos trabalhadores, quanto da forma como 

o capital absorve essas reivindicações em seu beneficio, incorporando algumas exigências 

do trabalho que também atendam aos seus interesses de acumulação. O que está em foco 

hoje é se a generalização dos direitos sociais é compatível com a lógica de acumulação 

capitalista, que subordina o trabalho ao capital. Segundo a análise de Paniago:  

 

Se houve momentos, no passado, em que se pode avançar no sentido da 
universalização dos direitos sociais, fortalecendo a convicção de que 
gradativamente se faria retornar aos trabalhadores parte da riqueza social 
gerada por eles, na forma dos benefícios indiretos assegurados pelas 
políticas sociais, hoje se trata de resistir à retirada acintosa de antigas 
conquistas e de observar o aumento induzido dos desempregados, com 
evidente impacto no aumento da demanda dos, agora cada vez mais 
escassos e seletivos, benefícios sociais. (2011, p.2). 

 
             Concretamente é o que vem ocorrendo no Brasil desde que aderiu uma política 

neoliberal, imposta por organismos financeiros internacionais, materializada pelo Consenso 

de Washington8. Como observamos, após as conquistas dos trabalhadores anunciadas na 

Carta Magna, temos, desde então, na contramão de seus avanços políticos e sociais o que 

Behring (2008) sintetiza como um processo de “contrarreformas neoliberais do Estado”, com 

graves implicações geradas para a classe trabalhadora, com a privatização e 

mercantilização dos direitos sociais, como resposta à crise estrutural do capital 

experimentada hoje.  

           Embora não seja proposta deste trabalho aprofundar a análise das atuais reformas 

do Estado, no que toca á Seguridade Social, esta constitui, conforme revela Silva (2010, 

p.137), “um locus privilegiado de processamento e mediação das contradições relacionadas 

às formas de geração, apropriação e distribuição de riqueza”. Embora tenha ocorrido uma 

expansão da cobertura e oferta de bens e serviços no Brasil, observa-se uma significativa 

                                                 
8 O termo Consenso de Washington tem origem num conjunto de regras básicas, identificadas pelo economista 

John Williamson em 1990, baseadas no pensamento político e opiniões que ele acreditava reunirem consenso 
amplo naquela época. O conjunto de medidas incluía: 1) disciplina fiscal; 2) redução dos gastos públicos; 3) 
reforma tributária; 4) determinação de juros pelo mercado; 5) câmbio dependente igualmente do mercado; 
6) liberalização do comércio; 7) eliminação de restrições para o investimento estrangeiro direto; 8) privatização 
das empresas estatais; 9) desregulamentação (afrouxamento das leis económicas e do trabalho); 10) respeito e 
acesso regulamentado à propriedade intelectual. (LOPES, 2011, p.04). 
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redução do caráter redistributivo, do retrocesso dos mecanismos de financiamento e 

principalmente a privatização dos serviços públicos, como a saúde e educação e 

previdência. 

          Há um continuo processo de desmonte, principalmente, da previdência social. Sob 

essa ótica, podemos citar a Emenda Constitucional n.20, de 1998, na gestão do presidente 

Fernando Henrique Cardoso; seguido das Emendas Constitucionais n. 43, de 2003, e 47, de 

2005, na gestão de Luíz Inácio Lula da Silva (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011 p.23) e a 

continuação de alguns desses retrocessos na gestão de Dilma Roussef, com a criação em 

novembro de 2015 da Regra 85/95 Regressiva, estabelecida pela Lei 13.1839, que inclui 

potencial redução no valor do benefício e agora, em tramitação, no ano de 2017 a proposta 

de Reforma da Previdência da atual gestão do governo Michel Temer, que caso seja 

aprovado, será preciso trabalhar 49 anos para ter acesso à aposentadoria integral. 

         Assistimos, dessa forma, a substituição do sistema público por um de capitalização 

plena individual, a política pública vem perdendo espaço para a estratégia de mercado que 

visa a aceleração da privatização dos serviços públicos. Isso demonstra o traço histórico na 

trajetória dos direitos no Brasil, de onde predomina os interesses privados em detrimento 

dos interesses públicos, com o Estado sendo o esteio do capital privado. Nessa direção, 

concluímos com as palavras de Netto ao constatar que (2011, p.29) “respostas positivas a 

demandas das classes subalternas podem ser oferecidas na medida exata em que elas 

mesmas podem ser refuncionalizadas para o interesse direto e ou indireto da maximização 

dos lucros”. Daí reside os limites do estreito direito burguês no tocante à ampliação de 

direitos sociais essenciais no enfrentamento da “questão social”.     

   

4. Considerações Finais 

  

         Diante do que foi exposto, como podemos ver, se o Brasil não chegou se quer perto de 

experimentar um Estado de Bem-Estar, a possibilidade de um padrão de proteção social 

com direitos iguais para todos fica cada vez mais distante da nossa realidade concreta. 

Embora tenha ocorrido uma expansão da cobertura e oferta de bens e serviços no Brasil, 

observa-se uma significativa redução do caráter redistributivo, do retrocesso dos 

mecanismos de financiamento e principalmente a privatização dos serviços públicos, como a 

saúde, educação e previdência. 

         Em tempos de crise estrutural do capital, com a retirada do aparato estatal na 

cobertura social e a imobilidade dos trabalhadores frente à subtração de direitos, a 

                                                 
9 Para maiores detalhamento acessar o site da Previdência Social. Disponível em: 
http://www.previdencia.gov.br/2015/06/servico-novas-regras-para-aposentadoria-por-tempo-de-
contribuicao-ja-estao-em-vigor/. 
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tendência é um tratamento igual entre desiguais, mistificando a estrutura de classes. 

Notadamente, a mudança na correlação de forças entre capital e trabalho é que determina a 

ampliação ou retirada de direitos sociais historicamente conquistados, isso significa que 

dentro da ordem do capital, somente as lutas sociais organizadas pode combater as 

medidas governamentais de retiradas de direitos em nome dos interesses do capital. 

        Apreender o limite da cidadania liberal-burguesa, que é incompatível com qualquer 

projeto de transformação radical da sociedade, não é o mesmo que aceitá-la como uma 

palavra vazia de sentido, é fundamental que possamos nos utilizar dela como espaço 

contraditório de luta, do contrário, estaremos aceitando a desigualdade social como natural 

e dando à burguesia dominante poder pleno. 
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