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Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo discutir o papel do Estado na constituição das políticas 
sociais sob a perspectiva das luta de classes, bem como os desafios para a organização da 
classe trabalhadora neste processo, tendo em vista as transformações societárias que 
desencadearam a partir da década de 1970. 
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Abstract:  
This article aims to discuss the role of the State in the constitution of social policies from the 
perspective of class struggles, as well as the challenges for the organization of the working 
class in this process, in view of the societal transformations that triggered from the 1970s. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado a partir do processo de transição do feudalismo à era moderna tornou-se o 

objeto de estudo de diversos pensadores, desde os clássicos aos contemporâneos. Tal 

“centralidade” advém da necessidade de compreender a maneira como a sociedade 

estrutura os seus valores, as suas normas e suas regras, tanto na esfera econômica, quanto 

na esfera social e política. Desse processo, surgem teorias sobre o Estado e o seu papel na 

sociedade moderna.  

Entretanto, neste trabalho, abordaremos o Estado a partir dos estudos marxianos e 

da tradição marxista, considerando que não há em Marx uma teoria do Estado completa e 

acabada, mas sim “determinações diversas sobre o Estado em contextos variados 

(DURIGUETTO;MONTAÑO, 2011, p.34)”. Vale ressaltar que dentro da tradição marxista 

esse debate não é homogêneo, dessa forma, apresentaremos a concepção desenvolvida 

por Marx, sem entrar nas querelas sobre as divergências teóricas que se desenvolveram no 

seio do marxismo.  

Marx e Engels, em uma passagem clássica do Manifesto do Partido Comunista, 

afirmam que “o poder do Estado moderno não passa de um comitê executivo que administra 

os negócios comuns da classe burguesa como um todo (MARX;ENGELS, 2008, p.12)”. 

Essa assertiva norteará a concepção de Estado que adotaremos neste trabalho que tem por 

objetivo delinear uma breve exposição acerca do papel do Estado na formulação das 

políticas sociais sob a perspectiva das lutas de classe no atual cenário sócio-político, 

apontando os principais desafios para a organização da classe trabalhadora neste processo. 

1. Estado e política social: uma breve exposição. 

Marx na obra “Crítica a filosofia do direito de Hegel” se contrapõe à Hegel no que se 

refere à compreensão da sociedade civil enquanto a esfera das relações econômicas e dos 

interesses particulares e o Estado enquanto a esfera da universalização. Segundo Fontes 

(2010, p. 130) para Marx,  

O Estado é conceituado como elemento histórico, coligado à 

existência de classes sociais, não expressando um momento de 

universalidade efetiva. Embora se apresente como universal, reduz-

se de fato a uma parcialidade travestida de universalidade, quando 

uma generalização do interesse dominante deve assumir a forma de 

ser de todos. 
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Dessa forma, o Estado se expressa em sua aparência enquanto universal, 

entretanto, a sua essência se reduz a representar os interesses particulares da burguesia.  

Na perspectiva marxiana, a sociedade civil é compreendida enquanto esfera da 

produção e reprodução da vida material. O Estado é produto da sociedade civil e expressa 

por sua vez as suas contradições e legitimando-as, diferente de Hegel, que o concebe 

enquanto uma esfera independente (DURIGUETTO;MONTAÑO, 2011, p.34). 

É neste sentido que,  

Longe de ser o momento de universalização efetiva, o Estado para Marx e 
Engels emerge das relações de produção e expressa os interesses da 
estrutura de classe inerente às relações sociais de produção. Assim, a 
burguesia, ao ter o controle dos meios de produção e ao ter controle sobre o 
trabalho no processo de produção, passa a constituir a classe dominante, 
estendendo seu poder ao Estado, que passa a expressas os seus 
interesses, em normas e leis (IDEM, IBIDEM, p.36) 

 A partir dessa compreensão do papel do Estado enquanto uma esfera determinada 

pelas relações de produção dominantes, diversos autores no seio da tradição marxista se 

debruçaram sobre a problemática do Estado em contextos históricos diferente.  

 A transição do capitalismo em seu estágio concorrencial para o monopolista 

reconfigurara a funcionalidade do Estado burguês na reprodução das relações dominantes. 

De acordo com Netto (1996, p. 16) “o ingresso do capitalismo no estágio imperialista 

assinala uma inflexão em que a totalidade concreta que é a sociedade burguesa ascende à 

sua maturidade histórica”. O capitalismo monopolista caracteriza-se pela maximização dos 

lucros por meio do controle dos mercados, isto é, a fusão de empresas, cartel, truste entre 

outros.  

Entretanto, o Estado nesse novo estágio de desenvolvimento capitalista se 

redimensiona para atender as novas demandas que lhe são postas. Se o Estado, no 

capitalismo concorrencial tinha por excelência o papel de “administrador dos negócios da 

burguesia” assegurando as condições da produção capitalista – garantir a propriedade 

privada e os meios de produção, sem intervir diretamente na esfera econômica, no seu 

estágio monopolista a intervenção estatal se expressa na organização e na dinâmica 

econômica de forma continua e sistemática, atuando na garantia da maximização do lucro 

dos monopólios (NETTO, 1996, p. 21). 

 Segundo Netto (1996, p.22), as formas de intervenção do Estado capturado pelo 

capitalismo monopolista, se expressa também na reprodução ampliada do capital, na 

conservação e manutenção da força de trabalho, ocupada e excedente. A preservação e 

controle contínuo da força de trabalho, passa a ser uma função de primeira ordem do 
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Estado burguês, articulando as suas funções econômicas e políticas, em prol da garantia 

dos lucros.  

 Para desempenhar o seu papel de “comitê executivo da burguesia”, o Estado deve 

se legitimar politicamente, incorporando outros protagonistas sócio-políticos, dessa forma, “o 

alargamento da sua base de sustentação e legitimação sócio-política, mediante a 

generalização e institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais, permite-lhe 

organizar um consenso que assegura o seu desemprenho (NETTO, 1996, p. 23)”.   

 Para garantir esse consenso, o Estado absorve algumas demandas das lutas 

organizadas pela classe trabalhadora e consequentemente, surge no interior do sistema 

capitalista uma dinâmica contraditória, na medida em que: 

[...] apontar que demandas econômico-sociais e políticas imediatas de 
largas categorias de trabalhadores e da população podem ser 
contempladas pelo Estado burguês no capitalismo monopolista não significa 
que esta seja a sua inclinação “natural”, nem que ocorra “normalmente” – o 
objetivo dos superlucros é a pedra-de-toque dos monopólios do sistema de 
poder político de que eles se valem; entretanto, respostas positivas a 
demandas das classes subalternas podem ser oferecidas na medida exata 
em que elas mesmas podem ser refuncionalizadas para o interesse direto/
 ou indireto da maximização dos lucros(NETTO, 1996, p. 25). 

 Sendo assim, o Estado burguês sob a lógica imperialista para legitimar-se é 

permeável às demandas das classes subalternas, desde que, essas demandas não 

ameacem a funcionalidade do Estado de assegurar a produção e reprodução da 

maximização do lucro monopolista. Os novos mecanismos desenvolvidos no capitalismo 

monopolista criam as condições necessárias para continuar oculta a essência do Estado, 

isto é, um Estado burguês, que representa os interesses particulares da classe dominante, 

transvestido de uma “aparente universalidade”, como Marx já sinalizava em sua crítica à 

Hegel.  

Para Netto (1996, p. 25), “é só a partir da concretização das possibilidades 

econômico-sociais e políticas segregadas na ordem monopolítica (concretização variável do 

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

Estado burguês, no estágio desenvolvido do capitalismo, através das políticas sociais 

“procura administrar as expressões da “questão social” de forma a atender as demandas da 

ordem monopólica conformando, pela adesão que recebe de categorias e setores cujas 

demandas incorpora, sistema de consenso variáveis, mas operantes (NETTO,1996, p. 27).  

Nesta direção, 

A funcionalidade essencial da política social do Estado burguês no 
capitalismo monopolista se expressa nos processos referentes à 
preservação e ao controle da força de trabalho – ocupada, mediante a 
regulamentação das relações capitalistas/trabalhadores; lançada no exército 
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industrial de reserva, através do sistema de seguro social (NETTO, 1996, 
p.27). 

 As características das políticas sociais no Estado burguês se expressam de forma 

fragmentada e pontual - sejam elas na previdência social ou no sistema de seguridade 

social - intervindo sobre as sequelas da “questão social” de forma isolada da sua essência, 

que é a sua emergência a partir da contradição entre o capital x trabalho na sociabilidade 

burguesa.  

 Netto (IBIDEM, p.28) afirma que:  

A intervenção estatal sobre a “questão social” se realiza, com as 
características que já anotamos: fragmentando-a e parcializando-a. E não 
pode ser de outro modo: tomar a “questão social” como problemática 
configuradora de uma totalidade processual específica é remetê-la 
concretamente à relação capital/trabalho – o que significa, liminarmente, 
colocar em xeque a ordem burguesa. Enquanto intervenção do Estado 
burguês no capitalismo monopolista, a política social deve constituir-se 
necessariamente em políticas sociais: as sequelas da “questão social” são 
recortadas como problemáticas particulares (o desemprego, a fome, a 
carência habitacional, o acidente de trabalho, a falta de escolas, a 
incapacidade física etc.) e assim enfrentadas.  

Dessa forma, as políticas sociais se materializam no sentido de assegurar as 

condições adequadas para o desenvolvimento monopolista, e por outro lado, na esfera 

política, elas operam como um suporte da ordem sócio-política, oferecendo um respaldo 

efetivo à imagem do Estado “social”, mediador dos interesses universais e conflitantes. Tal 

paradoxo inerente ao desenvolvimento monopolista resulta no fato de que “as demandas 

que são atendidas a partir de mobilizações e pressões vindas do exterior do aparato estatal 

permite que aqueles que conquistam algum atendimento se reconheçam representados 

nele”, ocultando o caráter de classe do Estado burguês (NETTO, 1996). 

Contudo, Netto (1996, p. 28) ressalta que:  

[...] a intervenção estatal sistemática sobre a “questão social”, penetrada 
pela complexidade que insinuamos, está longe de ser unívoca. No marco 
burguês, a sua instrumentalização em beneficio do capital monopolista não 
se realiza nem imediata nem diretamente – seu processamento pode 
assinalar conquistas parciais e significativas para a classe operária e o 
conjunto dos trabalhadores, extremamente importantes no largo trajeto 
histórico que supõe a ruptura dos quadros da sociedade burguesa.  

Haja vista, consideramos neste trabalho a relevância da luta de classes no processo 

de constituição das políticas sociais. Porém, para compreender como essa dinâmica 

contraditória se realiza na contemporaneidade, é necessário compreender as mudanças que 

ocorrem a partir das circunstâncias históricas da crise do capital pós anos 1970, tanto no 

âmbito econômico, político e social.   
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 O período de expansão das políticas sociais, que compreende o momento de 

ampliação de instituições e práticas estatais intervencionistas – Welfare State, segundo 

Berhing e Boschetti (2011, p. 91-92): 

[...] institucionalizou a possibilidade de estabelecimento de políticas 
abrangentes e universalizadas, baseadas na cidadania, de compromisso 
governamental com aumento de recursos para expansão dos benefícios 
sociais, de  consenso político em favor da economia mista e de amplo 
sistema de bem-estar e de comprometimento estatal com crescimento 
econômico e pleno emprego.  

 Entretanto, o que ocorre com a crise estrutural do estado desencadeada a partir da 

década de 1970 é o processo inverso, de ataques e regressão de direitos. Estes ataques se 

materializam no padrão de acumulação flexível que foi implementado em diversas 

economias mundiais e, no Brasil, mais precisamente a partir da década de 1990.  Foi sobre 

este padrão de acumulação que foram edificadas as políticas de ajuste neoliberais que, em 

conjunto, constituem as respostas ofensivas do capital à sua crise e à queda da taxa de 

lucros. Destacamos, no âmbito das mudanças na esfera produtiva, a precarização das 

condições e relações de trabalho, que tem na flexibilização da contratação, uso e dispensa 

da força de trabalho uma das suas faces mais expressivas.   

Ao que tange às políticas de ajuste neoliberais, destacamos as contrarreformas 

implementadas na área social, cujo foco é a redução dos recursos orçamentários que 

compõem o fundo público para as políticas sociais e o fortalecimento da expansão das 

relações contratuais mercantis na sua oferta. Fomento e indução de criação de parcerias 

público-privadas; organizações sociais; políticas compensatórias, em particular, as de 

transferência mínima de renda que tem na centralidade da política de assistência o seu 

locus, compõem, em geral, o pacote destas contrarreformas. 

 Essas mudanças reconfiguraram a intervenção do Estado sobre a “questão social” e 

as características das políticas sociais, ainda mais fragmentadas, focalizadas e seletivas. A 

intervenção estatal sobre a “questão social” se resume a uma “administração da pobreza”, 

transferindo para a esfera do terceiro setor a sua responsabilidade “social”.  

2. A luta de classes no atual contexto. 

Marx e Engels iniciam o Manifesto do Partido Comunista (2008, p. 8) com a seguinte 

afirmativa: “A história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de 

classe”. 

É a partir da contradição inerente às lutas de classe que a questão social emerge. 

Conforme observado por Netto “foi a partir da perspectiva efetiva de uma eversão da ordem 

burguesa que o pauperismo designou-se como “questão social” (NETTO, 2001, p. 43)”.  
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A questão social é constitutiva e indissociável da luta de classes e sociais e 

acompanham o processo de “metamorfose da questão social”. Com a intensificação da 

exploração e o crescimento das desigualdades, na mesma proporção crescem as 

insatisfações e resistências das lutas desenvolvidas pelas classes trabalhadoras no seu 

cotidiano, porem, ainda carentes de maior organicidade e densidade política e muita das 

vezes veladas pelos meios de comunicação.  (IAMAMOTO, 2012).  

 Iamamoto (2012, p. 145) complementa que: 

[...] essas lutas condensam a recusa do instituído e expressam iniciativas 
tensas e ambíguas, que adensam um processo de acumulação de forças 
que procura avançar historicamente no horizonte da igualdade. Lutas 
tímidas, mas vivas nos âmbitos do direito ao trabalho e do trabalho; luta 
pela reforma agrária; pelo acesso aos serviços públicos no atendimento às 
necessidades básicas dos cidadãos contra as discriminações étnicos-raciais 
e de gênero; pela defesa do meio ambiente, das expressões culturais etc. .  

As pressões e tensões provenientes das luta de classes exigem por parte do Estado 

uma resposta imediata às suas pautas e demandas, é neste sentido que as luta de classes 

romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, transferindo a questão 

social para a esfera pública, os conflitos sociais “passam a exigir interferência do Estado no 

reconhecimento e na legalização de direitos e deveres dos sujeitos envolvidos, 

consubstanciados nas políticas e serviços sociais (IAMAMOTO, 2012)”. 

A luta de classes é, portanto, intrínseca ao processo de constituição das políticas 

sociais, Berhring e Bosquetti (2011, p. 63-64) ressalta que: 

A mobilização e a organização da classe trabalhadora foram determinantes 
para a mudança da natureza do Estado Liberal no final do século XIX e 
início do século XX. Pautada na luta pela emancipação humana, na 
socialização da riqueza e na instituição de uma sociabilidade não capitalista, 
a classe trabalhadora conseguiu assegurar importantes conquistas na 
dimensão de direitos políticos [...] Assim, a generalização de direitos 
políticos é resultado da luta da classe trabalhadora e, se não conseguiu 
instituir uma nova ordem social, contribuiu significativamente para ampliar 
os direitos sociais, para tencionar, questionar e mudar o papel do Estado no 
âmbito do capitalismo a partir do final do século XIX e início do século XX.   

 Contudo, conforme observado, as mudanças no mundo do trabalho, não somente 

afetaram a esfera da produção, mas também a organização da classe trabalhadora na 

medida em que “a-classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2009) se encontra estratificada 

e fragmentada, dificultando os processos de formação de sua organização coletiva e da 

consciência do pertencimento de classe. 

 Segundo Duriguetto e Montaño (2011, p. 191), ocorre uma “pulverização e 

heterogeinização e desarticulação da classe trabalhadora, que leva à perda de unidade e 

identidade na luta”. A luta de classe, e por seguinte, as organizações da classe trabalhadora 

e os movimentos sociais por ela empreendidos, neste período, perdem a sua centralidade 
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no que se refere à constituição das políticas sociais em lugar das chamadas Organizações 

Não Governamentais (ONG’s).  

 Neste cenário, novos desafios são colocados para as organizações da classe 

trabalhadora, tanto as formas clássicas como sindicato e partido, como os movimentos 

sociais por direitos e políticas sociais.  

 Antunes (2009, p. 242) afirma que neste contexto, a classe trabalhadora no combate 

ao capital “ela deve romper a barreira, imposta pelo capital, entre luta sindical e luta 

parlamentar, entre luta econômica e luta política, articulando e fundindo as lutas sociais, 

extraparlamentares, autônomas, que dão vida às ações de classe”.  

 Para o autor, os movimentos sociais empreendidos pela classe trabalhadora devem 

ter como horizonte a necessidade de alterar substancialmente a lógica da produção societal, 

articulando as ações que tenham como ponto de partida as dimensões concretas da vida 

cotidiana, isto é, as lutas imediatas por direitos e políticas sociais, tendo em vista a 

transformação da sociedade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a elaboração deste trabalho procuramos delinear uma breve exposição 

acerca do papel do Estado na formulação das políticas sociais sob a perspectiva das lutas 

de classe no atual cenário sócio-político.  

 Dessa forma, compreendemos o papel do Estado de legitimar e assegurar a 

reprodução capitalista, principalmente após o final do século XIX e início do século XX, 

intervindo diretamente tanto na esfera política quanto a econômica e social.  

Como o mediador entre as forças produtivas/relações de produção o Estado atravês 

das politícas sociais busca responder as demandas da “questão social” proveniente das 

contradições do sistema capitalista monopolista.  

 As políticas sociais enquanto um mecanismo do Estado através do qual ele intervém 

na “questão social”, se materializam no sentido de assegurar as condições adequadas para 

o desenvolvimento monopolista, e por outro lado, na esfera política, elas operam como um 

suporte da ordem sócio-política, oferecendo um respaldo efetivo à imagem do Estado 

“social”, mediador dos interesses universais e conflitantes. 

 Portanto, as políticas sociais são em certa medida, conquista da classe trabalhadora 

que pressiona o Estado na luta por direitos e por outro lado, o Estado absorve algumas 

demandas da classe trabalhadora no sentido de garantir o consenso e legitimar o seu papel 

enquanto “comitê executivo da burguesia”, transvestido pelo seu caráter “universal”.   
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Diante do novo quadro socioeconômico que se desenvolve a partir da década de 

1970 observa-se um retrocesso no que se refere aos direitos conquistados pela classe 

trabalhadora que em momentos de crise do capital são retirados ou contestados, 

explanando a fragilidade dos direitos sociais frente ao objetivo do capitalismo de 

ampliação/maximização dos lucros. 

       Isto é, “as respostas positivas às 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 de lucros (NETTO, 1996, p. 25)”.  

Dessa forma, corroboramos com Marx, em sua análise sobre o processo 

revolucionário francês de 1848, ao compreender o caráter classista do Estado - enquanto 

um instrumento de legitimação e reprodução das relações de classe socialmente 

determinadas, afirma que o erro das revoluções até então se configurava na manutenção e 

aperfeiçoamento do Estado e não a sua extinção (MARX, 2011). 

 Sendo assim, as organizações da classe trabalhadora que se encontram 

desarticuladas, tem por desafio no combate ao capital, articular as lutas sociais – sejam elas 

econômicas ou parlamentares na luta por direitos à luta política, desvelando o caráter 

contraditório da sociabilidade capitalista, tendo em vista a emancipação humana.  

Por fim, compreendemos que: 

[...] é preciso partir do interior da vida cotidiana e intensificar as 
mutações e resistências que afloram nas manifestações de rebeldia e 
descontentamento dos seres sociais que vivem da venda de sua força 
de trabalho ou que estejam (temporariamente) excluídos desse 
processo pela lógica destrutiva que preside a sociedade 
contemporânea. Mas é fundamental que essas ações tenham, no seu 
sentido mais profundo, uma direção essencialmente contrária à lógica 
do capital e do mercado (ANTUNES, 2009, p.243).  

Por fim, procuramos neste trabalho, ressaltar a relevância das lutas desenvolvidas 

pela classe trabalhadora entorno dos objetivos imediatos na constituição das políticas 

sociais, porém, aponta-se a necessidade de compreender o caráter contraditório das 

politicas sociais no marco da sociabilidade burguesa e a sua supressão como a única 

possibilidade para a realização humana em todas as suas dimensões. 
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