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Resumo: As transformações societárias ocorridas nas últimas décadas do capitalismo 
financeirizado vêm implicando complexificações de diversas expressões da chamada 
“questão social”, de modo que os avanços civilizatórios ocorreram concomitantes ao 
empobrecimento dos trabalhadores. O fundo público ultrapassa a esfera técnica e configura-
se como um instrumento fundamentalmente político, constituindo uma estratégia de 
precípua relevância na luta de classes, especialmente neste contexto. Assim, este artigo 
parte da revisão de literatura acerca da relação do fundo público com o processo de 
acumulação capitalista e as configurações do trabalho na contemporaneidade. Nossas 
arguições sobre o tema proposto estão fincadas no marco teórico-metodológico do 
materialismo histórico-dialético. 

 

Palavras-chave: Modo de Produção Capitalista; Transformações Societárias; Fundo 
Público. 

 

Abstract: The societal transformations that have occurred in the last decades of financial 
capitalism have led to the complexification of various expressions of the so-called "social 
question", so that civilizational advances occurred concurrently with the impoverishment of 
the workers. The public fund goes beyond the technical sphere and is configured as a 
fundamentally political instrument, constituting a strategy of first importance in the class 
struggle, especially in this context. Thus, this article starts from the literature review about the 
relation of the public fund to the process of capitalist accumulation and the configurations of 
the work in the contemporaneity. Our arguments on the proposed theme are based on the 
theoretical-methodological framework of historical-dialectical materialism. 

Key-words: Way of Capitalist Production; Corporate Transformations; Public Fund. 

                                                 
1
 Assistente Social graduada pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Mestre em Serviço 

Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Doutoranda em Serviço Social pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora Substituta do Departamento de 
Serviço Social da UEPB. Brasil. Email: thaisasimplicio@hotmail.com. 
2
 Assistente Social graduada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Mestre e Doutora 

em Serviço Social pela UFPE. Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. 
Professora Efetiva do Departamento de Serviço Social da UEPB. Brasil. Email: 
alesximenes@uol.com.br. 
3
 Assistente Social graduado pela Universidade Estadual da Paraíba. Brasil; Email: girlan-

sax@outlook.com. 

mailto:thaisasimplicio@hotmail.com
mailto:alesximenes@uol.com.br
mailto:girlan-sax@outlook.com
mailto:girlan-sax@outlook.com


 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O debate em torno das transformações societárias desencadeadas nas últimas 

décadas de capitalismo no seu ciclo financeirizado, o qual está articulado à reestruturação 

produtiva e ao ideário neoliberal, vem implicando em complexificações de diversas 

expressões da chamada “questão social” está posto tanto para os(as) assistentes sociais 

inseridos nos diversos espaços sócio-ocupacionais das diferentes políticas sociais, como 

também na academia. 

Sem negar as conquistas civilizatórias nem o progresso tecnológico advindos do 

desenvolvimento da ciência e dos modos de vida, observa-se que no século XX e na 

entrada deste, tais mudanças ocorreram concomitantes ao empobrecimento dos 

trabalhadores (MOTA, 2008). 

Tal fato decorre das condições de vida e trabalho da maior parte da população que 

não usufruem da riqueza socialmente produzida e que revelam as desigualdades sociais 

decorrentes do Modo de Produção Capitalista (MPC), cujos impactos ocorrem nas diversas 

nações (tanto desenvolvidas como as chamadas em desenvolvimento) e passam, inclusive, 

a entrar na pauta dos organismos internacionais desde o fim do século XX. 

Tendo estas considerações como horizonte, o presente trabalho busca analisar a 

configuração do fundo público, decorrente das transformações societárias em curso. Nossas 

arguições em torno do tema proposto estarão fincadas no marco das determinações teórico-

políticas da tradição marxista. Destarte, este artigo parte da revisão de literatura acerca da 

relação do fundo público com o processo de acumulação de capital e as configurações do 

trabalho na contemporaneidade. 

O presente trabalho está estruturado nos seguintes itens: após esta introdução, 

faremos algumas considerações sobre os fundamentos do Modo de Produção Capitalista; 

apresentaremos a relação entre o capitalismo contemporâneo e as metamorfoses na classe 

trabalhadora; bem como discutiremos o fundo público no contexto de crise do capital. 

 

2. CARACTERÍSTICAS FUNDANTES DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA: 

NOTAS PARA O DEBATE  

Para desenvolvermos o tema proposto, cabe-nos traçar em linhas gerais algumas 

características que particulariza o capitalismo dos demais modos de produção registrados 

historicamente.  
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A organização do MPC tem como “célula” da economia e das suas relações, a 

mercadoria. Tal objeto exterior ao homem surge para satisfazer suas necessidades 

(materiais ou espirituais), de modo que sua utilidade faz dela um bem de uso e, portanto, é 

fruto do trabalho assalariado (este é o preço que o capitalista paga pela força de trabalho na 

forma de mercadoria). 

É neste contexto particular do MPC que se colocam em destaque dois sujeitos 

historicamente determinados: de um lado, o capitalista (ou burguês), que detém dinheiro e 

meios de produção (os quais tomam forma de capital) e, de um lado antagônico, o proletário 

(ou operário) que pode tornar-se o produtor direto porque está livre para vender a sua força 

de trabalho, e esta passa a ser sua única propriedade. Estas classes fundamentais, assim, 

“determinam-se pela propriedade ou não dos meios de produção” (NETTO; BRAZ, 2008, 

p.84). 

Diante do exposto, podemos inferir que a riqueza nas sociedades onde existe o MPC 

aparece como uma “„enorme coleção de mercadorias‟, e a mercadoria individual como sua 

forma elementar” (MARX, 2013, p.113). O fato da força de trabalho se converter em 

mercadoria possibilitou a mercantilização das relações sociais, ou seja, a introdução da 

lógica mercantil (de compra e venda) nas relações econômico-materiais, mas também de 

ampliá-las para as outras relações sociais, universalizando a relação mercantil, já que 

compra e venda deixam de ser apenas de objetos materiais para incluir cuidados humanos 

(NETTO; BRAZ, 2008).  

No MPC, as mercadorias são trocadas de acordo com a quantidade de trabalho 

socialmente necessário investido. Esta lei do valor se universalizou no capitalismo, mas, por 

haver concorrência no mercado (encarecendo as mercadorias escassas e barateando as 

abundantes no mercado), por não resultar de um planejamento e da ação consciente 

daqueles que as produzem (os trabalhadores), tal regulação é posta como força externa, 

alheia, estranha, ou seja, colocando as relações sociais como relações entre coisas, já que 

a mercadoria passa a ser central na relação entre os indivíduos. 

Neste sentido, as relações sociais dos produtores aparecem como se fossem 

relações entre as mercadorias, como se fossem relações entre coisas, pois ao passo em 

que a “troca mercantil é regulada por uma lei que não resulta do controle consciente dos 

homens sobre a produção (a lei do valor), [...] opera-se uma inversão: a mercadoria, criada 

pelos homens, aparece como algo que lhes é estranho e os domina; a criatura (mercadoria) 

revela um poder que passa a subordinar o criador (homens)” (NETTO; BRAZ, 2008, p. 92) e 

a este fenômeno fantasmagórico da mercadoria sobre os trabalhadores Marx chamou de 

fetichismo da mercadoria. 
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Estes fundamentos teóricos do MPC confluem com a discussão do capítulo XXIII do 

livro O Capital (MARX, 2013), que discorre sobre a chamada Lei Geral da Acumulação 

Capitalista e que nos infere à gênese da “questão social” relacionada ao processo de 

acumulação (ou reprodução ampliada do capital).  

Marx, ao analisar que o MPC, traz como primeira característica a riqueza 

socialmente produzida em detrimento da apropriação privada. Assim, na sua condição de 

assalariado, onde é posta uma igualdade formal para que os detentores dos meios de 

produção “negocie” com os detentores da força de trabalho o equivalente para uma dada 

produção por meio de salário que não corresponderá ao sobretrabalho, ao mais valor ou à 

criação de excedente (não pago), chamamos de mais-valia. 

Portanto, segundo o referido autor, a lei da produção capitalista tem como cerne a 

relação entre capital, acumulação e taxa salarial constitui, na verdade, uma relação entre 

trabalho não pago, transformado em capital, e o trabalho adicional, requerido para pôr em 

movimento o capital adicional. Destarte, não se trata de uma relação entre duas grandezas 

independentes (a grandeza do capital e, de outro lado, o tamanho da população 

trabalhadora), mas da relação entre os trabalhos não pago e pago da mesma população 

trabalhadora (MARX, 2013). 

Esta análise se põe em destaque justamente para entendermos que, nesta lógica de 

acumulação de capital, uma população trabalhadora excedente é imprescindível para a 

acumulação e até mesmo uma condição de existência do MPC. 

Diante do exposto e tendo como essas contradições fundantes do MPC como base 

de análise, cabe-nos destacar também que em pouco mais de um século, a dinâmica deste 

sistema “revelou-se profundamente instável, com períodos de expansão e crescimento da 

produção sendo bruscamente coartados por depressões, caracterizadas por falências, 

quebradeiras e, no que toca aos trabalhadores, desemprego e miséria” (NETTO; BRAZ, 

2008, p.156). 

Trata-se de crises que são inerentes e inevitáveis nos marcos do capitalismo cuja lei 

da oferta e da procura fica com balança desequilibrada e o movimento de acumulação de 

capital fica suspenso, ou seja, a acumulação não prossegue. Portanto, crise “é justamente a 

fase de estorvo e interrupção do processo de acumulação” (MARX, 1980 apud NETTO; 

BRAZ, 2008, p.158). 

Mas como estes fundamentos se expressam no contexto atual? Como se configura o 

trabalho na contemporaneidade? É sobre tais questões que nos debruçaremos no item a 

seguir.  
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3. CONFIGURAÇÕES DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO E IMPLICAÇÕES PARA 

A CLASSE TRABALHADORA 

O esgotamento do padrão de produção fordista/keynesiano (decorrente da queda da 

taxa de lucro), o qual promoveu transformações político-institucionais no Estado e 

incorporou demandas oriundas das lutas das classes trabalhadoras (provocando respostas 

através de políticas sociais) à dinâmica monopolista, configurou uma “onda longa expansiva” 

de “30 anos gloriosos” da dinâmica capitalista.  

O surgimento do Welfare State teve como parâmetro dois modelos de proteção 

social duas lógicas: a do seguro social (iniciada na Alemanha no fim do século XX), que 

nasceu sob a perspectiva privada e destinado a reduzidas categorias profissionais, com a 

forte característica de não ser universal; e o da seguridade social (Inglaterra como 

experiência pioneira) para superar a lógica securitária, abrangendo universalmente o 

provimento dos serviços e políticas sociais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

Confluindo para o estopim da crise de 1974/75 de superprodução, as autoras em 

destaque apontam para o agravamento do desemprego, a introdução de tecnologias 

poupadoras de mão-de-obra, a alta dos preços das matérias-primas relevantes, a queda do 

volume do comércio mundial e um poder de barganha razoável dos trabalhadores 

empregados (originário do período do pleno emprego do capitalismo central) contituiram os 

elementos da base da programática keynesiana e, do ponto de vista marxiano, na erosão da 

taxa média de lucros.  

Como resposta a este processo, o fundamento welfareano em diversos países e a 

conjugação globalização/reestruturação produtiva/neoliberalismo configurou um capitalismo 

“transnacional”, “globalizado”, “pós-fordista”, disseminando a ideia de “crise de paradigmas” 

de “nova pobreza” como também de uma “nova questão social”.  Nesta reorientação do 

MPC para reanimar a acumulação capital (leia: taxas de lucros), o Estado passou a se 

desresponsabilizar do provimento das suas funções clássicas, disseminando a ideia de ser 

“mínimo” ao provimento das políticas sociais em detrimento do avanço do mercado para tal 

função.  

Segundo Antunes (2007, p.29) os traços mais evidentes do referido processo foram: 

a queda da taxa de lucro decorrente do aumento da força de trabalho, com o pós-1945 e as 

lutas sociais dos anos 1960, as quais objetivavam o controle social da produção; o 

esgotamento do padrão taylorista-fordista de produção, ocasionado pela incapacidade de 

responder à estagnação do consumo que se acentuava em resposta ao desemprego 

estrutural crescente; crescimento excessivo da esfera financeira em detrimento do capital 
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produtivo; maior concentração de capitais devido às fusões entre empresas monopolistas e 

oligopolistas; crise do Welfare State e sua lógica de funcionamento, ocasionando crise fiscal 

do Estado e a consequente necessidade de retrair os gastos públicos, transferindo-os para o 

capital privado; incremento substancial das privatizações, desregulamentações e 

flexibilização do processo produtivo. 

Neste sentido, a década de 1970 é considerada um marco histórico dessas 

transformações societárias em curso devido ao fato de que o “capital monopolista se vê 

compelido a encontrar alternativas para a crise em que é engolfado naquela quadra” 

(NETTO, 1996, p.90).  

A síntese desse rol de transformações societárias reafirma o caráter de crise 

estrutural que este modo de produção destrutivo, nos termos de Mészáros (2011) analisa, 

exaurindo as possibilidades civilizatórias desta ordem. 

Esse processo de mundialização da economia, segundo Iamamoto (2008), está 

ancorada em grupos industriais transnacionais (decorrentes das fusões e aquisições de 

empresas no contexto de liberalização e desregulamentação econômicas) cada vez mais 

concentrados e centralizados, os quais detém o capital industrial e encontram-se no centro 

da acumulação.  

Tal contexto histórico e de expansão do capitalismo transnacional também provoca 

um redesenho do mapa mundial, criando novos arranjos para coordenar a integração 

espacial (HARVEY, 2013), e cujos principais porta-vozes das classes dominantes passam a 

ser os organismos multilaterais, com destaque para o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

o Banco Mundial (BM) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).  

O leque de redirecionamento para o capitalismo mundializado e financeirizado pode 

ser sintetizado com as seguintes implicações para a esfera da produção, segundo Iamamoto 

(2008): deslocamento espacial de capitais; produção de novo espaços de exploração 

capitalista; intensificação da mais-valia; incorporação de novas tecnologias; ecletismo das 

formas de organização do trabalho; revigoramento de formas arcaicas do trabalho 

(doméstico, artesanal, familiar); flexibilização, através da subcontratação de pequenas 

empresas e/ou do trabalho em tempo parcial; intensificação da competição internacional e 

inter-regional no mercado, nas relações de trabalho e nos padrões de consumo. 

Por outro lado, as referidas transformações têm resultados imediatos no mundo do 

trabalho: segundo Antunes (2007), Netto (1996), Antunes e Alves (2004), a classe 

trabalhadora alterou sua forma de ser, se complexificou-se, mas não perdeu seu caráter 

ontologicamente estruturante. Esta  
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Compreende totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da 
venda da sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores 
manuais diretos, incorporando também a totalidade do trabalho social, a 
totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de trabalho como 
mercadoria em troca de salários (ALVES; ANTUNES, 2004, p. 342). 
 

Neste sentido, a classe trabalhadora ou classe-que-vive-do-trabalho, nos termos de 

Antunes (2007), incorpora o proletariado rural, precarizado, moderno, fabril e de serviços, 

como também os trabalhadores informais e desempregados. Partindo da noção ampliada de 

trabalho, portanto, entendemos a supracitada classe como o conjunto dos seres sociais que 

vivem da venda de sua força de trabalho e que não possuem os meios de produção. 

 Os impactos do atual contexto para a classe trabalhadora podem ser sintetizados 

pelos seguintes aspectos: desregulamentação substancial dos direitos do trabalho, os quais 

são eliminados cotidianamente em quase todas as partes do globo onde há produção 

industrial e de serviços; aumento da fragmentação no interior da classe trabalhadora; 

precarização e terceirização da força humana que trabalha; destruição e apassivamento da 

organização dos trabalhadores (nos partidos e no sindicalismo de classe, - este sendo 

convertido num sindicalismo dócil, de parceria, ou mesmo de empresa) (ANTUNES, 2007). 

É digno de nota destacar que essas transformações econômicas são impensáveis se 

não levarmos em consideração que tais transformações no mundo da produção tem 

rebatimentos na esfera da reprodução social, ou seja, estas mudanças em curso envolvem a 

totalidade social.  

Netto (1996) também esclarece que as transformações no nível social não se 

reduzem às mudanças na estrutura de classes (apesar delas se relacionarem e nelas 

repercutir). O autor em tela destacou as significativas modificações no perfil demográfico 

das populações (decorrente das taxas de crescimento, do aumento da média de vida), a 

expansão urbana, o crescimento das atividades de serviços, a difusão da educação formal 

(inclusive a superior nos moldes aligeirados, como temos presenciado nos últimos anos) os 

novos circuitos de comunicação social (com destaque para as redes sociais), rebatendo na 

estrutura da família e bastante relacionadas às transformações de natureza cultural (que 

discorreremos a seguir), convulsionando os padrões de socialidade.  

Neste contexto de mutação sociocultural estrutural, a qual implica uma 

anacronização dos padrões de análise (e suas respectivas categorias teóricas) dos objetos 

e projetos modernos, ganha destaque uma suposta “crise de paradigmas”, propagandeada 

pelo avanço do pensamento pós-moderno. Assim, podemos constatar que o movimento 

pós-moderno consiste em uma estratégia extremamente funcional à lógica cultural tardo-
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capitalista, ao dissolver as antigas identidades sociais (classistas) que, não por acaso, 

implicou na construção de “novas identidades” culturais. 

Netto (2010) coloca que as transformações no campo político também são notórias e 

problemáticas. Decorrente das dinâmicas econômicas e sócio-culturais, A sociedade civil e o 

Estado modificaram, tanto em suas esferas como em suas relações. 

Na sociedade civil, as tradicionais expressões e representações das camadas 

subalternas apresentam crises visíveis (como a dessindicalização e os impasses dos 

partidos políticos democrático-populares e/ou operários), ao passo em que surgem em seu 

âmbito “novos sujeitos coletivos”, culminando em “novos movimentos sociais” e 

demandando “novos direitos sociais”. 

No tocante ao Estado burguês, mantém o caráter classista e as relações de 

produção, de modo que, sob o ideário neoliberal, sofre redimensionamento considerável: 

trata-se de um enxugamento das suas “funções legitimadoras”, ocasionando a retirada das 

coberturas sociais públicas e desmonte dos direitos sociais. 

Como implicações desses fenômenos, para a classe-que-vive-do-trabalho, o referido 

panorama em nada apontou para aspectos favoráveis ou positivos. Muito pelo contrário: no 

contexto atual, o saldo para esta classe foi justamente o crescimento da pauperização 

relativa para a maioria da população mundial. 

Este caleidoscópio de aspectos que caracterizam as transformações societárias em 

curso operam-se no país mediadas por sua inserção subalterna do país no sistema 

capitalista global e pelas particularidades da sua formação econômico-social. 

“Consequentemente, é falacioso transpor diretamente os processos ocorrentes nas áreas 

cêntricas do sistema para as nossas latitudes tropicais” (NETTO, 1996, p.103). 

Portanto, o saldo dessas transformações significa prejuízos para os trabalhadores e 

agudizamento das diversas expressões da chamada questão social, tendo como elemento 

estratégico e fundamental, a apropriação do fundo público pela classe dominante e que, por 

conseguinte, perpassa as lutas de classes, conforme discutiremos a seguir. 

 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUNDO PÚBLICO A PARTIR DA CRÍTICA DA 

ECONOMIA POLÍTICA 

A partir da apreensão dos fundamentos da crítica marxista da economia política 

sobre o fundo público, partimos da ideia que, embora este termo não seja utilizado na obra 

marxiana, o mesmo diz respeito ao suporte material do Estado para o processo de 

reprodução ampliada do capital (BEHRING, 2012). 
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Para entendermos esta categoria analítica no contexto contemporâneo, incorremos 

ao processo de criação de valor no modo de produção capitalista, ou seja, a lei do valor, a 

qual “passou a regular as relações econômicas quando a produção mercantil, sob o 

capitalismo, se universalizou” (NETTO; BRAZ, 2008, p.90) e parte do pressuposto que as 

mercadorias são trocadas conforme a quantidade de trabalho socialmente necessário para a 

sua produção. 

A supracitada dinâmica também provoca uma queda na taxa de lucros, decorrente 

dos efeitos nefastos que sua contradição provoca. Entretanto, as mesmas causas que 

viabilizam a queda da taxa geral de lucro provocam efeitos contrários os quais inibem, 

retardam e paralisam essa queda (não anulando a lei, mas amenizando seu efeito), 

decorrentes de dois elementos: a resistência dos trabalhadores à exploração e a ação do 

Estado nesse processo. Destarte, o fundo público, segundo a supracitada autora, surge a 

partir de uma punção compulsória (mediante taxas, impostos e contribuições) da mais-valia 

socialmente produzida e que é apropriada pelo Estado para o desempenho de várias 

funções. 

O fundo público situa-se, pois, na reprodução do capital, retornando para seus 

segmentos, especialmente em contextos de crise; e na reprodução da força de trabalho, via 

políticas sociais. Portanto, entendemos que o capitalismo seria impensável e insustentável 

sem a recorrência a recursos públicos, os quais, muitas vezes, agem como uma 

“acumulação primitiva”, “apesar dos protestos em contrário, combinando com fantasias 

neoliberais relativas ao „recuo das fronteiras do Estado‟” (MÉSZÁROS, 2003 apud 

SALVADOR, 2012, p.125).  

Os nexos entre o fundo público e a política social com o circuito ampliado do valor 

em múltiplas dimensões devem partir, pois, da análise que estes buscam reverter a queda 

da taxa de lucros e fazer rotar o capital, sendo sempre disputados no solo histórico, da luta 

de classes, ainda que a correlação de forças seja desfavorável ao trabalho, como nas 

últimas décadas (BEHRING, 2012).  

 Através da análise da composição do fundo público, como também de seu destino, é 

possível identificarmos que esses recursos assumem uma função cada vez mais relevante 

no sentido de assegurar a acumulação capitalista (em termos de sua valorização fictícia). 

Segundo Brettas (2012), se, por um lado, a participação dos trabalhadores é cada vez maior 

na apropriação de seus recursos pelo Estado, por outro, o retorno à burguesia também 

cresce, através de subsídios fiscais, de mecanismos da dívida pública, dentre outras 

medidas a fim de garantir a lucratividade do capital.  
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Cabe destacar também que as inúmeras mudanças nas esferas de produção e 

reprodução sociais desde então implicou aos países menos desenvolvidos a reconfiguração 

do Estado, valorizando a área econômica em detrimento da área social, mediante uma 

política de ajustes estruturais e reformas neoliberais e sob o comando dos organismos 

financeiros internacionais, a exemplo do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), cujo receituário das propostas neoliberais para tais países (com atenção 

aos da América Latina) por meio da convenção conhecida por Consenso de Washington na 

década de 1990. 

É digno de nota atentar para o fato que, apesar da reafirmação do receituário 

político-econômico neoliberal (mesmo que travestido de uma suposta terceira via “social-

liberal” ou “novo-desenvolvimentista”) presente nas gestões presidenciais latino-americanas, 

ocorreu uma forte adesão e consentimento à hegemonia do grande capital em detrimento 

dos interesses da classe trabalhadora.  

Perfilando a política social na atual conjuntura, e tomando como análise norteadora 

os estudos organizados por Pereira e Pronko (2015), chamamos atenção para a focalização 

dos gastos nos setores de extrema pobreza, como também a descentralização da gestão da 

esfera federal para estados e municípios, sem garantir a contrapartida necessária à 

execução das ações. 

Ao mesmo tempo, verificamos um deslocamento da prestação de bens e serviços 

públicos para o setor privado, através da participação de entidades não governamentais, 

filantrópicas, comunitárias e de empresas privadas, de modo que  

 
A característica comum a todas as crises financeiras dos últimos trinta anos 
é o comparecimento do fundo público para socorrer instituições financeiras 
falidas durante as crises bancárias, à custa dos impostos pagos pelos 
cidadãos. A financeirização implica pressão sobre a política social, 
especialmente as instituições da seguridade social, pois aí está o nicho dos 
produtos financeiros. Com isso, as propostas neoliberais incluem a 
transferência da proteção social do âmbito do Estado para o mercado, a 
liberalização financeira passa pela privatização dos benefícios da 
seguridade social. É no mercado que deve ser comprado o benefício de 
aposentadoria, o seguro-saúde, que são setores dominantes nos 
investidores institucionais. Ou seja, benefícios da seguridade social são 
transformados em mais um “produto” financeiro, alimentando a especulação 
financeira e tornando as aposentadorias de milhares de trabalhadores refém 
das crises financeiras internacionais. (SALVADOR, 2010, p. 116). 

 
Diante do exposto, torna-se de precípua relevância entender as modificações na 

composição e na condução das políticas sociais no atual curso histórico, exigindo um estudo 

histórico-crítico de desenvolvimento da fase madura do capitalismo que, após a expansão 

das conquistas da classe trabalhadora na proteção social, ocorreu uma diminuição da 

apropriação de parte da riqueza socialmente produzida por aqueles que a produzem, a 
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classe trabalhadora. “Isto porque o capital portador de juros se tornou nos dias atuais central 

na determinação das relações sociais, sendo o grande privilegiado na destinação do fundo 

público no país” (SILVA, 2012, p.210). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir das reflexões ora apresentadas e da análise crítica que Marx fez à Economia 

Política clássica, reafirmamos que a formação do pensamento deste revolucionário ocorreu 

de modo combinado aos desdobramentos das contradições da sociedade capitalista, e que 

sua teoria das crises vai ganhando corpo conforme emergem as próprias crises e como o 

movimento da classe trabalhadora vai aprendendo com elas.  

Ao aprofundarmos a discussão sobre o desmonte da política social no atual contexto, 

reafirmamos a ideia de que a contrarreforma do Estado nas últimas décadas, especialmente 

nos países latino americanos, vem colocando os direitos conquistados pela classe 

trabalhadora em políticas focais, esvaziando seu caráter público, universal e estatal dos 

serviços sociais, ao passo que destina à esfera privada a gestão das diversas expressões 

da questão social, mercantilizando-as.  

Neste caminho, tem ocorrido uma crescente tendência da apropriação do fundo 

público para o financiamento da acumulação do capital em detrimento do financiamento dos 

interesses da reprodução do trabalho, através de políticas sociais e estas vêm sendo 

articuladas ao mercado, no sentido de desmontar as conquistas e direitos sociais.  

É diante do exposto que vemos o quanto é importante a crítica orientada por um 

pensamento de bases racionais e por valores universais, ainda que hoje isso signifique estar 

na contra corrente. Assim, finalizamos este ensaio abrindo possibilidades com a conhecida 

frase marxiana de que o homem faz a sua história, mas não a faz em condições por ele 

escolhidas.  
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