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Material gratuito



A bondade aparente

Governo federal, Estados e municípios
possuem vários programas sociais

geralmente comandados por
primeiras damas.

Há também organizações privadas que
oferecem serviços a população mais vulnerável,

algumas recebem subvenções do Estado para
realizar os serviços. 

Em geral os programas se apresentam
como benefício ou serviço

benefício: dado em casos da perda do
mínimo de sobrevivência do trabalhador. 

Serviço relação entre uma
instituição e uma clientela para

atender demandas sociais ou
pessoais.

Os auxílios são inferiores ao
salário do trabalhador, para que

este não perca o estímulo de
trabalhar e produzir. 



A bondade aparente

Na forma atual de organização da
produção, a dinâmica de vida do
trabalhador não dão condições para o
mesmo cuidar de seus idosos e doentes.
Muitos idosos só conseguem sobreviver
com ajuda dos filhos.

Esses auxílios e serviços aparecem
para a população como um favor
político e não como um direito.

Colocava a idéia de colaboração
entre padrões e empregados

Diminuir as questões e as
disputas entre

empregadores e empregados



A bondade aparente

No discurso oficial aparecia a
proteção do Estado para as
categorias mais frágeis
economicamente, que é atribuida
pela própria natureza humana e não
pela falta de condições sociais no
qual se encontram.

A ideia de proteção social entre Estado,
padrões e empregadores foi utilizado

por Bismarck na Alemanha para a
criação do primeiro sistema

previdenciário estatal em 1871. 

   Juscelino Kubitschek, propagava a
ideia de desenvolvimento, para
buscar entrosamento entre o Estado
e a massa.  

A idéia de proteção social foi
defendida pela igreja católica.  



A bondade aparente

Papa Leão XIII-Rerum Novarum
que postula proteção aos

trabalhadores, como o salário
justo e o descanso dominical. 

Defende a propriedade privada dos
meios de produção, proteção do
trabalhador seria uma forma de

harmonizar os ricos com os pobres.

O discurso faz o povo acreditar na
bondade do sistema

Programas governamentais tentam
encaixar os pobre no sistema de consumo.



As políticas sociais no
capitalismo avançado

Discurso das sociedades
capitalistas avançadas:

Nos Estados Unidos, no Estado do bem -
estar social, a oferta dos benefícios
dependem de critérios rigorosos de pobreza.
Havendo serviços de saúde gratuito apenas
para idoso e pobres.

Igualdade Garantia de acesso ao
cidadão a bens e serviços.

Europa
Cidadão é um sujeito de
direitos sociais, tem
igualdade de tratamento
o direitos a educação, a
saúde e a justiça.



As políticas sociais no
capitalismo avançado

A igualdade consiste em garantis o
mínimo, para manter a subsistência do

indivíduo. 
Não altera a

distribuição da
renda.

Excluídos do trabalho possuem
recebem assistência pública desde
que se encaixe no perfil 

Os desempregado, o seguro
desemprego

Trabalhadores de baixa
renda, compensação através
da suplementação de renda.



As políticas sociais no
capitalismo avançado

No capitalismo liberal a liberdade surge como
prioritária em relação a igualdade. 

Liberdade aparece ilusoriamente 
 para os indivíduos como livre

escolha

O problemas sociais são
transformadas em problemas

individuais.

Os países limitam ou restringem certos
acessos conforme pressões sociais



As políticas sociais dos países
periféricos

Nos países pobre periféricos, não existe o
welfare state, as políticas sociais não são
universais, são políticas divididas em categorias:
criança (alimentos, vacinas), desnutridos (leite)
etc. 

Criados a cada gestão
governamental

Na América Latina o beneficio
não é um direito do cidadão ,mas

um favor em troca de votos. 

Na América Latina há uma combinação
dos serviços públicos e privados,

valendo-se de grandes convênios. 



As políticas sociais e
produção capitalista.

A criação de benefícios e serviços estatais
dependem de um contexto complexo de
pressões das várias classes sociais e nos
limites estruturais da economia.

A legislação social implica em
benefícios e também encargos,
contribuições, impostos e
taxas.

As políticas sociais são
fruto de uma articulação

política e econômica.

A existência da relação social de
exploração, é a condição para o processo
de acumulação de capital.



As políticas sociais e
produção capitalista.

As políticas sociais visam tornar
disponível e operável a mão de obra
para qualquer setor e em condições
razoáveis. 

A previdência garante a
mobilidade da mão de obra e

sua manutenção quando ocorre
a perda da capacidade de

trabalho.

Aos capitalistas não interessa a
permanência do conflito aberto do

trabalhador por melhores condições,
que pertube a produção.

Neste confronto é que os trabalhadores
conseguem melhorar suas condições de

vida e trabalho. 



As políticas sociais e
produção capitalista.

A relação de exploração entre capital e trabalho se
rearticula politicamente nas relações entre o
Estado e sociedade, a política previdenciária, como
as demais políticas sociais, se inserem nessa
articulação de forças e pressões, sem afetar o
processo de acumulação capitalista.

As políticas sociais se desenvolvem
em articulação com a inclusão, a

reprodução e a exclusão da mão de
obra no processo produtivo e com

lutas sociais.

Somente o Estado pode gerir o conjunto da
produção e a força de trabalho, pois ele

representa a organização geral da sociedade
e é legitimado pela mesma.



As políticas sociais e
produção capitalista.

As políticas sociais nem sempre são executadas
diretamente pelo Estado, mas por meio de

convênios e contratos com empresas privadas 

No contrato de trabalho , o
trabalhador fica refém das
condições do capital.

As políticas sociais amenizam esses
conflitos relativos as condições de

trabalho.



As políticas sociais e
produção capitalista.

As intervenções institucionais transformam os
conflitos entre patrões e operários como algo
individual, desvinculando os problemas de acidente e
doença por exemplo, de sua origem.

Nas instituições de atendimento
ao trabalhador, tratam os casos
através de perícia, relegando os
casos a especialistas, e não as

condições de trabalho.

Processo de culpabilização
da vítima.



As políticas sociais e
produção capitalista.

Organização entre o econômico
e o político entre o trabalhador
e a acumulação capitalista. 

Ao desempregado, excluído do mercado
de trabalho, corresponde ao complexo

sócio-assistencial.

Em torno do trabalhador produtivo e da
empresa, organiza-se o complexo sócio-

industrial.

Prestação de serviços e acesso a bens de
consumo individual: complexo sócio -
financeiro.

Gestão do cotidiano urbano,
complexo urbano -social. 



Complexo sócio-assistencial

Complexo de organismos públicos-privados
que prestam auxílio aos desempregados que
não tem rendimento, as crianças, idosos
abandonados, e pessoas sem condições de
trabalho.

No Brasil, organizações religiosas e
filantrópicas que se encarregam em atender
esse público. Com subsídios estatais,
doações e cobrança de dízimo.

No Estado, a ajuda
provém dos impostos,
advindos da taxação dos
produtos e circulação de
mercadorias.

Os pobre que financiam seus próprios
benefícios.



Complexo sócio-industrial

Foi no interior da grande indústria que
surgiram as formas de assistência à
manutenção da força de trabalho com
serviços médicos, seguros de caixa e
pensões.

Assim nasce a política de
recursos humanos nas

empresas

 A necessidade da pacificação dos
conflitos industriais, as pressões sociais
de vários segmentos da sociedade,
levaram a implantação de leis sociais
para os trabalhadores.

A política de prevenção de acidentes é um outro
exemplo que visa manter a produtividade, pois é
mais econômico prevenir acidentes que reparar

acidentados.



Complexo sócio-financeiro

Compreende o setor que controla o
crédito e os juros e ainda as financeiras,
os bancos e os seguros sendo estatal ou
privado. 

Com a deterioração dos benefícios da
previdência social houve uma expansão

dos seguros privados.

Os seguros sociais, segundo as seguradoras ,
constituem um meio de levar a população a

poupar e entrar no mercado segurador.



Complexo urbano-social

A expansão do capital implica mão de obra, os
equipamentos urbanos de consumo coletivo, são
implantados em relação ao confronto de forças.

O acesso aos equipamentos urbanos, podem ser
subsidiados, através da gratuidade da visita a
teatros e museus, visando reduzir as tensões

sociais.

A política de urbanização, em geral, expulsa
os ocupantes das favelas para outras áreas
periféricas. O urbano se tornou um locar de

conflitos permanentes. 



O Estado e as políticas
sociais

Os blocos articulados pelas classes dominantes  visam
garantir a estabilidade social, a previsibilidade e o
controle das relações sociais para gerir o processo de
acumulação com ajuda do Estado como articulador geral
da sociedade.

O governo compreende um conjunto
coordenado de pessoas que controlam os cargos
de decisão política e dão a direção principal ao

estado num momento determinado. 

As formas de criação das políticas sociais
nos países capitalistas não são

uniformes, estáticos e permanentes. 



O Estado e as políticas
sociais

As classes economicamente dominantes
também são politicamente

O uso indiscriminado da repressão pelo Estado,
pode indispor a população contra o governo e a
concessão de vantagens pode afetar o processo

acumulativo.

A questão da Previdência Social, por
exemplo, interessa a sindicatos e
patrões, banqueiros e beneficiários,
deputados e técnicos, forças
nacionais e internacionais 

O Estado se posiciona politicamente de
acordo com as forças dominantes. No
conjunto o governo trata de transferir o ônus
dos programas sociais para a população
através dos impostos. 



O Estado e as políticas
sociais

Nos regimes democráticos temos a
institucionalização dos direitos do cidadão

como sujeito político do poder com direito a
voto e veto na eleição. O Estado se curva diante

da sociedade.

Nas ditaduras, o Estado predomina o uso da força,
da repressão sobre a sociedade. Na ditadura, as

lutas sociais são consideradas subversivas. O
Estado não descarta a concessão de certos

benefícios. 

Na forma liberal, o Estado, com o
predomínio do Direito, institucionaliza
mecanismos de negociação das pressões.

As manobras e recursos do
Estado dependem do peso

econômico e político.



Crise Econômica e as
políticas sociais

Existe ciclos de crescimento e
recessão que são inerentes ao

sistema capitalista. 

O capitalista não visa o
atendimento às necessidades,
mas a produção para a troca,
para a venda e obtenção do
lucro. 

A crise capitalista é a combinação
da superprodução e do

subconsumo.

A população marginalizada do processo produtivo
busca a sobrevivência como autônomos em

biscates e subempregos ocupando espaço nas
ruas das grandes cidades com a oferta de

mercadorias em pequenas barracas.



Crise Econômica e as
políticas sociais

  político, 
      ideológico 

                  econômico.                

As políticas sociais são formas de
manutenção da força de trabalho para não
afetar o processo de exploração capitalista e
dentro do processo de hegemonia (dos
dominantes) e contra-hegemonia (dos
dominados). 

Os neoliberais propõem em
momento de crise, a extinção das
medidas sociais e a volta ao
mercado de trabalho, sem
proteção do Estado.

A contra-hegemonia surge das lutas e
das organizações das classes populares

articuladas em torno de seus
interesses, na conquista do poder :




