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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

As relações sociais contraditórias e antagônicas, que são vivenciadas no capitalismo,

interferem diretamente na vida do trabalhador, uma vez que ele se encontra inserido em uma

sociedade dividida em classes, na qual capital e trabalho se produzem e reproduzem

mutuamente. Nessa relação contraditória, em que são determinadas as relações sociais, busca-

se compreender o sujeito trabalhador em uma perspectiva de totalidade, conforme assegura

Iamamoto (2005, p. 29). Compreender o sujeito inserido em uma totalidade, na qual o seu

cotidiano é determinado pelas relações de produção, é essencial, pois, a realidade social é

“produto da totalidade da práxis social historicamente estruturada” (MENEGAT, s/d). Para
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Iamamoto (2005, p. 29), “a produção capitalista é produção e reprodução das relações sociais

de produção” e, para sobreviver, os homens estabelecem vínculos e relações mútuas e

transformam a natureza a fim de satisfazer suas necessidades.

Na sociedade capitalista, os meios de produção pertencem a uma pequena parcela da

população e a massa do povo não detém os meios necessários para a sua sobrevivência, sendo

detentores apenas da sua força de trabalho. Para essa população sobreviver é necessário que

venda sua força de trabalho para o capitalista, não lhe restando outra opção. Sua condição está

determinada pela exploração da burguesia (IAMAMOTO, 2005). É nesse sentido que a classe

trabalhadora tem sua vida determinada pela sua condição de classe explorada, pela forma

como está inserida no mercado de trabalho. Somente a partir deste entendimento é possível

entender a vida cotidiana desses sujeitos (MOLJO, 2009). Desta forma, compreende-se que o

modelo econômico capitalista é o grande responsável pela pobreza da classe trabalhadora.

Assim entender o movimento do capitalismo, como são produzidas e reproduzidas as relações

sociais e a inserção destes no conjunto da classe operária e no exército de reserva é

imprescindível para desvelar como se dá o cotidiano do trabalhador. Apresenta-se também

uma breve síntese acerca do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, pois a condição

subalterna e dependente da inserção do país no capitalismo trouxe graves consequências para

a classe trabalhadora agravando a questão social, aqui entendida como “um conjunto de

problemas econômicos, sociais, políticos e ideológicos que cerca a emersão da classe operária

como sujeito sociopolítico no marco da sociedade burguesa” (NETTO, 1989, p.90).

Palavras Chaves: Capitalismo; classes sociais; marxismo.

Capitalismo, classe trabalhadora e a questão social: um debate necessário e atual.

Este artigo tem por objetivo apresentar alguns elementos a respeito das relações

sociais no capitalismo e como este interfere diretamente no cotidiano da vida do trabalhador,

entendendo-o como sujeito inserido numa sociedade de classes. Sociedade de classes

antagônicas onde Capital e Trabalho se produzem e reproduzem mutuamente. Nessa relação

contraditória é que são determinadas as relações sociais, entendendo o sujeito em uma

perspectiva de Totalidade (IAMAMOTO, 2005).

Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias
e independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma etapa
determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A Totalidade dessas



relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se
levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais
determinadas de consciência. (MARX, 1996, p. 52).

Compreender o sujeito inserido em uma Totalidade, onde seu cotidiano é determinado

pelas relações de produção, é essencial para compreender a particularidade de sua vida. A

realidade social é “produto da totalidade da práxis social historicamente estruturada”

(MENEGAT, s/d).

Na sociedade capitalista, os meios de produção pertencem a uma pequena parcela da

população, a burguesia, sendo que a massa do povo, não detém os meios de produção

necessários a sua sobrevivência, estes possuem apenas a sua força de trabalho. Para essa

população sobreviver é necessário que esta venda sua força de trabalho para o capitalista.

Nesse sentido, o trabalhador não tem outra opção, sua condição está determinada, ser

explorado pela burguesia (IAMAMOTO, 2005).

É nesse sentido que a classe trabalhadora tem sua vida determinada pela sua condição

de classe explorada, pela forma como está inserido ou não no mercado de trabalho. Somente a

partir deste entendimento é possível entender a vida cotidiana desses sujeitos (MOLJO, 2007).

Dessa forma, parte-se da premissa que o capitalismo é o responsável pela pobreza da

classe trabalhadora, assim entender o movimento do capitalismo, como são produzidas e

reproduzidas às relações sociais, a inserção destes no conjunto da classe operária e no exercito

de reserva é imprescindível para reconhecer o cotidiano do trabalhador (NETTO, 1989).

Aqui também será apresentada uma breve síntese acerca do desenvolvimento do

capitalismo no Brasil, pois a condição subalterna e dependente da inserção do país no

capitalismo trouxe graves consequências para a classe trabalhadora agravando a questão

social e modelando a implantação das políticas sociais no país.  Questão social essa que é

inerente ao capitalismo, enquanto existir capitalismo, haverá pobreza (NETTO, 1989).

1.1 Exploração Capitalista e consequências para o trabalhador

Para atender aos interesses imperialistas do capital a grande parte dos países na África,

Sul e Sudeste da Ásia e nas Américas do Sul e Central assumiram uma condição dependente e

subalterna frente ao desenvolvimento do capitalismo. Para isso, alguns desses países como é o

caso do Brasil, aderiram a um capitalismo selvagem onde a política estatal está voltada para

acelerar o desenvolvimento capitalista. Como consequência, a população ficou desprotegida e

responsável pela sua própria sobrevivência (NETTO e BRAZ, 2007).



Nesse ponto busca-se destacar como o movimento do capital rebate na vida cotidiana

dos sujeitos.  Considerando que a produção material é determinante da forma de vida dos

sujeitos. O que influência diretamente na forma de se reproduzirem a si e suas relações

sociais.

A partir da Lei Geral de Acumulação é possível compreender a condição de pobreza

que a maioria da população está submetida, uma vez que quanto maior a acumulação

capitalista, maior também é a situação de miséria da classe trabalhadora. Por isso, é de suma

importância conhecer mesmo que de forma sucinta, o movimento da capital e suas

consequências para classe trabalhadora. É a partir dessa apreensão que é possível

compreender como a população vive. Para compreender o modo de vida dos sujeitos é

imprescindível entende-los inseridos numa totalidade, onde sua condição de classe

trabalhadora é determina sua condição de vida. “O modo de produção da vida material

condiciona os processo da vida social, política e espiritual em geral”. (MARX, 1996, p. 52).

Cabe destacar que no momento em que o homem produz sua condição material ele

também reproduz sua consciência, sua forma de ver o mundo, seus valores, cultura e seu

modo de pensar. De acordo com Iamamoto (2005, p. 29), “a produção capitalista é Produção e

Reprodução das Relações Sociais de Produção”.  Para conseguir sobreviver, os homens

estabelecem vínculos e relações mútuas, onde realiza uma transformação da natureza, a

produção. A produção social é determinada historicamente, na relação entre homens na

produção e na realização de suas atividades. Estas acontecem de acordo com o nível de

desenvolvimento dos meios de produção, sendo que os meios de produção são modificados de

acordo com cada período histórico, por isso a “produção social é essencialmente histórica”.

Ou seja, a produção capitalista é determinada histórica e socialmente (IAMAMOTO, 2005).

A forma dos homens produzirem e reproduzirem as condições materiais para

sobreviverem é determinada historicamente. No momento da produção são estabelecidas as

relações sociais. Portanto, a produção social determina tanto a produção de bens materiais

para existência humana, como as relações sociais entre pessoas e entre classes sociais. Neste

processo, também são reproduzidas as ideias e representações que permeiam as relações

sociais e a produção material, maquiando o antagonismo entre as classes sociais. Iamamoto

(2005, p. 30) aponta que “A produção social não trata de produção de objetos materiais, mas

de relação social entre pessoas, entre classes sociais que personificam determinadas categorias

econômicas”. A reprodução das relações sociais não se restringe a reprodução material, mas

também a “espiritual”. A reprodução das relações sociais é a reprodução da totalidade do



processo social, a reprodução de determinado modo de vida (YAZBEK, 2001).

No modelo de produção capitalista, o capital é a relação social determinante, sendo

que o outro ponto dessa relação é o trabalho assalariado, sendo que os dois são uma unidade

de diversos. O movimento do capital recria os antagonismos e reproduz a contradição entre a

igualdade dos cidadãos “livres” e a desigualdade econômica. A produção social é contraposta

a apropriação privada do trabalho alheio. A produção é social, coletiva, no entanto a

apropriação é exclusivamente privada. A riqueza é alheia porque é apropriada privadamente

(IAMAMOTO, 2005).

Na sociedade capitalista, o trabalho cria a riqueza, no entanto, enquanto gerador de

valor, o trabalho pertence ao capital, e somente, como esforço individual pertence ao

trabalhador, ou seja, o que faz com que aparenta é que o desenvolvimento das forças

produtivas sociais do trabalho e as condições sociais do trabalho são obra do capital e não do

trabalhador. Essa aparência é essencial para a reprodução do capitalismo, uma vez que se

reflete na consciência dos homens, os alienando fazendo-os pensar que a riqueza viesse do

capital e não do trabalho (IAMAMOTO, 2005). Isto é a mistificação do capital próprio do

processo de trabalho, processo este, de valorização do capital.

A classe trabalhadora ao gerar valor produz e reproduz o capital, que pertence ao

capitalista. Dessa forma, o trabalhador cria e recria as condições de sua dominação. O produto

de seu trabalho não o pertence, sendo este produto alheio ao trabalhador. O objeto do trabalho

que o trabalhador cria riqueza torna “escravização de si mesmo” (IAMAMOTO, 2005). No

entanto, a alienação do trabalhador não se dá apenas em sua relação com o produto, ela

acontece também durante a produção, no ato do trabalho. Para o trabalhador, o trabalho é algo

externo a ele, algo que o aflige. Segundo Iamamoto (2005:56),

esta aparente transformação de relações sociais em relações entre coisas é uma
inversão inerente e própria ao processo de produção e reprodução do capital; não
depende de um ato de vontade ou de forças externas, mas da mistificação que se
ergue sobre a fonte criadora de valor que é o trabalho”.

Para o trabalhador o que se apresenta é só o produto de seu trabalho e não o esforço

despedido para criar o objeto. O que apresenta como relação entre objetos materiais, na

verdade é uma relação social concreta entre os homens, que não aparece por trás das coisas.

As relações sociais que são estabelecidas entre os capitalistas e os trabalhadores

compreendem-nos como pertencentes a classes sociais antagônicas personificados nas

categorias econômicas: capital e trabalho (IAMAMOTO, 2005).



Com o incremento do trabalho o capital não só se produz como capital, mas também

se reproduz em mais-valia para o capitalista, a mais–valia além de se converter em meios de

consumo, também se converte em capital adiantado para nova produção, em nova forma de

explorar o trabalhador. Quando o trabalhador, através da sua força de trabalho, agrega valor à

mercadoria, ele mesmo cria os meios de sua dominação, pois ele precisa do salário para sua

sobrevivência. O salário pago é somente o necessário para a sobrevivência do trabalhador

(NETTO e BRAZ, 2007). A própria classe trabalhadora é quem produz o capital que depois

lhe será devolvido sob a forma de salário. Segundo Iamamoto (2005, p. 53) “o capital e

trabalho assalariado se criam mutuamente no mesmo processo. Ou seja, o processo de

produção capitalista é um processo de produção entre classes” .

No modo de produção vapitalista, o processo de trabalho não constitui apenas um

processo de criação de valor, na medida em que do trabalho resultam mercadorias, e que o

capitalista a vendendo obtém um excedente extraído do produto direto, o trabalho é além de

processo de criação de valor, processo de valorização do capital. A criação de valor se dá no

tempo de trabalho necessário, a valorização do capital opera no tempo de trabalho excedente;

se não há tempo de trabalho excedente, não há valorização mas, apenas criação de valor.

Nesse sentido, fica claro que no processo de trabalho, o que interessa ao capitalista é o

processo de valorização, pois é nele que se produz mais-valia. “Essa conversão de mais-valia

em capital caracteriza a reprodução ampliada, que realiza a acumulação de capital”. (NETTO

e BRAZ, 2007, p.125).

Na reprodução ampliada uma parte da mais-valia apropriada fica com o capitalista

para o consumo de suas necessidades, a outra parte o capitalista é investida na produção na

compra de máquinas, na contratação de mais força de trabalho, etc. A acumulação capitalista

depende da exploração da força de trabalho para extrair esta mais-valia. Resumindo: quanto

maior for à exploração da força de trabalho, maior vai ser a acumulação (NETTO e BRAZ,

2007).

A acumulação do capital possui sérias consequências para a classe trabalhadora. A

acumulação faz com que um grande número de trabalhadores desempregado não consiga

compradores para sua força de trabalho, aumentando assim o exército industrial de reserva. O

exercito industrial de reserva é constitutivo e necessário à dinâmica do capital. Não existiu

momento do capitalismo que não tivesse desemprego. A população sobrante é essencial para

que os capitalistas mantenham os níveis salariais baixos (NETTO e BRAZ, 2007).

Para o desenvolvimento das forças produtivas, com o avanço da acumulação de



capital, ocorre a necessidade de investir em máquinas, instalações, insumos e materiais, sendo

que este investimento é menor em relação à força de trabalho. Ou seja, a proporção do capital

constante é sempre maior que a do capital variável. Nesse sentido, há sempre uma parcela da

população que não consegui se inserir no mercado de trabalho devido à necessidade de

acumulação. Essa parcela sobrante da população é o exercito industrial de reserva (NETTO e

BRAZ, 2007).

Se a acumulação, o progresso da riqueza sobre a base capitalista, cria
necessariamente uma sobra de população operária, esta converte-se por sua vez, em
auxiliar mais poderoso da acumulação, em uma condição de existência da produção
capitalista, no seu estado de completo desenvolvimento. (MARX, 2008: 202).

Sendo o exercito industrial de reserva produto da acumulação capitalista, ele é ao

mesmo tempo essencial para o desenvolvimento do capitalismo. À medida que existe uma

população sobrante disponível podendo ser a qualquer momento utilizado na produção, faz

com que o processo de acumulação ampliada pode desenvolver-se livremente (NETTO e

BRAZ, 2007).

A acumulação ampliada de capital faz com que ocorra uma redução no número de

operários necessários para colocar em atividade uma massa sempre crescente de meios de

produção, consequentemente, a acumulação aumenta a quantidade de trabalho que cada

operário vai realizar. Aumentando assim a exploração do trabalhador (MARX, 2008).

O exercito industrial de reserva permite ao capitalista reduzir cada vez mais os níveis

de salário, sendo esta uma função primordial do exercito industrial de reserva. Sendo este um

poderoso instrumento para incrementar a exploração do trabalhador. Esse grande número de

população sobrante faz aumentar as filas de desempregados, e ao mesmo tempo, faz com que

os trabalhadores que estão em ativa aceitem as pressões do capital para aumentar a exploração

do trabalho e diminuir os salários (IAMAMOTO, 2005).

Essa população sobrante assume diferentes formas, uma delas é a flutuante, composta

pelos trabalhadores dos grandes centros industriais e mineiros, que em alguns momentos estão

empregados e em outros não. Outra forma é a latente, esta é ligada ao ramo da agricultura

capitalista, que inserindo novas máquinas, faz com que o número de trabalho diminua fazendo

com que a população se transfira para as áreas urbanas. No entanto, as parcelas da população

dos trabalhadores que ficam no campo só conseguem trabalho em algumas épocas do ano.

Outra forma assumida pelo exercito industrial de reserva é a chamada permanente, esta ao

mesmo tempo em os operários encontram ocupados, a condição de sua ocupação é tão



degradante que estes estão sempre disponíveis (NETTO e BRAZ, 2007).

Por último estão os trabalhadores que vivem na miséria e no pauperismo. Aqui se

encontram aqueles que estão aptos a trabalhar, que em momentos de crise não conseguem

trabalho, mas que em momentos de crescimento econômico alcançam alguma ocupação.

Também estão inseridos nessa categoria os órfãos, os filhos dos pobres que em períodos

prósperos são incluídos no exercito ativo. E finalmente, tem aqueles considerados os mais

miseráveis que são: os velhos, os enfermos, os mutilados, viúvas, etc. Sobre essa última

categoria pertencente ao exercito industrial de reserva Marx (2008, p. 208) apresenta que

o pauperismo é o quartel dos inválidos no exército do trabalho. A sua produção está
compreendida na do excesso relativo da população, na sua necessidade deste, e
forma com ele uma condição de existência da riqueza capitalista.

Marx (2008) destaca que as mesmas causas que impulsionam a acumulação do capital,

a reprodução ampliada e o crescimento econômico, fazendo com que se tenha maior

facilidade de se apropriar da força de trabalho, é também a mesma razão que impulsiona o

crescimento do exercito industrial de reserva. No entanto, quanto maior for o exercito

industrial de reserva, maior é o pauperismo oficial. Ou seja, este cresce à medida que se

cresce a riqueza social do país.

O processo de pauperização ocorre devido à essência exploradora do capital sobre o

trabalho. Esta pauperização pode ser encontrada de duas formas: a primeira é a forma

absoluta. Esta acontece quando a condição de vida e de trabalho da classe operária apresenta

uma deterioração geral, ou seja, uma redução do salário, rebaixamento dos padrões de

moradia e alimentação, uma maior exploração do trabalho e aumento do desemprego. A

segunda forma é a relativa, que se difere da outra, pelo fato de poder ocorrer mesmo quando

as condições de vida dos trabalhadores melhoram. Esta se dá quando se tem uma diminuição

da parte da mais-valia destinada aos trabalhadores, enquanto que a parte apropriada pelo

capital aumenta. (NETTO e BRAZ, 2007). Assim, de acordo com a Lei Geral da Acumulação

Capitalista, à medida que as forças produtivas se desenvolvem, maior é a acumulação

capitalista, e consequentemente, maior a miséria e a pobreza da classe operária.

[...] a condição do trabalhador deve piorar a medida que o capital se acumula; de tal
sorte que, a acumulação de riqueza por um lado significa acumulação igual de
pobreza, sofrimento, de ignorância, de embrutecimento, de degradação física e
moral, e de escravidão por outro, ou seja, do lado da classe que produz o próprio
capital.  (MARX, 2008: 208).



A reprodução ampliada do capital tem rebatimentos diretos no cotidiano da vida social

dos indivíduos, pelo fato de que a produção capitalista é produção e reprodução das relações

sociais. Para que ocorra a produção capitalista é necessário o trabalha assalariado. Como

apresentado, aquele que produz o valor não se apodera dele, sendo a produção apropriada pelo

capitalista. A produção é produzida socialmente, mas sua apropriação é privada. O que se tem

é um antagonismo de classes. Proletário e capitalista defrontam-se, esse processo garante a

continuidade da produção capitalista (IAMAMOTO, 2005).

Para a classe trabalhadora esse processo de acumulação capitalista se expressa na

permanência do exercito industrial de reserva e a polarização entre a riqueza social produzida

apropriada pelo capitalista e a pobreza social que remete um grande número de trabalhadores

a condições miseráveis de vida. A exploração da força de trabalho se expressa nas condições

de educação, saúde, habitação, bem como, na deterioração moral, física e intelectual do

trabalhador (IAMAMOTO, 2005). “O processo de industrialização, ao atingir todo o

cotidiano do operário, transforma-o num cotidiano de sofrimento, de luta pela sobrevivência”.

(IAMAMOTO, 2005, p.66).

A classe trabalhadora que cria a riqueza, porém, esta população se encontra cada vez

mais pobre, suas condições de vida cada vez mais precárias e suas condições de trabalho

desumanas. É necessário compreender essa população em sua totalidade, onde suas condições

de reprodução é determinada socialmente. População esta que está submetida a condições

precárias de vida e de trabalho. Sendo que a acumulação ampliada do capital fez com que ao

longo dos anos tivesse um aumento exagerado da pobreza, exclusão e subalternidade e um

aumento da concentração de renda e riqueza (YAZBEK, 2001).

Yazbek (2001) apresenta que a pobreza é uma categoria política, um fenômeno

multidimensional que implica questões não só relacionadas à falta de renda, mas também no

plano espiritual, dos direitos, das possibilidades e esperanças. No que se refere à exclusão,

Yazbek coloca que esta é a forma de pertencimento dos indivíduos e de como estes estão

inseridos na vida social. Trata-se de uma inclusão pela exclusão, pois se trata de uma inserção

devido a não participação e pelo mínimo de acesso a riqueza social. A subalternidade é a

ausência de protagonismos, de poder, o que expressa à dominação e a exploração (YAZBEK,

2001).

Essas categorias expressam a forma de inserção dos sujeitos na vida social. É a

condição de uma classe que expressa às relações vigentes na sociedade. Essas relações

produzem e reproduzem as desigualdades sociais, políticas, econômicas e sociais, definindo



para os pobres o lugar que ocupam na sociedade.  Nesse sentido, estes são “desqualificados”

por sua condição social, por procederem de uma classe (YAZBEK, 2001).

“A pobreza é uma face do descarte da mão-de-obra barata” dos trabalhadores,

consequência da própria expansão capitalista que cria uma população sobrante (YAZBEK,

2001). Estes trabalhadores se encontram a margem do trabalho, estão desempregados ou em

condições precárias de inserção no mercado de trabalho.

O número de trabalhadores brasileiros fora do mercado de trabalho cresce dia após dia.

São estoques de força de trabalho descartáveis para o mercado de trabalho, colocando em

risco para esses segmentos a possibilidade de defesa e reprodução da própria vida. Expressão

disso é o aumento da violência. Segundo Yasbek (2002, p.35) o capitalismo vem deixando

suas marcas na população pobre, pois,

o aviltamento do trabalho, o desemprego, os empregados de modo precário e
intermitente, os que se tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da
saúde, o desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a
fome, a fadiga, a ignorância, a resignição, a revolta, a tensão e o medo são sinais que
muitas vezes anunciam os limites da condição de vida dos excluídos e
subalternizados na sociedade.

Entender que as condições particulares da vida dos sujeitos estão inseridas em uma

totalidade, onde sua condição de pobreza não é uma questão individual e sim uma

consequência do modo de produção capitalista é essencial para entender como esses sujeitos

vivem. Perceber que a reprodução dos indivíduos é indissociável da produção material é

essencial para compreender seu modo de vida. Ou seja, o modo de vida, de pensar, sua cultura

e a forma de conceber o mundo, estão intimamente ligadas as suas estratégias de

sobrevivência (YAZBEK, 2001).

1.2. Capitalismo contemporâneo e Questão social

A questão social aqui é entendida como “um conjunto de problemas econômicos,

sociais, políticos e ideológicos que cerca a emersão da classe operária como sujeito sócio-

político no marco da sociedade burguesa” (NETTO, 1989, p. 90).

As condições de vida do proletário é expressão do que vem sendo denominado de

questão social. Estas expressões da questão social são compreendidas como “indissociável da

sociabilidade capitalista e, particularmente, das configurações assumidas pelo trabalho e pelo

Estado na expansão monopolista do capital” (IAMAMOTO, 2008, p. 156).



A crítica marxista da economia política contém os recursos, as categorias e aportes mais

ricos para uma análise dos processos sócio históricos da sociedade burguesa e seus

movimentos de transformação, necessários para desvendar o cotidiano do trabalhador. Em

especial a lei geral da acumulação, que foi apresentada no tópico anterior, como “relação

social organizadora fundamental das relações econômicas, sociais e políticas no mundo da

generalização universal das mercadorias” (BEHING, 2003, p. 32).

Para compreendermos a questão social no Brasil é necessário entender que o país teve

um desenvolvimento marcado por particularidades históricas onde o “moderno” e o “arcaico”

sempre estiveram lado a lado, elementos de nossa herança colonial e patrimonialista persistem

no contexto de mundialização do capital sob a hegemonia financeira. O novo surge pela

mediação do passado, transformado e recriado em novas formas nos processos sociais do

presente. Segundo Iamamoto (2008, p, 128),

a atual inserção do País na divisão internacional do trabalho, como um país de
economia dita “emergente” em um mercado mundializado, carrega a história de sua
formação social, imprimindo um caráter peculiar à organização da produção, às
relações entre Estado e a sociedade, atingindo a formação do universo político-
cultural das classes, grupos e indivíduos sociais.

Esse caráter peculiar imprime um ritmo particular ao processo de mudanças onde

tanto o novo quanto o velho alteram-se em direções contrapostas: a modernidade das forças

produtivas do trabalho social convive com padrões retrógados nas relações no trabalho,

radicalizando a questão social (IAMAMOTO, 2008).

Iamamoto (2008) utiliza a noção de desenvolvimento social em sua acepção clássica

tratada por Marx na “lei geral da acumulação capitalista”: a desigualdade entre o

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, entre a expansão das forças

produtivas e as relações sociais na formação capitalista. Revela-se como reprodução ampliada

da riqueza e das desigualdades sociais, fazendo crescer a pobreza relativa à concentração e

centralização do capital.

A desigualdade histórica tem como um de seus pilares a feição antidemocrática

assumida pela Revolução Burguesa no Brasil. A transição do capitalismo competitivo ao

monopolista no Brasil aconteceu de acordo com as formas típicas que assumiu na periferia

dos centros mundiais, diferentes do “modelo universal de democracia burguesa”

(IAMAMOTO, 2008). Essa transição não foi presidida por uma burguesia com forte

orientação democrática e nacionalista, e sim, por uma dominação burguesa que

universalizavam seus interesses de classes a toda nação, pela mediação do Estado e de seus



organismos privados de hegemonia.

A expansão monopolista no Brasil ocorreu mantendo de um lado, a dominação

imperialista, e de outro, a desigualdade interna do desenvolvimento da sociedade nacional. O

que aprofunda as disparidades econômicas, sociais e regionais, pois favorece a concentração

de renda, prestígio e poder. Onde o Estado é capturado pelas classes burguesas assumindo o

papel de imposição e erradicação de seus interesses, valores e ideologias para o conjunto da

sociedade (IAMAMOTO, 2008).

Foi decisivo o papel do Estado nos caminhos trilhados pela “modernização pelo
alto”, em que as classes dominantes se antecipam às pressões populares, realizando
mudanças pra preservar a ordem. Evitam qualquer ruptura radical com o passado,
conservando traços essenciais das relações sociais e a dependência ampliada do
capital internacional (IAMAMOTO, 2008: 132).

O Brasil experimentou um processo de modernização capitalista sem ter que realizar

uma “revolução democrático-burguesa”, gradualmente e “pelo alto”, a grande propriedade

transformou-se em empresa capitalista agrária e com a internacionalização do mercado

interno, a participação do capital estrangeiro contribui para reforçar a conversão do Brasil em

país moderno com alta taxa de urbanização e complexa estrutura social (IAMAMOTO, 2008).

A debilidade histórica da democracia no Brasil, que se expressa no fortalecimento do

Estado e na subalternidade da sociedade civil, é indissociável do perfil da revolução burguesa

no país. O uso de instrumentos coercitivos por parte do Estado restringiu a participação

política e o exercício da cidadania para os setores majoritários da população, derivando de

uma rede de relações autoritárias que atravessa a própria sociedade civil “incorporada” pelo

Estado (IAMAMOTO, 2008).

A burguesia brasileira tem suas raízes no poder oligárquico e à sua renovação diante dos

interesses comerciais, financeiros e industriais. Essa expansão determinou o inicio da era

moderna no país. A velha oligarquia agrária moderniza-se economicamente, refaz alianças

para se manter no poder, influenciando as bases conservadoras da dominação burguesa no

Brasil. Esse vínculo marca profundamente o horizonte cultural burguês, que se socializa

polarizada por um forte conservantismo sociocultural e político, traduzido no mandonismo

oligárquico. Segundo Paula (2005, p.18),

[...] o Brasil vivenciou as realidades típicas da modernidade capitalista desde o
início. Assim, a questão para o Brasil, a explicação para o seu desenvolvimento não
pode advir do seu atraso relativo em participar da modernidade capitalista, mas do
lugar que foi imposto, nesse processo tanto Portugal quanto à América Portuguesa e
depois ao Brasil independente.



Para o autor, essa modernização incompleta traz traços muito marcantes no

desenvolvimento do Brasil, que se expressam no conjunto de déficits sociais e democráticos

quanto por uma economia dependente.

Agravam-se e diversificam-se as desigualdades, expressas nas lutas operárias, nas

reivindicações do movimento negro, nas lutas pela terra, pela liberdade sindical e pelo direito

de greve, nas reivindicações dos direitos à saúde, a habitação, à educação entre outros.

Moderniza-se a economia e o aparelho de Estado, no entanto, as conquistas sociais e políticas

permanecem defasadas, expressando o desencontro entre economia e sociedade. Nesse

sentido, o trabalho é indissociável da questão social, sejam as formas de trabalho, quanto à

apologia ao trabalho expressa na “ética do trabalho”. A questão social no pensamento social

brasileiro recebe diversas explicações e denominações, mas o tom predominante é de que a

vítima é a culpada, e a pobreza um “estado de natureza”. Isso naturaliza a questão social que

combinado com o assistencialismo e a repressão resulta na criminalização da questão social

(IAMAMOTO, 2008).

Cada período do capitalismo atravessou ondas de crescimento e ondas de depressão,

nesse sentido o Estado é chamado a intervir na questão social, sendo que as políticas sociais

se multiplicam no final de um longo período depressivo, que se estende de 1914 a 1939, e se

generalizam num período de expansão e segue até os fins da década de 60 (IAMAMOTO,

2008).  É nesse momento que o Estado intervém na economia tomando medidas que visavam

diminuir os impactos das crises, através das medidas keynesianas. Essas medidas que visava

amortecer as crises de superprodução, superacumulação e subconsumo, intrínsecas ao

movimento de produção e reprodução do capital.

Com a crise dos anos 1970, as medidas neoliberais atingiram o poder dos sindicatos,

possibilitou a ampliação da taxa “natural” do desemprego, implantou uma política de

estabilidade monetária e uma reforma fiscal que reduziu os impostos sobre as altas rendas e

favoreceu a alta nas taxas de juros, preservando o rendimento do capital financeiro. No

entanto não conseguiu alavancar a produção e ampliar a taxa de crescimento econômico,

ainda que tenha sido vitorioso no plano político-ideológico. O capital ao invés de voltar-se

para o capital produtivo é canalizado para o setor financeiro, favorecendo um crescimento

especulativo da economia.

Para Behring (2003, p. 59),

as políticas neoliberais comportam alguma orientações/condições que se combinam,
tendo em vista a inserção de um país na dinâmica do capitalismo contemporâneo,
marcada pela busca de rentabilidade do capital por meio da reestruturação produtiva



e da mundialização: atratividade, adaptação, flexibilidade e competitividade,

A proposta neoliberal se mostra vitoriosa com o aprofundamento das desigualdades e a

ampliação do desemprego, visto serem estas suas metas, ao apostar no mercado como sendo o

grande regulador das relações econômicas e responsabilizarem os indivíduos por suas

sobrevivências. Todo esse ideário, que envolve uma canalização do fundo público para

interesses privados “cai como uma luva” na sociedade brasileira. (IAMAMOTO, 2008).

A cidadania é distinta daquela dos países europeus, pois prevalecem as relações de favor

e dependência. Essa formação política aliada aos efeitos modernos do grande capital resulta

no encolhimento dos espaços públicos e um alargamento dos espaços privados, em que a

classe dominante faz do Estado seu instrumento econômico privado por excelência. O

discurso neoliberal atribui título de modernidade ao que tem de mais antigo na sociedade

brasileira: fazer o interesse privado a medida de todas as coisas, obstruindo a esfera pública e

desresponsabilizando o Estado de suas obrigações, o que tem grande repercussão na luta por

direitos e nas respostas a questão social (YAMAMOTO, 2008).

Devido à crise capitalista, verificam-se profundas alterações no mundo do trabalho que

alteram a relação entre sociedade e Estado. Novas mediações históricas reconfiguram a

questão social no Brasil contemporâneo (IAMAMOTO, 2008).

Devido à lógica financeira do regime de acumulação capitalista as crises se alastram por

todo mundo gerando recessão. Nesse sentido, o caráter volátil do crescimento acaba por

provocar maior concentração de renda e aumento da pobreza. Aumentam-se as desigualdades

sociais gerando um verdadeiro “apartheid social”. Segundo Iamamoto (2008, p. 142),

a economia passa a mover-se entre a reestruturação da indústria e a destruição do
aparato industrial que não resiste à competitividade dos grandes oligopólios e à
grande expansão das exportações e importações. Cresce a necessidade de
financiamento interno e externo e, com ele, a dívida interna e externa”.

As necessidades de pagamento das dívidas juntamente com a elevação das taxas de juros

geram escassez de recursos para investimento e custeio. Com isso, o capital financeiro é

favorecido em detrimento da produção, o que se encontra na raiz da redução dos níveis de

emprego, do aprofundamento da questão social e da regressão das políticas sociais públicas

(YAMAMOTO, 2008).

A desregulamentação do capital que se expressa na flexibilização do trabalho se estende

às formas de organização dos processos de produção, da gestão e remuneração da força de

trabalho, do mercado de trabalho, dos direitos sociais e trabalhistas e dos padrões de consumo.



No âmbito da produção á lógica é reduzir custos e aumentar a lucratividade. Nesse sentido, o

rebaixamento dos custos do “fator trabalho” é imprescindível, o que gera um embate contra a

organização e lutas sindicais, cortes salariais e direitos conquistados (YAMAMOTO, 2008).

A reestruturação produtiva afeta a organização dos processos de trabalho. Envolve a

intensificação do trabalho e a ampliação da jornada, a redução dos postos de trabalho e a

precarização das condições e dos direitos do trabalho. Verificam-se assim profundas

alterações nas relações entre Estado e sociedade civil, orientada pela cartilha neoliberal

expressa nas políticas de ajuste recomendadas pelo “Consenso de Washington” (1989). Este

consenso visa reduzir o gasto estatal com o social em nome da crise fiscal do Estado. Nesse

sentido, tem-se um Estado cada vez mais submetido aos interesses do capital (BEHRING,

2003).

A vitória neoliberal é a imposição de uma derrota tanto para os trabalhadores quanto

para a democracia. O neoliberalismo fez com que regredissem diversos direitos conquistados

pelos trabalhadores durante o Estado de bem-estar-social (PAULA, 2005).

A justificativa do Estado para redução dos gastos públicos com as políticas sociais é a

crise fiscal, este argumento é usado para esconder as reais razões da diminuição dos gastos

sociais, que são: “a diminuição do custo do trabalho, ao lado da imposição de derrotas aos

segmentos mais organizados dos trabalhadores” (BEHRING, 2003).

Com a crise fiscal o Estado reduziu o gasto social com serviços e políticas sociais

operando um duplo movimento, primeiro a partilha de responsabilidades e atividades com

organizações não governamentais, empresas, instituições religiosas, a filantropia e o trabalho

voluntário (BEHRING, 2003).

A velha questão social é metamorfoseada, assumindo novas características. Ela

demonstra a grande discrepância entre o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho

social e as relações sociais que a impulsionam. Expressa na banalização da violência, onde o

Estado é o aparato repressivo, que protege o poder e a propriedade daqueles que dominam.

Sendo que os atingidos são aqueles que possuem apenas a força de trabalho para sobreviver: a

classe trabalhadora (YAMAMOTO, 2008).

Os níveis de exploração e as desigualdades crescem, mas as lutas e as resistências

carecem de mais organicidade e densidade política. Mas mesmo tímidas as lutas persistem e

assim como a mundialização do capital também se reproduz de forma ampliada, a questão

social toma uma proporção mundial e não apenas em países pobres. Têm-se desigualdades de

toda ordem e em todos os lugares onde existe o capitalismo, sob formas peculiares e distintas



considerando as características de cada país (YAMAMOTO, 2008).

A questão social na América Latina é agravada pelas particularidades das relações

sociais na região, em principal a questão da concentração de renda e poder, e na grande

pobreza da maioria. A implantação das políticas neoliberais na América Latina assumiu

diferenças formas e graus de intensificação nos vários países. Segundo Iamamoto (2008, p.

146),

a adoção das políticas neoliberais, como programas de governo, não ocorreu
simultaneamente, e nem seguiu a mesma trajetória nos vários países do continente,
com diferenças formas de aplicação e nos seus resultados. O tipo de trajetória
histórica percorrida pelos países latino-americanos e o interesse dos países mais
poderosos pela abertura comercial redundaram em condições e temporalidades
distintas para a implantação das políticas de ajuste.

Essas diferenças afetaram a participação do Estado na prestação direta de serviços

sociais e no seu financiamento. A política social submetida à política econômica passa a ser

orientada pela lógica da privatização, onde se tem redução dos gastos públicos para

programas sociais e o atendimento a pobreza torna-se descentralizado na sua aplicação e

focalizado àqueles mais miseráveis. Nesse sentido, os impactos de tais medidas vão depender

da relação entre o Estado e sociedade, das desigualdades e políticas anteriormente

desenvolvidas.

As medidas neoliberais agravaram ainda mais a situação da classe trabalhadora. A

expressão da questão social ao mesmo tempo em que reprocessa, ganha novos elementos.

Como por exemplo: o emprego retrocede a distribuição regressiva de renda e o aumento da

pobreza, levando a uma queda da taxa educacional. A regressão social na América Latina se

expressa na transferência de mão-de-obra dos setores mais produtivos para os de renda mais

baixos e acentuou a desigualdade de renda. Verificou-se a redução relativa do trabalho

assalariado e um aumento dos assalariados no setor terciário e também um aumento dos

trabalhadores “auto empregados”. Cresceu a ocupação na pequena e média empresa e o

número de desempregado aumentou exponencialmente. Constatou-se uma redução

significativa dos salários reais em todos os países e um grande aumento dos assalariados em

situação de pobreza. (IAMAMOTO, 2008).

Para Beherig (2004), esses processos apontam para obstáculos na constituição de uma

consciência de classe para si, o que prejudica a solidariedade de classe e enfraquecendo,

assim, a resistência à reestruturação produtiva.

A questão social assume assim, proporções de desastre social. Sendo que suas



expressões são tratadas de formas focalizadas, descontinuas e fragmentas não obtendo efeito

na diminuição da pobreza. O resultado é que problemas que existiam persistem e surgem

novas expressões da questão social.

A partir do que foi apresentado é possível perceber que a desigualdade social é própria

do sistema capitalista. Não é possível entender as políticas sociais sem percebê-las como

expressões das determinações sócio históricas do desenvolvimento capitalista. A questão

social não pode ser compreendida apenas pela sua inserção objetiva no mundo do capital, nem

apenas pela luta dos trabalhadores, mas historicamente, na relação desses processos na

totalidade (NETTO, 1989).

As políticas sociais podem no máximo minimizar os impactos das contradições

inerentes ao capitalismo, mas não podem acabar com a desigualdade, pois esta é própria do

capitalismo. Para acabar com a desigualdade é necessário outro projeto de sociedade, um

projeto que não se funde na apropriação privada dos bens produzidos socialmente. Nesse

sentido, a questão social é “um complexo de processos absolutamente indivorciável do

capitalismo” (NETTO, 1989, p.91), o capitalismo produz e reproduz a questão social. Para a

superação da questão social é necessário a ultrapassagem do modelo econômico capitalista.

(NETTO, 1989).
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