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INTRODUÇÃO 
 

Uma série de Lei dos Pobres foi promulgada na Inglaterra no início do século XVII. 
Sobre estas Leis, Marx afirma: fizeram baixar os salários dos trabalhadores do campo para 
além daquele mínimo estritamente físico, completando a diferença indispensável para 
assegurar a perpetuação física da raça mediante as leis dos pobres”. (Marx, Karl 1978, p. 96)∗. 

Podemos fazer uma releitura da afirmação de Marx, atualizando-a para os séculos XX e 
início do XXI: fizeram baixar os salários dos trabalhadores para além daquele mínimo 
estritamente físico, completando a diferença indispensável para assegurar a perpetuação física 
da classe trabalhadora mediante as políticas sociais. No nosso entendimento, portanto, as 
políticas sociais se constituem, no Estado capitalista, em uma política que objetiva perpetuar a 
classe trabalhadora à serviço da classe burguesa. 

Este livro tem o objetivo de defender esta tese: a política social do Estado capitalista é a 
moderna Lei dos Pobres. 

É importante fazermos uma última ressalva antes que você, leitor, adentre pelo nosso 
texto. Há divergências, e não são poucas, sobre se Marx aborda a política social nos seus 
escritos. Estamos razoavelmente convencidas que como política social não há registros nos 
textos de Marx, mas estamos convencidas, também, de que a citação dele, que abre este 
prefácio, é uma referência clara ao que hoje chamamos de política social. 

 
Como tudo é produto do trabalho coletivo, este livro não foge a esta regra. Na 

impossibilidade de agradecer a todos que contribuíram indiretamente para que pudéssemos 
trazer a público nosso debate sobre a política social, agradecemos aos que diretamente nos 
incentivaram. A todos os alunos do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual de 
Londrina, dos quais tivemos o privilégio de ser professora, nossos agradecimentos por 
apontarem nossas falhas, e nossas desculpas por tê-las cometido – infelizmente não podemos 
afirmar que tal não se repetirá até porque o conhecimento é um processo ininterrupto.    

Ao CNPq, pelo apoio financeiro, seja na bolsa Produtividade em Pesquisa, seja na verba 
destinada para o projeto de pesquisa “Política Social: a manutenção da desigualdade”. O apoio 
financeiro é um investimento importante para o desenvolvimento do conhecimento, e que 
significa um voto de confiança no nosso trabalho.  

                                                
∗ A forma como devemos fazer referências bibliográficas no corpo do texto são normatizadas pela ABNT.  
Como, no Brasil, o sobrenome masculino é predominante, pelas normas da ABNT as autoras tornam-se 
invisíveis. Estamos adotando uma referência bibliográfica própria onde colocamos o sobrenome seguido 
do nome. Agradeço por me permitirem esta licença. 



Política Social: a moderna lei dos pobres                                                          Ednéia Maria Machado 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

2 

Uma última ressalva: quando estava redigindo este texto, que tem muito de minha tese de 
doutorado, pensei – relembrando autores que me antecederam: qual é o meu interlocutor? Para 
quem escrevo? Com quem troco e aprendo/ensino? Decidi escrever conversando com alunos do 
Curso de Serviço Social, como se em aula estivesse. Muitas das perguntas que me fizeram, com 
as respostas que me coube dar; muitas das perguntas que me fizeram cujas respostas tive que 
buscar; muitas das perguntas que me incomodaram; muitas das formas de explicar e de procurar 
entender ... estão neste texto. 
 
I  – O TRABALHADOR **    NA SOCIEDADE CAPITALISTA  
 

O trabalho é a atividade humana que transforma os recursos existentes na natureza em 
objetos úteis para a vida do homem. Segue-se daí que a única coisa externa acrescentada aos 
bens produzidos na sociedade é o trabalho.  Na busca da sobrevivência o homem foi 
transformando o que ele encontrava na natureza em coisas necessárias para sua proteção e 
desenvolvimento. A árvore só se transforma em casa, ou em papel, ou em canoa, pelo trabalho 
humano. É só pelo trabalho humano que a mesma árvore passa a ser reconhecida pela sua 
capacidade natural de limpar a ar que respiramos, de proteger os rios que precisamos, de adubar 
a terra em que plantamos.  

No desenvolvimento da história o trabalho manteve esta função básica de produzir bens 
para atender às necessidades do desenvolvimento humano. Mas este trabalho assume diferentes 
características em diferentes momentos históricos, e em diferentes modos de produção da vida 
social.  

A vida social, a vida em sociedade, é produzida pelos homens nas relações que 
estabelecem entre si. Pensar na produção da vida social é pensar como as pessoas vão se 
organizar para manter sua vida e sua sociedade. É uma produção que não se refere apenas ao 
econômico, mas também à política e à cultura.  

Existem algumas formas de produção da vida social já vivenciadas, como o feudalismo 
e o escravismo; algumas existentes, atualmente, como o capitalismo e o socialismo; e algumas 
propostas, como o comunismo e o anarquismo. Algumas destas formas de produção da vida 
social podem perdurar em outras formas, ainda que bastante localizadas. No Brasil, um país 
capitalista, existem diversas denúncias da existência de trabalho escravo, por exemplo.  

O modo capitalista de produção da vida social é o modo predominante na atualidade. 
Neste modo de produção temos duas classes fundamentais de proprietários: os proprietários dos 
meios de produção e os proprietários da força de trabalho. 

Como afirmamos anteriormente: o trabalho é a transformação da natureza para atender 
as necessidades humanas – de proteção e de desenvolvimento. Para transformar a natureza é 
necessário ter os instrumentos que possibilitem esta transformação. No exemplo da casa, há que 
se ter como cortar a árvore, preparar a madeira, como construir a casa para que ela seja sólida 
etc. Para trabalhar, portanto, é necessário que se tenha meios de trabalho.  

No capitalismo uma classe social detém a propriedade dos meios de trabalho  – a classe 
burguesa que, por ser proprietária dos meios de trabalho, não trabalha, e garante sua 
subsistência empregando o proprietário da força de trabalho – a classe trabalhadora. A classe 
trabalhadora é composta por todas as pessoas que só têm sua força de trabalho para manter sua 
sobrevivência. São aquelas pessoas que, se não estiverem recebendo um pagamento, seja no 
mercado formal ou informal, não tem comer, beber, vestir etc. São pessoas que não tem como 
viver de rendas, de aluguel de imóveis, de aplicações no mercado financeiro. Só tem como viver 
vendendo sua força de trabalho. 

Só é possível a venda da força de trabalho porque sob o capitalismo tudo se transforma 
em mercadoria. Tudo pode ser comprado e vendido. A força de trabalho não foge a esta regra. 
Por que que isto acontece; por que a força de trabalho é transformada em mercadoria? 

                                                
**  Nosso debate insere-se no debate marxista sobre a divisão de classes sociais. Não temos nenhuma 
preocupação em relação ao debate de gênero. Estamos utilizando a terminologia no masculino por ser a 
forma usual na língua brasileira, sem que isto signifique desmerecimento ao feminino.  
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A força de trabalho pertence ao trabalhador. O trabalhador tem condições de trabalhar e, 
assim, transformar sua força de trabalho em produtos. O trabalhador, a força de trabalho e o 
trabalho pertencem, assim, a uma única pessoa. O trabalhador não pode vender sua força de 
trabalho sem, ao mesmo tempo, se colocar à disposição para realizar o trabalho vendido. 
Trabalho este que vai se transformar em produtos de, única e exclusiva, propriedade dos donos 
dos meios de produção – os capitalistas.  

Para que os capitalistas possam ampliar seus meios de produção, é necessário que todas 
as coisas sejam transformadas em mercadorias e a tudo seja atribuído um valor de venda e um 
valor de compra; um valor de troca e um valor de uso. É no processo de circulação de 
mercadorias – na compra e na venda – que o capitalismo pode se manter como meio de 
produção da vida social. 

Como para transformar os bens existentes na natureza é necessário o trabalho humano, é 
só transformando a força de trabalho em mercadoria que o capitalista pode se apropriar da 
riqueza produzida coletivamente. Isto porque ele paga o trabalhador não pela totalidade do que 
ele produziu, mas apenas uma parte, se apropriando da outra parte – a mais-valia, a parte não 
paga do trabalho. 

A mais-valia, assim, é a parte não paga do trabalho executado pelo trabalhador. O 
trabalhador recebe uma parte do trabalho realizado – representado pelo salário e outros direitos 
sociais (por exemplo: auxílio alimentação, previdência social, vale-transporte etc), que é o preço 
da força de trabalho; a outra parte fica com o capitalista “ Toda vez que uma parte da sociedade 
possui o monopólio dos meios de produção, tem o trabalhador, livre ou não, de acrescentar ao 
tempo de trabalho  necessário à sua própria manutenção um tempo de trabalho excedente 
destinado a produzir os meios de subsistência para o proprietário dos meios de 
produção”(Marx, Karl 1982, 265). 

Isso porque a característica básica da economia capitalista é a transformação de todas as 
coisas em mercadorias para que se efetue o processo de circulação, acumulação e valorização do 
capital. 

Na essência, é só através do trabalho que o homem consegue se manter e se reproduzir. 
No modo capitalista de produção, o trabalhador tem que se manter e manter a classe dominante. 

Para que isto se realize é necessário transformar o trabalho em capital, definir e 
delimitar uma remuneração monetária para a força de trabalho, e estruturar um aparato jurídico-
formal de controle sobre a classe trabalhadora e sobre o preço da força de trabalho. 

 
O TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 
 

Historicamente, o trabalho se constitui, em uma concepção geral, na ação do homem 
sobre a natureza para dela extrair sua subsistência. Em outras palavras, o trabalho tem a função 
de produzir e reproduzir a vida humana: “o primeiro ato histórico destes indivíduos, pelo qual 
se distinguem dos animais, não é o fato de pensar, mas o de produzir seus meios de vida” 
(Marx, Karl & Engels, Friderich, 1986, p. 27). 

A forma como os homens se organizam e se relacionam para produzir e reproduzir, 
social e coletivamente, seus meios de vida, é determinada, historicamente, pelos próprios 
homens e define, estrutura, organiza, diferentes modos de produção: “Produzindo seus meios de 
vida, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida material” (Marx, Karl & Engels, 
Friedrich 1986, p. 27). 

O trabalho está delimitado historicamente, situado e determinado em cada modo de 
produção ainda que, independentemente do modo de produção, o trabalho se configure como 
trabalho social. O que significa dizer que a produção/reprodução da vida humana que se dá, 
fundamentalmente, pelo trabalho não é um ato individual, isolado, mas uma atividade coletiva, 
social. 

Nesta perspectiva, o trabalho subordina-se às necessidades humanas – da sobrevivência 
da espécie humana. Consequentemente, o trabalho configura-se como uma utilidade: trabalho 
útil para a vida do homem. 

Mas o produto do trabalho não tem, obrigatoriamente, uma utilidade imediata de uso 
para quem o produz, o que pode conferir ao produto do trabalho uma utilidade de troca. Em 
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outras palavras, produz-se para satisfazer as próprias necessidade e produz-se para satisfazer as 
necessidades de outros homens. 

Podemos afirmar, então, que ao trabalhar para si, para seu sustento individual e familiar, 
o homem se volta para seu núcleo de vida imediato; mas, ao produzir para troca, o homem se 
volta para as necessidades coletivas da sociedade. 

É pelo trabalho que se constrói e reconstrói as necessidades humanas; é pelo trabalho 
que o homem se vê e se coloca como membro partícipe da sociedade; é pelo trabalho que ele 
estabelece relações com outros homens – relações que não se reduzem ao processo de trabalho, 
mas que se configuram como relações sociais. 

O trabalho apresenta uma dupla dimensão: a primeira é a ação necessária do homem 
sobre a natureza para manter sua própria sobrevivência; e a segunda, a dimensão social que 
constitui o homem como produtor e produto da sociedade em que vive. 

Nos diferentes modos de produção o trabalho tem mantido suas características de ser 
coletivo e social. Nas sociedades contemporâneas, onde predomina o modo de produção 
capitalista, ele não tem se constituído no eixo organizador das relações sociais entre os homens 
– as relações sociais têm sido determinadas pelo capital. 

Nas formações econômico-sociais capitalistas a dupla dimensão do trabalho como 
produto e produtor do homem e da sociedade, submete-se a uma terceira dimensão: a dimensão 
do trabalho como capital. Isto significa a transformação do trabalho em capital. 

O homem, para realizar o trabalho, ou seja, para garantir sua subsistência, necessita de 
instrumentos de trabalho, de meios que lhe possibilitem realizar sua atividade produtiva. Como 
nas sociedades capitalistas esses instrumentos de trabalho, ou meios de produção, são de 
propriedade de uma minoria – os capitalistas – a maioria da população encontra-se na 
contingência de colocar sua força de trabalho à disponibilidade dos capitalistas. Por isso: “Só 
aparece o capital quando o possuidor de meios de produção e de subsistência encontra o 
trabalhador livre no mercado vendendo sua força de trabalho” (Marx, Karl, 1982, p. 190) 

O capital, portanto, expressa um modo histórico e determinado de produção da vida 
social. Ele sintetiza, em sua concepção, uma dada forma de relação social entre os homens, ou 
seja, a forma e o modo como os homens se relacionam para produzirem os meios materiais 
necessários à sua sobrevivência cotidiana e histórica. 

Em sendo histórico, o capital se apresenta como um momento determinado do 
desenvolvimento das forças produtivas1, e em um modo específico de organização social, 
política e econômica: “o capital não é uma coisa material, mas uma determinada relação social 
de produção, correspondente a uma determinada formação histórica da sociedade, que toma 
corpo em uma coisa material e lhe infunde um caráter social específico. O capital é a soma dos 
meios materiais produzidos. É o conjunto dos meios de produção convertidos em capital que, 
em si, tem tão pouco de capital como o ouro e a prata, como tais de dinheiro. É o conjunto dos 
meios de produção monopolizados por uma determinada parte da sociedade, os produtos e as 
condições de exercício da força de trabalho substantivados frente à força de trabalho viva e a 
que este antagonismo personifica como capital” (Marx, Karl, 1975, p. 754). 

Há que se ter claro que capital não é dinheiro. Capital é um “determinada relação 
social”. Os detentores dos meios de produção são capitalistas não porque têm muito dinheiro, 
mas porque impõem, no âmbito do poder político e econômico, o modo capitalista de produção 
da vida social. É o monopólio dos meios de produção, ou seja, a propriedade privada dos meios 
de produção, o fundamento básico do modo capitalista de produção. Por que a classe 
trabalhadora não é capitalista? Porque o modo de produção capitalista depende da exploração da 
classe trabalhadora. Então, não se pode dizer que o trabalhador é capitalista, ainda que ele possa 
desejar sê-lo – e muitas vezes deseja.  

                                                
1 “O processo de modificação e de desenvolvimento da atividade de trabalho das pessoas compreende 
dois tipos de modificações: em primeiro lugar, as modificações nos meios de produção e métodos 
técnicos, através dos quais o homem atua sobre a natureza – em outras palavras, modificações nas forças 
produtivas da sociedade; em segundo lugar, correspondente a essas modificações, produzem-se outras em 
toda a estrutura de relações de produção entre as pessoas, entre os participantes do processo social de 
produção”. (Rubin, Issak I., 1987, p. 13). 
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As duas grandes categorias cujas dinâmica, movimento e dialeticidade, explicam a 
essência do modo de produção capitalista, são o capital e o trabalho. 

O capital e o trabalho identificam as duas grandes, e fundamentais, classes sociais em 
que se dividem as sociedades capitalistas: de um lado os proprietários dos meios de produção e, 
de outro, os proprietários da força de trabalho. Isto significa que todas as pessoas que vivem sob 
esta forma histórica e determinada de produção social são proprietárias, ainda que entre elas não 
se estabeleça uma igualdade de “ser proprietário”. Daí que o capital defina estas duas diferentes 
formas de propriedade: a propriedade dos meios de produção e a propriedade da força de 
trabalho. 

O capital, ao se fundar na propriedade privada, estabelece, por princípio, a igualdade 
entre os homens – todos são proprietários. Mas, por outro lado, o capitalismo só se mantém 
mantendo a desigualdade entre as duas grandes classes de proprietários – os capitalistas e os 
trabalhadores. Para explicar/justificar esta desigualdade os capitalistas utilizam-se de diversos 
mecanismos para falsear a verdade. E um importante instrumento é a utilização de 
conhecimentos que se propõe científicos e que afirmam, como inerente à natureza humana, 
capacidades e incapacidades individuais genéticas. Em outras palavras, ser ou não ser 
proprietário dos meios de produção responde a uma condição individual que reside na 
capacidade de cada um em saber aproveitar as oportunidades oferecidas pelo capitalismo.  

É assim que o capital cria a sua própria contradição: o trabalho. E é, também, onde a 
sobrevivência do capitalismo depende da exploração da força de trabalho. Subordinar e 
controlar os trabalhadores através de aparatos legais-institucionais e ideológicos, constituem-se 
em funções imprescindíveis do capitalismo para sua auto-preservação. 

Para que se efetive a dominação do capital sobre o trabalho, o capitalismo é apresentado 
como a forma perfeita de organização econômica e social, e iguala todos os indivíduos como 
proprietários e, também, todos os trabalhos, e todos os produtos do trabalho, em mercadorias. 

Assim é que no processo de produção, e no processo de vida cotidiana, os indivíduos 
estabelecem relações entre si através de mercadorias. E este é o fetiche do capital – as relações 
sociais se apresentam como relação entre coisas: “as relações sociais de produção assumem 
inevitavelmente a forma de coisas e não podem ser expressas senão através de coisas” (Rubin, 
Isaak I. , 1987, p. 19/20). 

E estas coisas, ao serem trocadas, vendidas, compradas no mercado, ainda que produtos 
do trabalho, não se mostram como tal. Em outras palavras, o trabalho se apresenta como um 
meio para adquirir coisas, e as coisas não se apresentam como produtos do trabalho humano. 
Dito de outra forma, as pessoas não se reconhecem pelo trabalho que realizam, mas pelas coisas 
que possuem, e as pessoas não reconhecem nas coisas que possuem, o resultado do trabalho 
social, ou o produto do trabalho socialmente realizado: “a natureza específica da economia 
mercantil-capitalista reside no fato de que as relações de produção entre as pessoas não são 
estabelecidas apenas pelas coisas, mas através de coisas. É precisamente isto que dá às 
relações de produção entre as pessoas uma forma ‘materializada’, ‘reificada’, e dá origem ao 
fetichismo da mercadoria, à confusão entre o aspecto técnico-material e o sócio-econômico do 
processo de produção”(Rubin, Isaak I., 1987, p. 43). 

É esse processo de fetichização das relações de apropriação privada do trabalho social 
transformado em coisas que possibilita, e enraíza na sociedade regida pelo capital, a dominação 
do capital sobre o trabalho. Isto significa que sob o capital a produção social não tem por fim 
último a satisfação das necessidades humanas coletivas e individuais mas, sim, a função de 
preservar o modo capitalista de produção da vida social.  

As decisões do que, como, para que, e onde produzir, são ditadas pelos capitalistas, 
ainda que no conjunto de situações a serem consideradas nestas decisões também se considere 
as necessidades da classe trabalhadora, sem que isto signifique apenas as necessidades 
imediatamente dadas mas, também,  as necessidades a serem criadas que possibilitem ao 
capitalismo produzir-se e  reproduzir-se como tal: “a divisão social do trabalho tanto 
especializa seu trabalho quanto pluraliza suas necessidades. [...] A mercadoria pode ser 
produto de nova espécie de trabalho, que se destina a satisfazer necessidades emergentes ou 
mesmo criar necessidades até então desconhecidas” (Marx, Karl, 1982, p. 119). 
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É na atividade cotidiana que os homens produzem e reproduzem sua própria vida. Esta 
produção/reprodução é realizada através do trabalho, trabalho este que exige que os homens 
estabeleçam relações sociais entre si, e que possibilitem a construção social da sociedade em 
que vivem. Mas, no modo de produção capitalista, para manter os trabalhadores sob o domínio 
do capitalista, é necessário transformar a aparência em essência, daí que estas relações sociais 
apareçam como relações de troca, de compra, de venda – relações estas onde prevalece a 
mercadoria e não o trabalho humano.  

Ao se colocar como o modo perfeito de organização e produção social, o capitalismo 
transfere às coisas, às mercadorias, as ações humanas, tarnsmutando-as em objetos:  “ assim, as 
relações sociais de produção não são apenas ‘simbolizadas’ por coisas, mas realizam-se 
através de coisas. [...] Desta maneira, a aparente contradição entre a ‘reificação das pessoas’ e 
a ‘personificação das coisas’ se resolve no dialético e ininterrupto processo de reprodução. 
Esta aparente contradição se dá entre a determinação social das coisas pelas relações de 
produção entre pessoas, e a determinação das relações de produção individuais entre pessoas 
na forma social das coisas” (Marx, Karl, 1982, p. 26/39). 

Temos, de um lado, os capitalistas e, de outro, os trabalhadores, e que, no processo de 
produção, estabelecem relações sociais fetichizadas em relações entre mercadorias, numa : 
“sociedade em que a forma mercadoria é a forma geral do produto do trabalho e, em 
conseqüência, a relação dos homens entre si como possuidores de mercadoria é a relação 
dominante” (Marx, Karl, 1982, p. 68).  

Como o capitalista é o proprietário dos meios de produção, ele necessita de 
trabalhadores para colocar em movimento estes meios de produção ou, em última análise, 
colocar em movimento o capital: “...um dos pressupostos do trabalho assalariado e uma das 
condições históricas do capital é o trabalho livre e a troca de trabalho livre por dinheiro, com 
o objetivo de reproduzir o dinheiro e valoriza-lo; de o trabalho ser consumido pelo dinheiro – 
não como o valor de uso para desfrute, mas como valor de uso para dinheiro. Outro 
pressuposto é a separação do trabalho livre das condições objetivas de sua efetivação – dos 
meios e do material de trabalho” (Marx, Karl,  1975, p. 65). 

Colocar o capital em movimento significa criar condições para aumentar, expandir, 
ampliar o próprio capital. Em outras palavras, produzir e reproduzir o capitalismo como sistema 
de produção da vida social. 

Esse processo só é possível através da compra e venda de mercadorias – incluindo, aqui, 
a mercadoria força de trabalho – única fonte geradora de riqueza social e econômica no âmbito 
do capitalismo, e única forma viabilizadora do desenvolvimento do sistema capitalista e das 
diferentes formas assumidas pelo capital: “... o Capital se expressa sob a forma de 
mercadorias: meios de produção (matérias primas e auxiliares e instrumentos de trabalho) e 
meios de vida necessários à reprodução da Força de Trabalho” (Iamamoto, Marilda & 
Carvalho, Raul de 1983, p. 32). 

As mercadorias se apresentam com duplo valor: o valor de uso – que responde às 
necessidades de consumo imediato; e o valor de troca – que responde à necessidade de 
valorização do capital como modo de produção da vida social  

A produção capitalista é uma produção dirigida para a valorização do capital que se 
concretiza na compra e venda de mercadorias, sendo que tudo se transforma em mercadoria 
passível de ser comprada e vendida: “...nem poderia ser diferente num modo de produção em 
que o trabalhador existe para as necessidades de valorização de valores existentes, ao invés de 
a riqueza objetiva existir para as necessidades de desenvolvimento do trabalhador “ (Marx, 
Karl, 1982, p. 193). 

Assim como se pode vender e comprar coisas, pode-se, também, comprar e vender força 
de trabalho. Portanto, o trabalhador, proprietário da força de trabalho, está apto a vende-la ao 
capitalista, que necessita compra-la. Então, a mercadoria força de trabalho também tem duplo 
valor – o valor de troca e o valor de uso. 

Valor de troca em dois sentidos: um, de que é trocada por coisas, objetos necessários à 
sobrevivência do trabalhador; o outro, que se constitui na valorização mesma do capital e que é 
a mais-valia: “A mais-valia surge porque o trabalho dispendido pelos operários no processo de 
produção é maior que o trabalho necessário para a produção de sua subsistência. Isto significa 
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que a mais-valia aumenta na medida que aumenta o trabalho dispendido na produção e diminui 
o trabalho necessário para a produção do fundo de subsistência dos operários” ( Rubin, Isaak 
I., 1987, p. 225). 

O valor de uso da força de trabalho obedece aos mesmos princípios do valor de troca, 
ou seja, o trabalhador usa sua força de trabalho para, ao vende-la, satisfazer suas necessidades, e 
o capital também a usa para sua própria valorização. 

Há que se considerar as diferenças entre valor de uso e valor de troca da mercadoria 
força de trabalho para o capitalista e para o trabalhador. 

O valor de uso representa a possibilidade esgotável da mercadoria, ou seja, um valor 
que, encerrado em si mesmo, interrompe o processo de desenvolvimento do capital. O valor de 
troca é que possibilita a valorização do capital. 

A especial mercadoria força de trabalho congrega, em si mesma, os dois valores. Do 
ponto de vista do trabalhador, ele a usa para sua sobrevivência (não esquecendo que é, também, 
uma mercadoria esgotável), e a troca por salário. Do ponto de vista do capital, a força de 
trabalho se encerra como valor de uso transferida ao produto acabado, e como valor de troca na 
mais-valia produzida pelo trabalhador. Portanto, a fonte geradora de riqueza no âmbito do 
capitalismo é, por excelência, o trabalho: “ O consumo do trabalhador é de dupla espécie. Na 
própria produção ele consome meios de produção, mediante seu trabalho, e os transforma em 
produtos de valor mais elevado que o capital adiantado. Esse é seu consumo produtivo. Ele é 
simultaneamente consumo de sua força de trabalho pelo capitalista que a comprou. Por outro 
lado, o trabalhador utiliza o dinheiro pago pela compra da força de trabalho em meios de 
subsistência: esse é seu consumo individual. O consumo produtivo e o consumo individual do 
trabalhador são portanto, inteiramente diferentes. No primeiro, atua como força motriz do 
capital e pertence ao capitalista; no segundo, pertence a si mesmo e executa funções vitais fora 
do processo de produção. O resultado do primeiro é a vida do capitalista, o do outro é a vida 
do próprio trabalhador”. “Rubin, Isaak I., 1987, p. 156/157). 

O que o capitalista compra do trabalhador não é o seu trabalho, é a sua força de 
trabalho. Dizer que ele compra o trabalho significa dizer que ele “paga” pela mão-de-obra do 
trabalhador, pelo resultado final do processo de trabalho: a mercadoria produzida. Portanto, ele 
paga pela totalidade do trabalho realizado. Afirmar que o capitalista compra a força de trabalho 
implica entender que existe toda uma energia física e psicológica do trabalhador dispendida no 
processo de trabalho, é inserir o trabalhador no produto final do trabalho, é humanizar o 
trabalho e não coisificá-lo em mercadoria. 

Neste sentido, o trabalho deve representar a possibilidade de satisfação de todas as 
necessidades do trabalhador – sociais, culturais, de lazer etc. Se, para o capitalista, há o preço do 
trabalho, ou seja, o estabelecimento de um salário ao trabalhador pelo tempo dispendido no 
processo de produção e que deve, minimamente, garantir a produção e reprodução do 
trabalhador como trabalhador; para o trabalhador há o valor da força de trabalho, ou seja, o 
valor que lhe possibilite garantir todas as condições necessárias para sua produção e reprodução, 
não como trabalhador, mas como ser humano. 

 
A MERCADORIA FORÇA DE TRABALHO  
 

Sob o modo de produção capitalista a tendência geral é a transformação de todas as 
coisas, objetos, serviços2 e força de trabalho em mercadorias. As mercadorias contêm, de forma 
integrada, o valor de uso e o valor de troca, sendo que é no processo de troca de mercadorias 
que se viabiliza a valorização do capital. No processo de produção e circulação, os produtos 
adquirem diferentes funções, dependendo de se apresentarem como valores de uso ou como 
valores de troca: “Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano, sem ser mercadoria. 
Quem com seu produto satisfaz a própria necessidade gera valor de uso, mas não mercadoria. 

                                                
2 “...os trabalhos que só se disfrutam como serviços não se transformam em produtos separáveis dos 
trabalhadores – e, portanto, existentes independentemente deles como mercadorias autônomas ...” (Marx, 
Karl, 1975, p. 99). 
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Para criar mercadoria é mister não se produzir valor de uso, mas produzi-lo para outros, dar 
origem ao valor de uso social”. (Rubin, Isaak I., 1987, p. 47/49). 

Isto significa que a mercadoria tem características específicas. Ela é sempre produto do 
trabalho, mas um produto ao qual é possível atribuir um preço e é, também, um produto de 
troca. Ao originar o valor de uso social, como refere Isaak Rubin, o que ela gera é uma 
necessidade social. E a força de trabalho se constitui em uma mercadoria ao entrar no processo 
de compra e venda: “O capitalista, o trabalhador assalariado e o proprietário de terras são 
possuidores de mercadorias, formalmente independentes um do outro. As relações de produção 
diretas entre eles ainda têm de ser estabelecidas na forma que é usual aos possuidores de 
mercadorias, na forma de compra e venda” (Rubin, Isaak I., 1987, p. 33). 

A força de trabalho se transforma em mercadoria quando seu vendedor – o trabalhador – 
a coloca no mercado. Mas ela só se realiza como tal quando é comprada pelo capitalista e se 
objetiva em produtos e serviços. 

A venda da força de trabalho se transforma em valor de uso para o comprador: o 
capitalista: “Ao comprador da mercadoria pertence a utilização da mercadoria, e o possuidor 
da força de trabalho dá, de fato, apenas o valor de uso que vendeu ao dar seu trabalho”. 
(Marx, Karl, 1982, p. 154). 

É assim que a produção de mercadorias exige que exista infra-estrutura para esta 
produção – infra-estrutura esta que vai desde maquinários de propriedade do capitalista até 
condições claramente coletivas ou públicas. Exige, ainda, força de trabalho disponível, bem 
como a existência de um mercado consumidor, ainda que o mercado consumidor não se 
constitua em pré-requisito para a produção de mercadorias. Prova disto é que a produção de 
mercadorias não tem relação direta com seu valor de uso3, e sim com seu valor de troca: 
“sistema baseado no valor de troca que só funciona no interesse do lucro e considera 
irrelevantes os valores de uso específicos das mercadorias que produz” (Mandel, Ernst, 1982, 
p. 16). 

Como o capital é uma relação social de produção, cujo valor se expressa em 
mercadorias: “a célula econômica da sociedade burguesa é a forma mercadoria, que reveste o 
produto do trabalho, ou a forma de valor assumida pela mercadoria”(Marx, Karl, 1982, p. 4); e 
como é a troca de mercadorias que possibilita a acumulação do capital, na sociedade capitalista 
tudo, portanto, é transformado em mercadoria passível de a tudo ser atribuído um valor de troca. 
A força de trabalho não foge a esta lei, e ela representa a mercadoria principal para que o 
capitalismo possa se ampliar e se reproduzir: “A forma de exploração especificamente 
capitalista define-se pela universalização da produção de mercadorias – o que, naturalmente, 
envolve a transformação da força de trabalho em mercadoria e dos meios de produção em 
capital.” (Mandel, Ernst, 1982, p. 369). 

Pode-se afirmar que é toda força de trabalho disponível que se constitui em peça 
fundamental para a reprodução do capital. Ou seja, tanto a parcela da classe trabalhadora 
inserida no mercado de trabalho – formal e informal – quanto a parcela da classe trabalhadora 
que, para sobreviver, só tem como mercadoria a sua força de trabalho para vender, embora não 
encontre mercado comprador, constituem a fonte de lucros para os capitalistas. 

Para que o capitalista possa, cada vez mais, aumentar sua taxa de lucro, é necessário que 
a produção possa se realizar ao menor custo possível, e a mercadoria produzida possa ser 
trocada pelo maior preço possível. Como a força de trabalho é uma mercadoria, necessário se 
faz compra-la ao menor custo possível com o máximo de produção: “o desenvolvimento da 
produtividade do trabalho na produção capitalista tem por objetivo reduzir a parte do dia de 
trabalho durante a qual o trabalhador tem de trabalhar para si mesmo, justamente para 
ampliar a outra parte durante a qual pode trabalhar gratuitamente para o capitalista” (Marx, 
Karl, 1982, p. 369). 

                                                
3 “não são as necessidades existentes que determinam o nível da produção, mas ... é a escala da produção 
– sempre crescente e imposta, por sua vez pelo próprio modo de produção – que determina a massa do 
produto” (Marx, Karl, 1975 , p. 92). 
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Assim, não remunerando a força de trabalho de acordo com o valor por ela produzido, o 
capitalista se apropria de parte do trabalho não-pago – a mais-valia – que, para o capitalista 
significa ampliar suas possibilidades de lucro. 

Para que a mercadoria força de trabalho seja vendida a baixo custo, é necessária a 
existência de uma força de trabalho disponível, um exército industrial de reserva, que funciona 
como mecanismo de pressão sobre os trabalhadores empregados: “... uma população 
trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza 
com base no capitalismo, essa superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da 
acumulação capitalista até uma condição de existência do modo de produção capitalista. Ela 
constitui um exército industrial disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta, 
como se ele o tivesse criado à sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis 
necessidades de valorização o material humano sempre pronto para ser explorado, 
independente dos limites do verdadeiro acréscimo populacional”. (Marx, Karl, 1982, p. 156). 

O desemprego, portanto, também tem sua funcionalidade para garantir a exploração da 
força de trabalho: “O capital procurará, então, ampliar o volume de desemprego de tal maneira 
que essa mediação prevaleça apesar de tudo – isto é, tentará minar a solidariedade de classe 
entre os trabalhadores empregados e desempregados em tal medida que o desemprego maciço 
virá debilitar, em última análise, a capacidade de luta dos assalariados organizados e ainda 
empregados”. (Mandel, Ernst, 1982, p. 107). 

Neste sentido compete aos capitalistas adequar a absorção da força de trabalho dentro 
das condições necessárias à valorização do capital. Para que tal se efetive, os capitalistas 
exploram a força de trabalho independentemente de limites territoriais nacionais. 

As relações entre os diversos Estados nacionais possibilitam que os capitalistas 
escolham os Estados onde será possível, através de maior exploração da força de trabalho, 
produzir mais a menor custo. 

Os diferentes estágios de desenvolvimento do capitalismo, nos diferentes Estados, 
também possibilitam a dominação dos Estados mais desenvolvidos economicamente sobre os 
menos desenvolvidos, criando, assim, a possibilidade de exploração capitalista de uns Estados 
sobre outros na defesa, evidentemente, dos interesses dos capitalistas dos países mais 
desenvolvidos. 

A produção e reprodução da força de trabalho, considerando sua característica básica de 
mercadoria no sistema capitalista, também obedece à lógica da acumulação do capital: uma 
mercadoria a ser trocada por um baixo salário, ou seja, a um custo abaixo de seu preço, mas que 
é incorporado à mercadoria produzida pelo trabalhador e, assim, possibilitando ao capitalista se 
apropriar do novo preço criado. 

 
O SALÁRIO COMO PREÇO DA FORÇA DE TRABALHO 
 

Quando nos referimos ao preço da força de trabalho na sociedade capitalista, estamos 
nos referindo, ao mesmo tempo, como aspectos inseparáveis, ao trabalhador e à força de 
trabalho. 

O trabalho, o trabalhador e a força de trabalho, ainda que comportem concepções 
diferenciadas, são totalidades que se condensam no homem. É o trabalhador que executa o 
trabalho, e ele executa este trabalho com sua força de trabalho. 

O trabalhador não pode colocar à venda o seu trabalho sem, ao mesmo tempo, se 
colocar à disposição para a realização do trabalho vendido. Ao colocar no mercado o seu 
trabalho para venda, o que ele efetivamente coloca é a venda de sua força de trabalho: “...o que 
se defronta diretamente ao possuidor de dinheiro, no mercado, não é, de fato, o trabalho, mas o 
trabalhador. O que este último vende é sua força de trabalho. Tão logo seu trabalho realmente 
começa este já deixou de pertencer-lhe e, portanto, não pode mais ser vendido por ele”. (Marx, 
Karl, 1982, p. 128). 

Ao estabelecer um contrato com o comprador de sua força de trabalho, o trabalhador 
coloca parte de sua vida à disposição deste comprador – o capitalista. Determina-se que durante 
um número específico de horas, o trabalhador – força de trabalho – permanecerá realizando 
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atividades que se convertam em produtos, em mercadorias de única e exclusiva propriedade do 
capitalista. 

O trabalhador é, portanto, propriedade do capitalista durante uma determinada jornada 
de trabalho, assim como o produto do seu trabalho também é propriedade do capitalista. 

Os direitos do trabalhador são o de entregar sua força de trabalho e a totalidade da 
produção realizada durante a jornada de trabalho ao capitalista.  

Pelo contrato estabelecido com o capitalista – comprador de sua força de trabalho – o 
trabalhador deve, primeiro, provar sua capacidade física e intelectual de realizar o trabalho a ele 
destinado, no período pré-fixado pelo capitalista – dia/semana/mês. 

Comprovada sua habilidade, pontualidade, resistência física, conhecimento, interesse 
etc., que se concretizam no produto do trabalho, o trabalhador recebe, como preço do trabalho 
realizado, o salário. 

Aparentemente, portanto, o salário é o preço do trabalho – é a remuneração justa pelo 
trabalho realizado mas, na essência: “é uma parte do produto reproduzido continuamente pelo 
próprio trabalhador que reflui constantemente para ele na forma de salário. [...] A classe 
capitalista dá constantemente à classe trabalhadora sob forma monetária, títulos sobre parte 
do produto produzido por esta e apropriado por aquela”  (Marx, Karl, 1982, p. 154). 

O salário, então,  é o preço do trabalho definido pelo capitalista. E o salário pago ao 
trabalhador deve servir para sua sobrevivência, a sobrevivência de sua família, e a recomposição 
e reprodução de sua força de trabalho, sendo que “o valor da força de trabalho é determinado 
pelo valor dos artigos de primeira necessidade exigidos para produzir, desenvolver, manter e 
perpetuar a força de trabalho” (Marx, Karl, 1978, p. 82). 

Os artigos considerados de primeira necessidade são aqueles que mantêm o trabalhador 
como trabalhador, ou seja, que o mantêm dependente do capitalista para sua sobrevivência – a 
sobrevivência do trabalhador como trabalhador e a sobrevivência do capitalista como capitalista. 

Temos, então, que o salário deve ter seu montante determinado de tal forma que possa 
manter a vida biológica do trabalhador nas condições exigidas pelo capitalista para a produção, 
mas com padrões mínimos, históricos e sociais, particularizados em cada sociedade: “Seu limite 
mínimo é determinado pelo elemento físico, quer dizer – para poder manter-se e se reproduzir, 
para perpetuar sua existência física, a classe operária precisa obter artigos de primeira 
necessidade, absolutamente indispensáveis  à vida e à sua multiplicação. O valor destes meios 
de subsistência indispensáveis constitui, pois, o limite mínimo do valor do trabalho. Por outra 
parte, a extensão da jornada de trabalho também tem seus limites máximos, se bem que sejam 
muito elásticos. Seu limite máximo é dado pela força física do trabalhador. Se o esgotamento 
diário de suas energias vitais excede de um certo grau, ele não poderá fornece-las outra vez, 
todos os dias. Mas, como dizia, esse limite é muito elástico. Uma sucessão rápida de gerações 
raquíticas e de vida curta manterá abastecido o mercado de trabalho tão bem como uma série 
de gerações robustas e de vida longa. Além deste mero elemento físico, na determinação do 
valor do trabalho entra o padrão de vida tradicional em cada país. Não se trata somente da 
vida física, mas também da satisfação de certas necessidades que emanam das condições 
sociais em que vivem e se criam os homens. Este elemento histórico ou social que entra no 
valor do trabalho pode acentuar-se, ou debilitar e, até mesmo, extinguir-se de todo, de tal modo 
que só fique de pé o limite físico” (Marx, Karl, 1978, p. 95). 

A determinação do preço do trabalho passa, também, e fundamentalmente, pela 
manutenção do modo capitalista de produção. O preço da força de trabalho não pode implicar 
em diminuir a valorização, ampliação e concentração do capital. 

Deduz-se, pois, que a necessidade mínima do trabalhador a ser satisfeita pelo salário 
tem subordinação direta, e imediata, com o máximo de lucro a ser auferido pelos capitalistas4. 

                                                
4 “...embora possamos fixar o salário mínimo, não podemos fixar o salário máximo. Só podemos dizer 
que, dados os limites da jornada de trabalho, o máximo de lucro corresponde ao mínimo físico dos 
salários e que, partindo de dados salários, o máximo de lucro corresponde ao prolongamento da jornada 
de trabalho na medida em que seja compatível com as forças físicas do operário. Portanto, o máximo de 
lucro só se acha limitado pelo mínimo físico dos salários e pelo máximo físico da jornada de trabalho. É 
evidente que, entre os dois limites extremos da taxa mínima de lucro, cabe uma escala imensa de 
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Para tanto é imprescindível que os capitalistas desenvolvam mecanismos que controlem os 
salários e, para além disto, que controlem a força de trabalho – o que significa, em última 
instância, o controle da classe trabalhadora. 

Considerando que “os valores de troca das mercadorias não passam de funções sociais 
delas, e nada têm a ver com suas propriedades naturais, devemos, antes de mais nada, 
perguntar: Qual é a substância social comum a todas as mercadorias? È o trabalho [...] Uma 
mercadoria tem um valor por ser uma cristalização de um trabalho social” (Marx, Karl. 1978, 
p. 74/75); deduz-se que é só através do controle dos salários – como pagamento, aparentemente 
justo, do valor do trabalho – que o capitalista consegue, ao se apropriar da parte não-paga do 
trabalho ( a mais-valia), realizar o processo de valorização do capital. 

O capitalista utiliza-se, então, de mecanismos que possibilitem manter a classe 
trabalhadora submetida à sua dominação. Estes mecanismos, que são histórica e socialmente 
construídos e reconstruídos, abrangem um amplo leque de procedimentos que transitam entre o 
mundo das idéias – no domínio das abstrações, e o mundo emírico – no domínio do real 
mediato. 

O modo de produção capitalista é sustentado pela mobilidade, interatividade, e 
“harmonia” entre o mundo ideológico e o mundo real, mas “as idéias dominantes nada mais 
são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, as relações materiais 
dominantes concebidas como idéias; portanto, a expressão das relações que tornam uma classe 
a classe dominante; portanto, as idéias de sua dominação” (Marx, Karl & Engels, Friederich, 
1986, p. 72). 

Esta “harmonia”, mesmo mantendo a hegemonia do modo de produção capitalista, 
encontra-se constantemente desafiada, e ameaçada, pelas contradições entre o capital e o 
trabalho. 

Estabelecer mecanismos de controle do preço da força de trabalho é imprescindível para 
manter como dominante o modo de produção capitalista, onde o mundo das idéias e o mundo 
real são inseparáveis, configurando-se como unidade. Em outras palavras, a mistificação da 
realidade é “concreta”, as “idéias” e o “real” fundem-se para apresentar à classe trabalhadora  o 
“mundo ideal da vida humana” – a sociedade capitalista, onde o “capital é a potência 
econômica ... que domina tudo” (Marx, Karl, 1978, p. 122). A propriedade privada, fundamento 
do modo de produção capitalista é a propriedade privada dos meios de produção ( pertencente à 
burguesia), e propriedade privada da força de trabalho (pertencente à classe trabalhadora). Ou 
seja, a concepção de propriedade privada é real: o proprietário da fábrica, da loja, da fazenda 
etc. O proprietário da força de trabalho, além desta propriedade natural, deve, também, almejar 
tornar-se proprietário privado da casa popular, do carro popular etc. Isto significa que a 
concepção de proprietário é tanto real quanto ideológica. Todos podem ser proprietários 
individuais de alguma coisa, mais do que podem, todos devem almejar, desejar, a propriedade 
privada e lutar na  defesa desta 

Para que o proprietário da força de trabalho possa tornar-se proprietário de coisas 
materiais, é necessário que ele poupe5, isto é, que ele deixe de satisfazer algumas de suas 
necessidades básicas com o objetivo de poder “juntar capital” suficiente para adquirir, em 
prestações mensais, a propriedade, por exemplo, da casa. Propriedade esta que não  transforma o 
trabalhador em capitalista, porque, para ele,  é valor de uso e não de troca. 

                                                                                                                                          
variantes. A determinação de seu grau efetivo só fica assente pela luta incessante entre o capital e o 
trabalho: o capitalista tentando constantemente reduzir os salários ao seu limite físico e a prolongar a 
jornada de trabalho ao seu máximo físico, enquanto o operário exerce constantemente uma pressão no 
sentido contrário”. (Marx, Karl. 1978, p. 96).   
5 Para o capitalista “seu ideal moral é o trabalhador que leva à caixa econômica uma parte de seu 
salário... Por isso, a economia política, apesar de sua aparência mundana e prazerosa, é uma verdadeira 
ciência moral, a mais moral das ciências. A auto-estima, a renúncia à vida e a todo carecimento humano é 
seu dogma fundamental. Quanto menos comas e bebas, quanto menos livros compres, quanto menos vás 
ao teatro, ao baile, à taverna, quanto menos ames, teorizes, cantes, pintes, esgrimes etc., tanto mais 
poupas, tanto maior se torna teu tesouro, que nem traças nem poeira devoram teu capital. Quanto menos 
és, quanto menos exteriorizas tua vida, tanto mais tens, tanto maior é a tua vida alienada e tanto mais 
armazenas a tua essência alienada” (Marx, Karl. 1978, p. 18). 



Política Social: a moderna lei dos pobres                                                          Ednéia Maria Machado 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

12 

São inúmeros os exemplos de como a ideologia dominante procura convencer aos 
proprietários da força de trabalho – das suas infinitas possibilidades de serem “proprietários de 
coisas”, que eles podem ser proprietários de mercadorias de uso e que, também, podem ser 
proprietários de meios de produção – propriedade esta reservada àqueles que saibam aproveitar 
as “imensas oportunidades” abertas pelo capitalismo – por que é inquestionável que o modo de 
produção capitalista é o modo de produção “ideal” para que o homem atinja seu pleno 
desenvolvimento, suas totais possibilidades, e sua liberdade. Enfim, tenta convencer os 
proprietários da força de trabalho de que só a propriedade privada é capaz de conduzir o homem 
à sua plena realização pessoal-individual. 

Podemos afirmar, então, que a concepção real/ideal de proprietário individual consiste 
em um dos mecanismos dos capitalismo para controlar o preço da força de trabalho. 

Outro mecanismo fundamental é manter sempre uma parcela da classe trabalhadora em 
situação de disponibilidade para o capital – o exército industrial de reserva: “Mas, todos os 
métodos de produção de mais-valia são, simultaneamente, métodos da acumulação, e toda 
expansão da acumulação torna-se reciprocamente, meio de desenvolver aqueles métodos. 
Segue portanto que, à medida que se acumula capital, a situação do trabalhador, qualquer que 
seja seu pagamento, alto ou baixo, tem que piorar. Finalmente, a lei que mantém a 
superpopulação relativa ou exército industrial de reserva sempre em equilíbrio com o volume e 
a energia da acumulação prende o trabalhador mais firmemente ao capital do que as correntes 
de Hefaísto aguilhoaram Prometeu ao rochedo. Ela ocasiona uma acumulação de miséria 
correspondente à acumulação de capital. A acumulação de riqueza num pólo é, portanto, ao 
mesmo tempo, a acumulação da miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância, 
brutalização e degradação moral no pólo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu 
próprio produto como capital” (Marx, Karl. 1982, p. 210). 

É de se ressaltar, nas afirmações de Karl Marx,  a construção, pelo capitalista, de uma 
competição entre os trabalhadores empregados e os desempregados. A competição pelo 
emprego consagra-se, então, como mecanismo de submissão do trabalhador aos ditames do 
capital. Manter-se empregado constitui-se numa “vitória” que o trabalhador deve usufruir, ainda 
que esta “vitória” signifique apenas conseguir o mínimo para sua sobrevivência. 

As crises capitalistas também são pródigas em manter o trabalhador “no seu devido 
lugar”. Talvez, ironicamente, elas representem o único momento em que os capitalistas 
investem no conhecimento do trabalhador. É leva-lo a ter consciência de que os momentos de 
crise significam provações – tanto para o capitalista quanto para o trabalhador. O que não se 
questiona é qual é a privação do capitalista e qual é a privação do trabalhador – até porque já 
está minimamente sedimentado na consciência do trabalhador o fato de que ele é parceiro do 
capitalista – parceiro cujas capacidades “limitadas” o impedem de se tornar um capitalista: 
“Nesta etapa do desenvolvimento do capitalismo, o controle do capital sobre o trabalho não se 
dá pela coerção nem pelo controle das resistências mas, finalmente, pela obtenção do 
consentimento dos trabalhadores aos sacrifícios que lhe são impostos” (Fernandes, Ana 
Elisabete, 1995, p. 77). 

Talvez pudéssemos pensar que na concepção de capital “privado”, o que parece ser 
“privado” é, na realidade, “coletivo”. Coletivo no sentido de que há um projeto hegemônico de 
manutenção do modo de produção capitalista; coletivo porque os capitalistas são capazes de se 
unirem para formular leis que mantenham a sua condição de capitalistas; coletivo porque em 
todo o aparato jurídico- institucional-legal predomina a idéia dos capitalistas de sociedade; 
coletivo porque, se em momentos de crise e competição interna, ainda que os capitalistas sejam 
capazes de se aniquilarem uns aos outros, com a mesma capacidade e tenacidade se unem para 
defender o modo de produção capitalista contra as investidas da classe trabalhadora; coletivo a 
ponto de convencer os trabalhadores de que só “individualmente”, por seus esforços próprios, 
por sua poupança privada, eles conseguirão ter acesso a alguns dos benefícios usufruídos pelos 
capitalistas. 

Só a propriedade privada do capital se constituindo em propriedade coletiva dos 
capitalistas é que possibilita a valorização do capital – sua acumulação e concentração. Essa é 
uma possibilidade que tem grandes chances de se concretizar, se os proprietários da força de 
trabalho forem convencidos de que só individualmente, contando com suas próprias capacidades 
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e perspicácia para se aproveitarem das “grandes chances oferecidas pelo capitalismo”, é que eles 
conseguirão sua própria cumulação de capital. 

Dado que mecanismos ideológicos e empíricos se fundem em uma unidade, é 
importante ressaltar o papel desenvolvido tanto por instituições – como as escolas – quanto pela 
propaganda, e até pelo arcabouço de leis nacionais. 

O capitalismo considera todos os indivíduos “iguais” perante as leis, e com as mesmas 
possibilidades de ascensão a capitalistas. Justifica as desigualdades a partir de “condições e 
capacidades individuais naturais”. 

Outro mecanismo de controle da classe trabalhadora que podemos ressaltar é a política 
social. Mesmo considerando-a como produto da luta entre o capital e o trabalho, é de se ter em 
conta que ela funciona como amortecedora das tensões e contradições sociais. Assim é que as 
políticas sociais dirigidas à classe trabalhadora (lembrando que a política social atende, também, 
camadas não inseridas no mercado formal de trabalho), também funcionam como 
aprisionamento do trabalhador. Acesso a bens e serviços sociais se constituem em privilégios 
que o trabalhador quer/precisa manter: o atendimento à saúde, a aposentadoria e outros. E aqui 
reside a problematicidade da política social: como a forma capitalista de organização da 
produção e da vida social tem na valorização e acumulação do capital seu objetivo máximo, a 
política social se coloca como uma possibilidade de estabelecer um certo grau de 
compatibilidade entre os interesses e necessidades dos capitalistas e os interesses e necessidades 
da classe trabalhadora. 

Em virtude da forma desigual como os diferentes segmentos da população se apropriam 
do produto gerado socialmente, desigualdade esta que coloca os produtores diretos de 
mercadorias – os trabalhadores – sob o domínio dos detentores do capital – os capitalistas – é 
que o capitalismo vai se definir pela contradição básica entre capital e trabalho. 

A manutenção de todo um aparato de dominação é prova por si só evidente das 
contradições do sistema capitalista que, no seu desenvolvimento histórico, tem aperfeiçoado, e 
tornado cada vez mais sutis, os instrumentos de dominação. 

Neste sentido, o exército industrial de reserva é uma das formas que o capital encontrou 
para reduzir o preço da força de trabalho: “...uma relação desfavorável no mercado de trabalho, 
devido a um exército industrial cada vez maior, pode tornar efetivamente impossível a 
organização em massa do proletariado industrial e mineiro em sindicatos. Como resultado, a 
mercadoria força de trabalho não só é vendida a seu valor decrescente, mas mesmo abaixo 
desse valor. Assim, torna-se possível que o capital, dada condições políticas razoavelmente 
favoráveis, compense qualquer tendência no declínio da taxa de lucro ao assegurar um 
acréscimo ainda maior na taxa de mais-valia, através de uma redução significativa nos salários 
reais” (Mandel, Ernst. 1982, p. 45). 

É através de sua organização, em primeiro lugar, em sindicatos, que a classe 
trabalhadora busca se contrapor à exploração de sua força de trabalho. Na verdade, assim como 
o capitalista cria instrumentos e mecanismos que possibilitem aumentar sua taxa de lucro, o 
trabalhador também procura aumentar o preço de sua mercadoria – a força de trabalho. Todavia, 
como são os capitalistas que detêm o poder econômico e político, eles têm, historicamente, 
ainda que com períodos cíclicos de crise, mantido em grau elevado a exploração da força de 
trabalho: “...quando a relação de forças políticas e sociais é favorável, a classe operária pode 
ter êxito na incorporação de novas necessidades, determinadas pelas condições sociais e 
históricas e aptas a serem satisfeitas pelos salários, no valor da força de trabalho. Em outras 
palavras, pode conseguir aumentar esse valor. No entanto, se as condições econômicas é que se 
mostrarem vantajosas, isto é, quando houver uma aguda escassez de mão-de-obra devido a um 
ritmo anormal da acumulação do capital, o preço da mercadoria força de trabalho (o salário) 
também poderá se elevar periodicamente acima de seu valor. Ao contrário, quando a relação 
de forças políticas for desvantajosa para a classe operária, o capital poderá ter êxito na 
redução do valor da força de trabalho pela destituição de uma série de conquistas históricas e 
sociais dos operários, isto é, pela eliminação parcial de mercadorias que correspondem a suas 
necessidades dentro do padrão de vida considerado normal. Analogamente, o capital pode 
forçar a redução do preço da força da mercadoria força de trabalho até um nível abaixo do seu 
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valor, quando a relação de forças econômicas for particularmente desvantajosa para a classe 
operária” (Mandel, Ernst. 1982, p. 105). 

A organização e as lutas da classe trabalhadora têm possibilitado que novas 
necessidades sejam incorporadas aos salários. A incorporação das reivindicações dos 
trabalhadores em limites adequados à expansão do capital é uma das formas que os capitalistas 
encontram para manter a dominação de classe: “...a classe capitalista teve de fazer concessões 
ao proletariado para garantir sua dominação política”  (Mandel, Ernst. 1982,p.132). 

A incorporação de novas necessidades aos salários implica em aumento do preço da 
mercadoria força de trabalho, daí a importância da mediação estatal para definir uma política 
salarial a ser seguida por todas as empresas capitalistas, ainda que não se estabeleça, com o 
mesmo rigor, uma política de preços das demais mercadorias: “Os assalariados não tardaram a 
descobrir que um Estado burguês é plenamente capaz de planificar e controlar os salários ou 
aumentos salariais, mas é incapaz de conservar o mesmo tipo de freio sobre os aumentos no 
preço das mercadorias ou na renda de outras classes sociais, e em especial dos capitalistas e 
em empresas capitalistas. [...] As políticas governamentais de rendimentos mostraram, assim, 
ser apenas policiamentos de salários” . (Mandel, Ernst. 1982, p. 168). 

Entendendo que a classe trabalhadora se constitui daqueles que têm como única fonte de 
sobrevivência a venda de sua força de trabalho como mercadoria: “Para transformar o dinheiro 
em capital tem o possuidor de dinheiro de encontrar o trabalhador livre no mercado de 
mercadorias, livre nos dois sentidos, o de dispor como pessoa livre de sua força de trabalho 
como sua mercadoria, e o de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas necessárias 
à materialização de sua força de trabalho, não tendo além desta outra mercadoria para 
vender” (Marx, Karl. 1982, p. 189), a priori, o preço da força de trabalho estaria dado com esta 
venda, isto é, o trabalho estaria transformado em alimentação, habitação, vestuário etc. 

Não estamos trabalhando com a concepção de trabalho como atividade humana cuja 
essência é a produção e reprodução do homem. Estamos trabalhando com a concepção 
capitalista de trabalho: o trabalho como meio para o indivíduo adquirir mercadorias – bens, 
objetos, serviços – enfim, satisfazer necessidades reais para sua vida biológica, cultural, social, 
política, e necessidades criadas pelo próprio capital para sua perpetuação. 

Fica definido, assim, o único valor do trabalho que tem uma dupla função: satisfazer 
aquelas necessidades do trabalhador que satisfaçam as necessidades do capitalista: “...o 
trabalhador existe para as necessidades de valorização de valores existentes, ao invés de a 
riqueza objetiva existir para as necessidades de desenvolvimento do trabalhador”. (Marx, Karl. 
1982, p.193). 

A mistificação do trabalho produz a mistificação do próprio trabalhador como produtor 
da riqueza social, porque o coloca como produtor de riqueza individual e o descaracteriza como 
pertencente a uma classe social. 

Uma vez que, para o trabalhador, o valor de seu trabalho é medido pelo seu salário, 
pelos bens materiais que possui, pelo espaço social que ocupa – seja no seu local de trabalho, 
seja na sociedade – enfim, por todos os símbolos culturais, históricos e ideológicos tidos como 
demonstração de sua capacidade/incapacidade de “ascender socialmente”, o raciocínio inverso 
também é verdadeiro. Ou seja, o trabalhador só valorizará o trabalho que executa se este puder 
satisfazer o acesso a esses símbolos que, em última instância, são símbolos de poder: “Cada 
indivíduo especula sobre o modo de criar no outro uma nova necessidade para obriga-lo a um 
novo sacrifício, para leva-lo a uma dependência, para desvia-lo para uma forma de gozo e, 
com isso, da ruína econômica [...] A quantidade de dinheiro torna-se cada vez mais sua única 
propriedade dotada de poder” (Marx, Karl. 1978, p.16). 

Tal postura reflete, e é produto da concepção capitalista de trabalho. O que significa que 
a satisfação do trabalhador com o seu trabalho é fruto, não do produto deste, mas dos produtos 
que este lhe possibilita obter. 

Como o trabalhador não se identifica no produto do seu trabalho, ele também não se 
identifica com o seu trabalho. O seu trabalho é uma “obrigação” a ser cumprida, sem a qual ele 
não sobrevive; é uma necessidade que ele gostaria de não ter: “Se o produto é o resultado da 
atividade produtiva, resulta que esta é estranha ao trabalhador. Ns palavras de Marx: ‘No 
estranhamento do objeto do trabalho só se resume o estranhamento, a alienação na atividade 



Política Social: a moderna lei dos pobres                                                          Ednéia Maria Machado 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

15 

mesma do trabalho’. O que significa dizer que, sob o capitalismo, o trabalhador repudia o 
trabalho, não se satisfaz mas se degrada, não se reconhece, mas se nega.’Daí que o 
trabalhador só se sinta junto a si fora do trabalho e fora de si no trabalho. Sente-se em casa 
quando não trabalha e quando trabalha não se sente em casa. O seu trabalho não é, portanto, 
voluntário, mas compulsório, trabalho forçado. Por conseguinte, não é satisfação de uma 
necessidade, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele”. (Antunes, Ricardo. 
1994, p. 6/7). 

O trabalho torna-se um sacrifício. Ir para o trabalho é uma luta cotidiana: o trabalhador 
tem de servir-se de péssimos meios de transporte coletivo; tem que passar horas locomovendo-
se de sua casa para o seu local de trabalho; trabalha em locais insalubres e perigosos; está 
sujeito aos mais diversos tipos de acidentes de trabalho; está subordinado ao empregador, tendo 
todo seu tempo de trabalho controlado (e, não raras vezes, este controle transcende o horário e o 
local de trabalho); o trabalhador é controlado, até, pela máquina: “Na manufatura e no 
artesanato o trabalhador se serve da ferramenta; na fábrica serve à máquina. Naqueles, 
procede dele o movimento do instrumental de trabalho; nesta, tem de acompanhar o movimento 
do instrumental. Na manufatura, os trabalhadores são membros de um mecanismo morto que 
existe independente deles” (Marx, Karl, 1982, p.483). Enfim, o trabalhador é apenas mais uma 
peça numa engrenagem que, inclusive, independe dele como indivíduo, porque ele é 
substituível. 

Junte-se a isto o fato de que a remuneração do seu trabalho – o salário – é insuficiente 
para satisfazer suas necessidades mínimas, até mesmo as necessidades de reposição de sua força 
de trabalho. O trabalhador deve se dar por satisfeito se tiver endereço fixo, se puder se alimentar 
todos os dias, se os filhos puderem freqüentar escolas.  

Tudo que o trabalhador tem conseguido, historicamente, com seu trabalho, é a 
insegurança; desde a insegurança de se manter empregado – seja porque ele não tem garantia de 
emprego, seja porque as funções que ele sabe desempenhar podem ser eliminadas ou 
substituídas por mudanças tecnológicas, o que “...elimina toda tranqüilidade, solidez e 
segurança da vida do trabalhador, mantendo-o sob a ameaça constante de perder seus meios 
de subsistência ao ser-lhe tirado das mãos o instrumental de trabalho, de tornar-se supérfluo, 
ao ser impedido de executar sua função parcial ...” (Marx, Karl, 1982, p. 559); até a 
insegurança de sua subsistência quando se encerrar seu ciclo de vida produtivo para o capital. O 
horizonte do trabalhador acaba por ser a aposentadoria – estágio de sua vida caracterizado pela 
perda da capacidade de vender sua força de trabalho – o que se constitui em mais um peso a ser 
carregado por ele. 

No modo de produção capitalista, assim como o trabalho não tem valor para o 
trabalhador, assim também o trabalho não o valoriza. 

Ao mesmo que a cultura e a ideologia dominantes afirmam que o homem deve viver do 
produto do seu trabalho – em outros termos, do seu salário, também o negam, pois a parcela do 
produto do trabalho reapropriada pelo seu produtor, uma vez que: “O capital é o produto 
acumulado do trabalho. Disto se depreende que os salários do trabalho são pagos com o 
trabalho, o operário é remunerado com o produto do seu próprio trabalho” (Marx, Karl & 
Engels, Friederich. 1986, p. 59); é insuficiente para sua manutenção nos padrões históricos e 
socialmente vigentes. 

Esse “viver do produto do próprio trabalho”, que significa ser ‘individualmente” capaz 
de se manter e de manter sua família, caracteriza a dignidade humana da classe trabalhadora – 
na independência de qualquer ajuda externa para satisfazer suas necessidades imediatas e 
futuras de sobrevivência. 

A responsabilidade individual do trabalhador, concreta e ideológicamente, cumpre dois 
objetivos fundamentais para as classes dominantes, que podem ser sintetizados na 
desvalorização da ação coletiva e no estabelecimento da dependência do trabalhador às políticas 
sociais. 

Ao desvalorizar a ação coletiva – a união dos trabalhadores como classe social – 
obstaculiza-se a organização dos trabalhadores; e ao colocar os trabalhadores na dependência de 
políticas sociais, submete-os ainda mais, ao caracterizar tais políticas, principalmente , sob a 
perspectiva da justiça social – ou seja, da preocupação do Estado e dos detentores do poder 
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econômico com as necessidades os trabalhadores: “A miséria material debilita o operário tanto 
moral como fisicamente” (Marx, Karl, 1982, p. 36). 

É pelo trabalho que o homem se produz e se reproduz, e é através do trabalho que ele 
cria suas condições materiais de existência- suas relações sociais, políticas, econômicas etc. – e, 
na sociedade capitalista, a ideologia dominante individualiza o processo de trabalho – ideologia 
esta calcada nas condições reais e concretas de desenvolvimento do modo de produção e das 
forças produtivas. 

A individualização, a fragmentação, a parcialização do trabalho no âmbito do processo 
produtivo, produzem a mesma individualização, parcialização e fragmentação do trabalhador. O 
que significa que o trabalhador não se reconhece como pertencente a uma classe social. Se 
considerarmos, como Marx o fez, que para o trabalhador atual “seu trabalho é indiferente”, 
podemos afirmar que ele não se considera nem mesmo pertencente a uma categoria profissional. 

Num cenário de evidentes limitações das ações sindicais, ganha espaço significativo a 
luta por políticas sociais que possam contribuir para ampliar o preço da força de trabalho, e para 
melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Deste modo, ainda que os sindicatos 
apresentem, sempre, como sua principal reivindicação reajustes salariais que mantenham o 
poder aquisitivo da classe trabalhadora – luta na qual, historicamente, têm sido derrotados pelos 
capitalistas – eles têm incluído outras reivindicações sociais em seu acordos coletivos. 

Entretanto, até mesmo essas reivindicações sociais não transcendem as já colocadas 
pelo projeto burguês. Na maioria das vezes elas se restringem ao cumprimento de leis. É o caso, 
por exemplo, das reivindicações por creche e restaurante nos locais de trabalho; dos pagamentos 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade; da estabilidade das gestantes etc. Ou seja, 
reivindicações por direitos sócias que se inserem na política social capitalista. 

 
II   POLÍTICA SOCIAL DA SOCIEDADE CAPITALISTA  
 

A política social é uma política do Estado capitalista de controle da classe trabalhadora e 
de controle do preço da força de trabalho. A política social tem uma relação direta com o preço 
da força de trabalho. É através, também, da política social que o Estado estabelece 
determinações legais para adequar o preço da força de trabalho às necessidades do capitalismo. 

A política social se insere na arena política da lutas de classes. Se constitui, assim, num 
espaço de reivindicação da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, numa possibilidade de se 
tornar instrumental aos interesses de perpetuação do poder capitalista. 

No conjunto de sua funcionalidade ao modo capitalista de produção da vida social, as 
políticas sociais são apresentadas como ajuda, como benefícios sociais, como solidariedade, 
como preocupação do Estado com as desigualdades sociais. Descola-se, assim, a política social 
de sua base real de existência: a contradição entre a forma social da produção e a apropriação 
privada do produto socialmente produzido, que é o que funda o modo capitalista de produção. 

Há que se “desideologizar” a política social para entende-la como uma política paga pela 
classe trabalhadora.  

Historicamente, a política social é uma política que tem sua origem nas formações 
econômico-sociais capitalistas, e é uma política de ação e controle sobre as necessidades sociais 
básicas da classe trabalhadora, necessidades estas geradas, e não satisfeitas, pelo modo 
capitalista de produção da vida social. É  uma política de mediação entre as necessidades de 
valorização e acumulação do capital e as necessidades e interesses da classe trabalhadora, 
sempre tendo por perspectiva a manutenção do capitalismo.  

O Estado tem uma função central na gestão e controle da classe trabalhadora e do preço 
da força de trabalho. Como capitalista coletivo compete ao Estado garantir as condições 
necessárias para a manutenção do sistema. Podemos concluir que a política social é dirigida, 
prioritariamente, à classe trabalhadora, ainda que não exclusivamente. Prioritariamente porque 
ela objetiva a gestão e o controle da classe trabalhadora; mas não exclusivamente, na medida em 
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que determinadas políticas sociais setoriais contribuem diretamente para a formação de fundos 
públicos de investimentos de acesso direto dos capitalistas individuais6.  

As duas categorias fundamentais do modo capitalista de produção – o capital e o trabalho 
– aparecem, assim, no âmbito da política social, em toda sua contradição, visto que ela se 
constitui entre ambas. Responde às necessidades do capitalista, mas tendo que produzir algum 
grau de satisfação às necessidades do trabalhador. 

O Estado intervém através da política social, dentre outras políticas, nas expressões da 
questão social7 que são a objetividade concreta das condições de vida da classe trabalhadora: 
desemprego, favelização, analfabetismo, marginalização, prostituição infantil etc. Daí a 
definição de políticas sociais setoriais para o atendimento de expressões específicas da questão 
social. A parcialização, segmentação e fragmentação da questão social têm sua expressão 
máxima nas políticas sociais que parcializam, segmentam e fragmentam a classe trabalhadora. 

A política social se constitui, então, em uma política de intervenção do Estado no âmbito 
das desigualdades sociais produzidas pelo modo capitalista de produção. Estas desigualdades 
sociais são explicadas, pelo Estado e pela classe capitalista, desvinculando-as da estrutura 
produtiva e vinculando-as a situações conjunturais e individuais específicas: crise capitalista, 
falta de formação profissional do trabalhador compatível com as necessidades do mercado, 
capacidades e incapacidades individuais etc. – o que abre um amplo leque de possibilidades de 
legitimação do Estado e da classe capitalista que mantém o poder econômico e político. 

Ao atender parcialmente as necessidades da classe trabalhadora, seja em resultado de 
confronto entre as classes sociais, seja em medidas antecipatórias, o Estado objetiva manter em 
condições administráveis as desigualdades sociais. 

Assim é que, no capitalismo, a política social atende aos interesses dos capitalistas, daí 
ser uma política circunscrita pelas necessidades de reprodução do capital como capital e da 
força de trabalho como mercadoria. Como a reprodução do capital transcende o âmbito 
econômico, torna-se imprescindível o desenvolvimento de políticas que dêem sustentação e 
legitimação a esta reprodução, o que significa que a política social têm limites intransponíveis 
na ordem do capital. 

A funcionalidade da política social reside, essencialmente, no desenvolvimento de 
medidas que se compatibilizem de maneira ótima com os interesses do capital. 

Existem determinações históricas, conjunturais, estruturais na delimitação das políticas 
sociais. Ainda que consideremos  que existem desenvolvimentos diferenciados em cada política 
social setorial – saúde, educação, assistência social, habitação, previdência social; de que o 
Estado não tem uma configuração homogênea em todas as suas etapas de desenvolvimento; de 
que a classe capitalista não é homogênea nas suas perspectivas frente ao Estado; de que o 
Estado sofre determinações do desenvolvimento capitalista em âmbito mundial etc.; mesmo 
assim, há uma lógica interna que norteia a política social, lógica esta determinada pela 
necessidade de reprodução do sistema capitalista.  

No capitalismo o desenvolvimento humano subordina-se ao desenvolvimento do capital. 
Portanto, o objetivo primeiro das sociedades capitalistas, seja no capitalismo clássico, no 
imperialista, no monopolista, é o desenvolvimento do capital em detrimento do 
desenvolvimento humano – ou, se se preferir, da emancipação humana. 

A política social vem sendo implementada priorizando os interesses do capital, 
garantindo uma articulação  entre suas dimensões políticas, ideológicas e econômicas da e 
unindo os interesses capitalistas no atendimento às necessidades da classe trabalhadora. 

                                                
6 “Não se pode esquecer que as políticas estatais são um espaço para a mercantilização do social através 
do repasse, pelo Estado, de recursos para a iniciativa privada. Os serviços tornam-se um campo lucrativo 
de investimentos do capital, contando ainda com as vantagens tributárias e fiscais que tais programas 
supõem” (Sposati, Aldaíza et al, 1985:33). 
7 A questão social “põe em foco a disjunção, sempre renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica 
societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia da economia, entre a ordem 
legal que promete igualdade e a realidade das desigualdades e exclusões tramadas na dinâmica das 
relações de poder e dominação” (Telles, Vera da Silva 1996, p. 85). 
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Podemos afirmar que a política social é uma política que, dado o desenvolvimento das 
forças produtivas e as conseqüentes implicações sócio-políticas deste desenvolvimento, se torna 
imprescindível ao Estado para o controle da classe trabalhadora e do preço da força de trabalho. 

É fundamentalmente através da política social que o Estado busca apresentar a 
contradição social como conflito social, garantindo, através de medidas fragmentadas, o 
atendimento de algumas necessidades da classe trabalhadora, e buscando compatibilizar as 
políticas sociais com os interesses e necessidades da classe dominante. 

A política social constitui-se, assim, numa política que tem sua centralidade determinada 
no âmbito do Estado. Isto não significa que este seja autônomo na delimitação, execução e 
implementação da política social. 

As políticas sociais constituem-se, também, em reivindicações da classe trabalhadora, 
inserida, ou não, no mercado formal de trabalho. Portanto, é no âmbito da luta de classes, 
considerando-se conjunturas específicas e a correlação de forças existentes entre as classes 
sociais, que o Estado incorporará, ou não, reivindicações circunscritas pelas necessidades da 
classe trabalhadora. 

Nesta linha de argumentação, as políticas sociais atendem reivindicações postas pelos 
segmentos organizados da população, assim como podem se consubstanciar em medidas 
antecipatórias do Estado que objetivem evitar a eclosão de conflitos sociais. 

A política social se constitui em uma política que, em suas dimensões ideológicas, 
políticas e econômicas, tem contribuído para situar as contradições do modo capitalista de 
produção no âmbito de conflitos e problemas sociais conjunturais passíveis, portanto, de serem 
solucionados sem rupturas com o modo de produção. Neste sentido, ela se configura como uma 
política social do capital, ainda que, e não raras vezes, incorpore necessidades e interesses do 
trabalho. Como uma política social do capital ela tem correspondido às necessidades deste, ou 
seja, desempenha com satisfatório grau de competência os papéis de controle da classe 
trabalhadora, de controle do preço da força de trabalho, de legitimação do Estado e de 
manutenção do modo capitalista de produção. 

Partindo das colocações anteriores é possível afirmar que a política social é uma política 
que se enraizou no capitalismo e nos objetivos deste. Como tem seu movimento determinado 
pelo capital e se subordina à política econômica, nos quadros de crise do capitalismo, o Estado 
realiza uma revisão das políticas sociais que tem implicado em cortes nos direitos sociais. 

A efetivação dos cortes dos direitos sociais quase sempre é precedido do debate sobre a 
eficácia e eficiência das políticas sociais, que se funda na relação Estado – Sociedade Civil – 
Mercado. Coloca-se em questão a responsabilidade de cada uma dessas instâncias no trato 
desigualdades sociais. Como o fundamental é a valorização e concentração do capital é sob esta 
perspectiva que a política social é analisada. 

Por se dirigir fundamentalmente à classe trabalhadora a política social se propõe a atender 
situações individuais, ainda que coletivas, respondendo parcialmente às necessidades dos 
trabalhadores. A responsabilidade deste atendimento é de toda a sociedade, pois sempre existe 
uma parcela de contribuição estatal, mesmo quando há contrapartida financeira dos usuários da 
política social. 

Dado que o modo de produção capitalista se coloca como a resposta pronta e acabada às 
necessidades de desenvolvimento do homem e das forças produtivas: “A economia política 
burguesa, isto é, a que vê na ordem capitalista a confirmação definitiva e última da produção 
social” (Marx, Karl,  1982, p. 10), a política social adquire, então, um caráter temporário. 

Essa temporalidade da política social não se refere à política em si, mas aos tipos de 
atendimento social, aos critérios de acesso, aos serviços – ou usuários – e a abrangência dos 
atendimentos, considerando, também, por quanto tempo se usufruirá dos direitos (por exemplo: 
seguro desemprego, tempo de serviço e/ou contribuição para a aposentadoria, faixa etária para 
acesso aos direitos etc.). 

Esse caráter temporário é explicado, e justificado, a partir do entendimentos de que as 
situações objetos de atendimento pela política social se circunscrevem em conjunturas 
específicas e passíveis de solução no âmbito do sistema capitalista. Portanto, o desenvolvimento 
do modo capitalista de produção criaria as condições necessárias para que, cada vez mais, 
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apolítica social vá restringindo seu âmbito de ação, sendo que parte dela poderá/deverá ser 
absorvida, ou transferida, para o atendimento pela iniciativa privada. 

Sendo assim, as temporalidades conjunturais que exigem ações no âmbito das políticas 
sociais ficariam cada vez mais restritas, dado que o desenvolvimento capitalista possibilitaria 
que os indivíduos se responsabilizassem por suas necessidades sociais, encontrando no mercado 
a possibilidade de “comprar” direitos sociais: aposentadoria, plano de saúde etc. 

Esta perspectiva da política social coloca, claramente, uma separação entre conjuntura e 
estrutura, ou seja, as situações que exigem intervenções no âmbito da política social são 
produtos, eminentemente, de momentos conjunturais, e não conseqüências do modo de 
produção. 

Concretamente, analisar a política social sob esta perspectiva tem implicado na 
priorização de aspectos da subjetividade humana, em detrimento de aspectos objetivos da 
realidade social, na definição de lutas e programas – sejam estatais, sejam de grupos 
organizados da população. Daí é que categorias como solidariedade, humanidade, ajuda, 
cooperação, justiça social etc., ganham relevância como princípios organizadores e 
solucionadores das expressões da questão social colocadas à política social. 

São a estas mesmas categorias que se recorre, no âmbito do Estado, para explicar a 
ineficácia e ineficiência da política social, dado que ela não tem conseguido alcançar o objetivo 
que lhe é imputado de redistribuição do produto social de tal forma a diminuir a pobreza e a 
desigualdade social: está faltando solidariedade, humanidade, ajuda, trabalho voluntário; cada 
um deve fazer a sua parte porque o Estado sozinho não pode resolver tudo etc. 

No quadro atual de crise da política social, reflexo da crise do capitalismo, e cuja 
aparência imediata, no orçamento estatal, é o corte nas despesas sociais do Estado e, 
consequentemente, o corte de direitos e atendimentos sociais, as possíveis saídas apresentadas, 
fundam-se, prioritariamente, no desenvolvimento de valores morais e éticos baseados na 
igualdade, solidariedade, laços de família etc. Ou seja, aspectos culturais que, parecem, têm 
vida própria, independentes da forma como os homens  
organizam o processo de produção. Portanto, é uma análise que apresenta a política social como 
tendo sua origem em situações conjunturais específicas afirmando, assim, sua temporalidade e 
organicidade com o capital. 

Por outro lado, a análise de que os problemas colocados à política social são produtos 
da estrutura sob a qual se organiza o modo de produção, vincula as lutas coletivas e organizadas 
da população sob a perspectiva da conquista de direitos, ainda que nem sempre se vinculem a 
reformas sociais substantivas. 

A partir desta análise da política social é possível afirmar o papel que ela desempenha 
no movimento entre o capital e o trabalho, sendo que determinadas conjunturas históricas a 
colocam como um direito que responde a necessidades objetivas e concretas da classe 
trabalhadora e, noutras, é chamada a responder a necessidades subjetivas que, parece, descolam-
se do real e, daí, a-histórica que se torna, ela propões soluções clamando aos homens que voltem 
às suas supostas origens naturais de solidariedade e fraternidade. 

Com relação à força de trabalho, e considerando as classes sociais, e os diferentes 
segmentos no interior de cada classe social, é de se ressaltar a classe trabalhadora que depende, 
unicamente, da venda de sua força de trabalho para ter suas necessidades atendidas, 
dependendo, também, de uma organização coletiva para transformar em direitos o atendimento 
às suas necessidades sociais, culturais, econômicas. Como exemplo, para que o trabalhador 
garanta seu direito de vender sua força de trabalho dentro do legalmente instituído – contrato 
individual de trabalho registrado em carteira profissional; mínimo de oito horas diárias de 
trabalho; máximo de quarenta e quatro horas de trabalho semanais; pagamento de horas extras 
quando ultrapassar as horas determinadas etc. – não lhe bastam as leis e a Constituição: é só a 
sua força coletiva que pode garantir, na luta cotidiana, o cumprimento destas leis burguesas. 

Portanto, concorrem para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora suas 
organizações sócio-políticas: sindicatos, associações  de moradores; movimento dos sem-teto; 
movimento dos trabalhadores rurais etc. 

As políticas estatais – econômicas, sociais, tributárias, administrativas etc. – interagem e 
intersubordinam-se sendo que, no sistema capitalista, o econômico sobrepõe-se à própria 
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existência da vida da classe trabalhadora. E, nesta equação, onde a política social se destina a 
atender as condições de vida da classe trabalhadora e a política econômica as condições de 
manutenção da burguesia, a balança tem sido favorável à burguesia. 

 
POLÍTICA SOCIAL E CLASSE TRABALHADORA 
 

Toda regulação do preço da força de trabalho, no plano jurídico-formal, constitui-se, no 
Estado capitalista, em política social. 

Isto significa afirmar que a legislação trabalhista onde se delimitam direitos e deveres 
dos trabalhadores e dos empregadores; as condições em que o trabalho deve ser realizado; as 
normas regulamentadoras de admissões e/ou demissões, aposentadorias e pensões; enfim, toda a 
legislação que regula as relações entre trabalhadores e empregadores, devem ser entendidas 
como política social. 

Esta política, que é uma política de controle da classe trabalhadora e do preço da força 
de trabalho, expressa-se em políticas sociais setoriais: política salarial, política de seguridade 
social; política de formação profissional; política de emprego, política de amparo ao trabalhador 
etc.  

É nesta perspectiva que entendemos que toda política estatal dirigida à classe 
trabalhadora é política social. 

O controle sobre a classe trabalhadora, via medidas de política social, é um controle 
que se exerce através das legislações específicas que regulam o emprego da força de trabalho; 
através de ações concretas, legais ou não, sobre as organizações dos trabalhadores – ou seja, o 
estabelecimento de limitações políticas e financeiras sobre estas organizações; através do 
exército industrial de reserva; através da manutenção da força de trabalho em condições 
adequadas às necessidades do mercado capitalista; através de mecanismos de subordinação da 
força de trabalho ao capital; através da manutenção de mecanismos de seletividade para que a 
força de trabalho tenha acesso a alguns bens e serviços existentes; através do atendimento 
parcial das reivindicações da classe trabalhadora; através da fragmentação da classe 
trabalhadora em categorias profissionais, levando-os a não se reconhecerem como classe social; 
através do estabelecimento da concorrência entre os trabalhadores. 

Na legislação trabalhista estabelece-se limites à exploração da força de trabalho pelo 
capitalista, limites estes circunscritos pela necessidade de manutenção da força de trabalho 
disponível para o capital e pela necessidade de legitimação do Estado. Um dos instrumentos 
fundamentais de controle da força de trabalho e do preço da força de trabalho é o contrato 
individual de trabalho. Nas palavras de Faleiros, Vicente de Paula (1992, p. 256): O Estado 
para preservar [as] relações desiguais existentes na produção, desenvolve formas legais onde 
tais relações figuram como igualitárias por meio do contrato de trabalho e dos mecanismos de 
proteção que aparecem na forma de ‘proteção’ aos fracos, como lei de exceção para corrigir 
os abusos da produção e do mercado. [...] O cumprimento do ‘contrato’ capitalista nas 
condições mais favoráveis ao patronato é o pleito fundamental da legislação social capitalista, 
o que permite a continuidade de relações de produção desiguais sob a aparência de um 
contrato entre iguais ou de compensação da desigualdade considerada temporária”. 

Portanto, o controle da força de trabalho e do preço da força de trabalho é um controle 
que se exerce sobre todos aqueles que têm na venda de sua força de trabalho o seu único meio 
de sobrevivência. É um controle com dimensões políticas, econômicas, culturais e ideológicas. 

Também é uma política social – a gestão estatal da força de trabalho – porque é uma 
política de compatibilização entre as necessidades de valorização do capital e as necessidades de 
sobrevivência da força de trabalho. Ou seja, para atender os objetivos de valorização e 
acumulação do capital, o objetivo do controle da força de trabalho é mantê-la em condições 
biológicas, sociais, culturais e políticas, para se apresentar ao mercado de trabalho com 
possibilidades de atender às exigências deste. 

É, ainda, uma política social, porque define padrões mínimos para a subsistência da 
classe trabalhadora. 

A gestão estatal da classe trabalhadora, através de todos os mecanismos já expostos, e 
de toda a legislação trabalhista, nada mais é do que uma política social de enfrentamento, pelo 
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Estado capitalista, da contradição capital-trabalho que, no campo jurídico-formal, 
metamorfoseia-se em conflito social. 

A política social dirigida à classe trabalhadora é determinada pela política econômica, já 
que é uma política social do capital, mas, para que ela atinja os objetivos econômicos a que se 
propõe, sua atenção primeira está voltada para as necessidades sociais dos trabalhadores. Daí a 
legislação trabalhista ser uma política social e não uma política econômica.  

O que são e quais são as necessidades sociais? O que são necessidades básicas, 
necessidades culturais, necessidades políticas etc.? Qual a relação entre as necessidades sociais 
e as condições em que se exerce o trabalho no modo capitalista de produção? Qual a relação 
entre o produto do trabalho e as necessidades sociais? A quem compete atender as necessidades 
sociais? 

Os homens, no processo de produção e reprodução da vida social, apresentam 
necessidades individuais e necessidades coletivas. 

Essas necessidades são determinadas tanto pela sua própria condição física, quanto pelo 
ambiente/sociedade em que vivem. 

Para satisfação dessas necessidades, os homens estabelecem relações de dependência 
entre si, o que configura que todas as necessidades são satisfeitas socialmente no âmbito da 
sociedade ou, pelo menos, é onde os homens buscam satisfazer suas necessidades. 

Existem aquelas necessidades já dadas, existentes independentemente da ação humana: 
são as necessidades biológicas de manutenção da vida. E existem as necessidades criadas, 
fundadas na exigência do convívio social. Mas, as necessidades humanas são necessidades 
produzidas históricamente e determinadas pelo desenvolvimento das forças produtivas: nos 
primórdios da cultura, as forças produtivas do trabalho adquiridas são mínimas, mas assim o 
são as necessidades, as quais se desenvolvem com os meios para satisfaze-las e em função 
deles. (Marx, Karl, 1982, p. 107). 

Por exemplo, não basta a necessidade de se alimentar, para satisfazer esta necessidade 
tem que se considerar tradições sociais e culturais. 

Portanto, em sendo historicamente determinadas, as necessidades sociais e sua 
satisfação determinam-se, também, pelo modo como se produz a vida social. 

E, no modo capitalista de produção da vida social, as necessidades são determinadas, 
em última instância, pelas necessidades do próprio capital, ou seja, pela busca de sua 
perpetuação. 

Para cumprir essa necessidade de desenvolvimento do capital, é preciso exercer a 
dominação sobre a maioria da população;  deter a propriedade dos meios de produção;  manter 
um exército industrial de reserva; manter, ampliar e criar um mercado consumidor para os 
produtos; precisa, até, de um Estado que organize, legal e juridicamente, toda a sociedade e que 
tenha por parâmetro as necessidades de desenvolvimento do capitalismo. 

Tudo isso implica, ainda, na necessidade do capital de transformar tudo em mercadoria, 
objeto de compra e venda; em estabelecer a divisão social do trabalho; em fetichizar as relações 
sociais. 

Assim é que a necessidade fundamental do capital é a de subordinar, submeter, 
subsumir todas as necessidades humanas – biológicas, sociais, culturais etc. – às necessidades 
do capital. 

Dado que as necessidades são historicamente determinadas, elas corresponderão a um 
dado desenvolvimento das forças produtivas, e estarão circunscritas em cada nação 
correspondendo ao desenvolvimento histórico cultural específico. 

Além das necessidades biológicas, as demais necessidades humanas obedecem, nas 
formações econômico-sociais capitalistas, ao desenvolvimento do próprio capital. 

Portanto, temos as necessidades coletivas, ou seja, aquelas que atendem toda a 
sociedade: saneamento básico, malha viária, escolas, hospitais etc.; e aquelas que se configuram 
como necessidades, aparentemente, individuais – a necessidade de emprego, de conhecimentos 
profissionais, de habitação, de vestuário dentre outras. 

Mas as necessidades em si, bem como a forma de atende-las, são mediatizadas pelo 
capital. 
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Assim é que as necessidade sociais também são fetichizadas, pois as classes diretamente 
subordinadas, e oprimidas, pelo capital são levadas a acreditar que têm algumas necessidades 
que melhor as integrem ao modo de produção dominante, às classes sociais às quais pertencem, 
e às classes sociais às quais almejam pertencer. 

As necessidade sociais se objetivam, também, em mercadorias. Em outras palavras, as 
necessidades sociais são transformadas em mercadorias e, portanto, passíveis de serem 
satisfeitas mediante o processo de troca – compra e venda. 

Estas referências relacionam-se tanto às necessidades objetivas, concretas, quanto, 
também, às necessidades subjetivas. Só é possível separar essas necessidades, no modo 
capitalista de produção, teóricamente, pois elas pertencem, em si mesmas, a uma única 
necessidade – a necessidade de valorização e acumulação do capital.  

A título de exemplo, a necessidade de o homem se identificar com seus semelhantes, ou 
seja, de ser aceito na e pela sociedade em que vive, que é uma necessidade subjetiva se objetiva 
em, por exemplo, ser proprietário de uma casa. Mas não basta ter a casa, esta deve corresponder 
ao status social do indivíduo, tanto na sua arquitetura quanto nos objetos existentes na mesma8  

Em síntese, as necessidades objetivas/subjetivas transformam-se em coisas. O que o 
indivíduo é tem sua expressão máxima naquilo que ele tem, que ele possui como propriedade 
individual: “O consumidor não é mais livre que o produtor. A sua opinião assenta sobre seus 
meios e suas necessidades. Uns e outros são determinados pela sua situação social que, por sua 
vez, depende de toda organização social. É verdade que o operário que comprou batatas e a 
concubina que compra rendas seguem suas respectivas opiniões. Mas a diversidade delas se 
explica pela diferença da posição que ocupam no mundo, que resulta da organização social” 
(Marx, Karl 1982 p. 47). 

Os períodos de desenvolvimento do capital não afetam essas necessidades 
substancialmente. Alteram-se, talvez, as formas e as possibilidades de satisfaze-las. Nos 
períodos de crise do capital amplia-se o leque de necessidades sociais não atendidas. 

As necessidades sociais transformam-se, ou não, em direitos sociais; ou seja, 
incorporam-se, ou não, aos chamados direitos de cidadania. 

Mas, é o debate sobre as necessidades sociais que nos possibilita analisar o preço da 
força de trabalho numa dada sociedade. 

Os limites do preço da força de trabalho são estabelecidos, de um lado, pelas 
necessidades mínimas para a reprodução e manutenção dos trabalhadores e, de outro, pela 
própria organização dos trabalhadores em conseguirem incorporar novas necessidades aos 
salários. 

Portanto, a ampliação ou redução do preço da força de trabalho é produto da luta de 
classes e funda-se no desenvolvimento das forças produtivas. 

Há que se fazer uma distinção entre controle da classe trabalhadora e controle do preço 
da força de trabalho. 

O controle do preço da força de trabalho é uma conseqüência direta do controle da 
classe trabalhadora. As condições de venda da força de trabalho são determinadas, em primeira 
instância, pelos seus compradores – os capitalistas. 

Assim é que o controle sobre o preço da força de trabalho tem diversos mecanismos – 
mecanismos diretos de imposição estatal de índices de reposição e/ou reajuste salarial, por 
exemplo, e mecanismos indiretos que abrangem desde o controle da classe trabalhadora até os 
preços de mercadorias e serviços necessários à sobrevivência do trabalhador, onde se ressaltam, 
com força significativa, os programas assistenciais: “De um lado, os programas assistenciais 
são mobilizados pelo Estado como contraponto ao peso político do proletariado e demais 
trabalhadores e à sua capacidade de pressão, experimentada no bojo da crise do poder 
burguês. Busca-se, através deles, neutralizar manifestações de oposição, recrutar um apoio 
pelo menos passivo ao regime, despolitizar organizações trabalhistas, na tentativa de 

                                                
8 “La necessidad de tener es a la que se reducen todas las necessidades y la que lãs convierte em 
homogêneas. Para lãs clases dominantes ese tener es posesión efectiva, consiste em la necesidad dirigida 
a la posesión privada y de dinero en medida cada vez mayor. La necesidad de tener del trabajador, por el 
contrario, afecta a su mera supervivencia: vive para poder mantenerse” (Heller, Agnes 1974:p. 64).  
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privilegiar o trabalho assistencial em lugar da luta político-reivindicatória. Assim, a política 
assistencial é irradiada até os sindicatos. Trata-se da utilização da assistência como meio de 
regular o conflito social em nome da ordem pública e da segurança nacional” (Iamamoto, 
Marilda 1992 : p. 83).   

Mas é no salário que está representado o preço da força de trabalho. 
O salário não pressupõe o pleno atendimento das necessidades dos trabalhadores. Por 

isso são desenvolvidas outras políticas sociais que, minimamente, dêem conta de satisfazer 
algumas dessas necessidades: aquelas imprescindíveis à produção e reprodução do sistema, 
incluindo-se, aí, as políticas sociais dirigidas às pessoas não inseridas no mercado formal de 
trabalho. Esta não inserção está tanto fundada numa expulsão, quanto na necessidade de um 
exército de reserva e, principalmente, na necessidade de acumulação, expansão e concentração 
do capital. 

Portanto, a política social dirige-se a dois segmentos distintos da população: os 
trabalhadores e os que não se encontram numa relação formal de emprego. Por trabalhadores 
entende-se todos os que mantém vínculo formal de emprego, recebendo uma remuneração 
mensal/semanal/diária pela venda de sua força de trabalho. 

Os que não se encontram numa relação formal de emprego constituem-se dos futuros 
trabalhadores – exército de reserva; dos que virão a se tornar força de trabalho (crianças e 
adolescentes); dos que, de acordo com os padrões sociais, culturais e legais vigentes, já 
encerraram seu ciclo de vida produtivo para o capital – aposentados e idosos; dos que, por 
limitações físicas não se encontram em condições de atenderem às exigências impostas pelo 
mercado de trabalho. 

É assim que a política social é uma política que se dirige à classe trabalhadora. 
Há uma relação histórica entre o desenvolvimento dos processos de trabalho e a 

implementação da política social no modo capitalista de produção. É uma relação que, 
entendemos, mediada, também, pelas necessidades sociais; ou seja, o desenvolvimento do 
capitalismo tem colocado novas necessidades para os homens, necessidades estas que, ao serem 
segmentadas, parcializadas, têm possibilitado investimentos políticos, tanto das classes 
detentoras do poder político e do poder econômico, quanto dos trabalhadores, em aspectos 
específicos, e conjunturais, da vida social. A política social insere-se, significativamente, no 
âmbito destes investimentos ganhando, inclusive, relevância enquanto princípio organizador das 
relações entre Estado e Sociedade Civil, com o é o caso do Estado de Bem-Estar Social9. Mas é 
na luta entre capital e trabalho que se define, e se garante, a incorporação de novas necessidades 
a serem atendidas com a venda da força de trabalho. 

Podemos afirmar, então, que a política social, por excelência, no âmbito do trabalho, é a 
política salarial: “se a política salarial é o elemento determinante do nível de vida da classe 
trabalhadora na sociedade capitalista é, portanto, o elemento mais fundamental de qualquer 
política social. Porém, no discurso do capital e do Estado, a política salarial é abstraída e 
segmentada do conteúdo das chamadas políticas sociais. O que se encontra subjacente a essa 
fragmentação é a preservação do ‘direito natural’ dos detentores dos meios de produção de 
garantirem suas taxas de lucratividade e de exploração do trabalho, seja diretamente, seja por 
intermédio de seus porta-vozes a nível de Estado, fixando eles próprios os níveis salariais e 
regulando as relações de trabalho. Assim, as políticas sociais e os serviços delas derivados são 
relegados a dimensões particulares e particularizadas da situação de vida dos trabalhadores: 
saúde, educação, alimentação etc. , subordinadas “as estratégias político econômicas que 
sustentam o processo de reprodução ampliada do capital” (Iamamoto, Marilda & Carvalho, 
Raul de 1983 : p. 100/101). 

Já que a força de trabalho é uma mercadoria cuja venda é a única possibilidade que o 
trabalhador tem para satisfazer suas necessidades e interesses, o salário deveria, então, ter uma 
correspondência direta com essas necessidades e interesses. 

                                                
9 “...Estado de Bem-Estar Social, no sentido literal da palavra, quer dizer Estados em que os gastos com a 
seguridade social – manutenção de renda, assistência, educação – se tornaram a maior parte dos gastos 
públicos totais, e as pessoas envolvidas em atividade de seguridade social formavam o maior corpo de 
todo o funcionalismo público” (Hobsbawn, Eric1995 : p. 278).  
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Mas o capitalista necessita comprar a mercadoria força de trabalho ao menor custo 
possível, para garantir a maior extração possível de mais-valia. Para que tal se efetive, os 
detentores dos poderes político e econômico buscam socializar os custos da força de trabalho e 
de sua reprodução, e o trabalhador busca ampliar o preço de sua força de trabalho, incorporando 
novas necessidades sociais a serem satisfeitas por sua atividade produtiva – isto é, pelo seu 
trabalho. 

Entretanto, se a reprodução do capitalista está garantida pela exploração da força de 
trabalho, a reprodução do trabalhador não está garantida pela venda de sua força de trabalho. E a 
reprodução da força de trabalho responde a necessidades e interesses tanto do capitalista quanto 
do trabalhador. E podemos arriscar afirmar que, em momentos de crise capitalista, ao 
trabalhador também interessa sua reprodução apenas enquanto trabalhador, fato este que tem 
sua expressão máxima na luta dos trabalhadores pela manutenção do emprego negociada através 
da redução de salários. 

E a política social se insere no âmbito da manutenção e da reprodução da força de 
trabalho, dentro de limites historicamente determinados. 

Sob o ponto de vista do capital, a política social tem a tarefa específica de diminuir os 
custos de manutenção e reprodução da força de trabalho, mantendo-os dentro de limites 
mínimos. Estes limites mínimos, histórica e culturalmente determinados, estão projetados no 
salário do trabalhador. Portanto, o salário deveria ser suficiente para que o trabalhador pudesse 
adquirir, no mercado, produtos e serviços necessários à sua subsistência, e de sua família. 

Como o capitalista necessita comprar a mercadoria força de trabalho a um custo abaixo 
de seu valor, os salário são reduzidos ao mínimo suportável pelos trabalhadores lembrando, 
aqui, os mecanismos utilizados para o controle da força de trabalho. E as necessidades sociais 
dos trabalhadores não cobertas pelos salários passam a ser objeto de atendimento de políticas 
sociais setoriais: saúde, habitação, e outras. Assim, transfere-se parte do custo da força de 
trabalho para a esfera pública através de medidas de política social: “do ponto de vista do 
capital, essas medidas colaboram no sentido de socializar parcela dos custos de reprodução da 
força de trabalho, partilhando-os com toda a população, que os assume indiretamente via 
impostos e taxas recolhidos pelo poder público. [...] Os serviços sociais tornam-se, portanto, 
um meio de reduzir os custos de reprodução da força de trabalho”. (Iamamoto, Marilda & 
Carvalho, Raul de 1983 : p. 101). 

Pode-se incluir, na afirmação acima, os salários indiretos recebidos pelos  trabalhadores: 
auxílio-creche, auxílio-alimentação; vale-transporte etc. 

Mas a política social responde, também, aos interesses dos trabalhadores: “é por isso 
que a seguridade social sempre foi uma preocupação tão vital dos trabalhadores: proteção 
contra as terríveis incertezas do desemprego (isto é, salários), doença ou acidente, e as 
terríveis certezas de uma velhice sem ganhos”. (Hobsbawn, Eric 1995 : p. 97). 

Mas pode-se contra-argumentar que outras políticas sociais não diretamente, e nem 
exclusivamente, dirigidas à força de trabalho, também incidem sobre o preço da força de 
trabalho. São as políticas, por exemplo, de educação, de saúde, de habitação, de saneamento 
básico. E que este conjunto de políticas sociais têm contribuído para melhorar a condição de 
vida da classe trabalhadora. Ou seja, existiria, aqui, efetivamente, através de políticas sociais um 
ampliação dos direitos sociais e uma maior cobertura das necessidades sociais dos 
trabalhadores. 

Dados empíricos, com certeza, comprovarão que, se situarmos um período, ainda que 
aleatório, dos últimos trinta anos, por exemplo, aumentou o número de famílias proprietárias de 
casas; houve uma redução significativa do analfabetismo; melhorou sensivelmente as condições 
de saneamento básico; ampliou-se o acesso da população aos serviços de saúde; enfim,  a classe 
trabalhadora está tendo acesso a políticas sociais outras que não aquelas específicas vinculadas 
aos contratos individuais de trabalho. 

De outro lado, dados empíricos também comprovarão o aumento da concentração de 
renda, a diminuição dos gastos governamentais com programas sociais, o aumento do 
empobrecimento da população. 

Se nos detivermos em alguns exemplos, podemos afirmar que uma melhor preparação 
profissional pode, no limite, ampliar as possibilidades de o trabalhador conseguir um emprego, 
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ou seja, amplia o potencial de competitividade do trabalhador no mercado de trabalho. Mas, 
numa conjuntura de desemprego isto não significará um aumento do preço da força de trabalho. 
Num outro exemplo, um atendimento de saúde universalizado, além de desonerar diretamente 
os capitalistas empregadores da responsabilidade pela saúde do trabalhador, contribui para 
aumentar a produtividade do trabalhador, mas não para aumentar o preço de sua força de 
trabalho. 

Portanto, muitas vezes o preço da força de trabalho apresenta-se descolado do conjunto 
do desenvolvimento da economia, ou seja, um desenvolvimento em alta escala da economia e da 
produção nacionais não significam, necessariamente, uma ampliação do preço da força de 
trabalho. A oscilação do preço da força de trabalho é uma resposta direta da organização dos 
trabalhadores, e não do desenvolvimento da sociedade capitalista. 

Daí que as políticas sociais apresentem respostas mais conseqüentes aos interesses do 
capital porque, ao mesmo tempo em que desonera as empresas privadas da responsabilidade de 
manutenção do trabalhador quando este não está em condições de vender sua força de trabalho 
(licença saúde, por exemplo), socializa os custos de reprodução do trabalhador para toda a 
sociedade além de possibilitar que a iniciativa privada tenha lucros com a prestação de serviços 
sociais: “...se o Estado se reserva o poder de regular políticas, orienta-se também no sentido de 
favorecer a participação da iniciativa privada na área da prestação de serviços sociais, como 
campo de investimento do capital ou meio de obtenção de vantagens fiscais, fazendo com que a 
qualidade dos serviços seja subordinada aos requisitos de rentabilidade das empresas que 
atuam no campo. Soma-se a isso uma outra particularidade: esses serviços devem ser 
financiados total ou parcialmente pelos próprios beneficiários. Da lógica que preside a 
estruturação dos serviços sociais não faz parte qualquer componente distributivista. Ao 
contrário, não se trata de distribuir, mas de construir, de acrescentar o capital investido, 
ampliando consequentemente as desigualdades sociais”.  ( Iamamoto, Marilda 1992:p.83/84). 

A partir da década de 1970, com o início de um processo de crise do sistema capitalista 
que afeta as estruturas sociais, crise esta visível no aumento do desemprego, na aceleração 
inflacionária, na desorganização do sistema financeiro internacional, no progressivo aumento da 
pobreza da população etc.; tem-se colocado novas questões sobre o desenvolvimento capitalista 
que implicam em redefinições do papel do Estado e de suas funções e instituições, bem como da 
relação entre economia e política social: “...reconhece-se de partida que a crise econômica 
atual vem solapando as bases de financiamento dos gastos sociais: seja pela diminuição das 
receitas e/ou contribuições sociais, provocadas pela redução da atividade econômica, seja 
pelas pressões advindas do desemprego crescente e da aceleração inflacionária, que elevam os 
custos e despesas sociais. Desta forma, os Estado vêm sendo cada vez mais incapazes de 
responder às exigências financeiras impostas pelos programas atuais”. (Draibe, Sônia et al, 
1988 p. 55). 

Assim, são creditados aos programas sociais as causas da crise. Os gastos sociais é que 
são responsáveis pela inflação, pelo desemprego, pela queda da taxa de investimentos etc. 
Portanto, a resolução da crise passa pela diminuição dos gastos sociais; pela limitação da 
política social sob responsabilidade do Estado, com especial ênfase à privatização de alguns 
serviços sociais; e pelo fortalecimento do mercado enquanto regulador do desenvolvimento 
econômico. 

Isto significa que passa, substancialmente, pelo debate sobre o preço da força de 
trabalho. 

 
POLÍTICA  SOCIAL : A MODERNA LEI DOS POBRES 

A política social de finais do século XX e início do século XXI nada mais é do que as 
Leis dos Pobres travestidas de modernidade. Tal afirmação se sustenta em alguns pressupostos 
teóricos que desenvolvemos neste texto. 

 
O Preço da Força de Trabalho é historicamente determinado 

Sendo assim, integram este preço aspectos sociais, econômicos, culturais, morais e 
políticos. Ou seja, no preço da força de trabalho também está representada a síntese da história 
dos homens.  
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O preço da força de trabalho também é produto de lutas políticas, de desenvolvimentos 
científicos e culturais; de tradições, de anseios e desejos individuais e coletivos: “A soma dos 
meios de subsistência deve ser, portanto, suficiente para mantê-lo no nível normal de vida do 
trabalhador. As próprias necessidades naturais de alimentação, roupa, aquecimento, 
habitação, etc., variam de acordo com as condições climáticas e de outra natureza de cada 
país. Demais, a extensão das chamadas necessidades imprescindíveis e o modo de satisfaze-las 
são produtos históricos e dependem, por isso, de diversos fatores, em grande parte do grau de 
civilização de um país e, particularmente, das condições em que se formou a classe de 
trabalhadores livres, com seus hábitos e exigências peculiares. Um elemento histórico e moral 
entra na determinação do valor da força de trabalho, o que a distingue das outras mercadorias. 
Mas, para um país determinado, num período determinado, é dada a quantidade média dos 
meios de subsistência necessários” ( Marx, Karl, 1982 : p. 191). 

Para exemplificarmos as afirmações de Karl Marx, podemos pensar que os 
trabalhadores necessitam, na atualidade, de transporte coletivo para locomoção. O preço deste 
transporte deve, portanto, integrar o preço da força de trabalho. E, assim, podemos pensar em 
uma série de desenvolvimentos históricos – científicos, sociais, econômicos, culturais, que 
correspondem ao desenvolvimento das forças produtivas, e que passam a ser determinantes no 
preço da força de trabalho. 

Podemos afirmar, então, que a força de trabalho, nas sociedades capitalistas, terá preços 
diferentes em diferentes culturas. Isto não significa afirmar que ela perde sua característica 
básica de trabalho para a valorização do capital, mas que está subordinada às condições e 
possibilidades de valorização do capital em cada sociedade determinada. Sem esquecermos que 
está determinada, também, pela própria necessidade de internacionalização do capital. 
Pensemos, por exemplo, nas muitas empresas internacionais que instalam fábricas em países 
onde o preço da força de trabalho é reduzido. Assim, produzem a um baixíssimo custo em um 
determinado país, possibilitando, na venda dos produtos produzidos, uma maior apropriação de 
mais-valia. 

Portanto, para determinarmos o preço da força de trabalho não nos basta recorrer a 
dados salariais/econômicos que nos mostram quanto ganha o trabalhador em cada país. É 
necessário confrontarmos as estatísticas com as condições e a qualidade de vida dos 
trabalhadores, bem como com as condições mais gerais das sociedades em que vivem. Encerrar 
a análise neste ponto implica em não buscarmos a luta política entre trabalho e capital que 
possibilita conquistas e/ou derrotas dos trabalhadores na busca da elevação do preço da força de 
trabalho. Isto significa que entram no cômputo do preço da força de trabalho determinações 
outras além daquelas imediatamente econômicas. 

O preço da força de trabalho é resultado de condições histórico-conjunturais, podendo 
ser ampliado, reduzido, ou mantido, em decorrência tanto de conjunturas econômicas quanto de 
conjunturas políticas de acirramento das contradições entre trabalho e capital, inerentes ao modo 
de produção capitalista. 

 
A Organização dos Trabalhadores é vetor fundamental na elevação ou redução do preço da 
força de trabalho 

A luta dos trabalhadores, organizados em suas entidades representativas, é uma luta que 
objetiva, fundamentalmente, ampliar a participação destes na riqueza social. Portanto, é uma 
luta que busca conquistas econômico/salariais e, também, políticas. 

As reivindicações políticas se referem, na maioria das vezes, ao reconhecimento dos 
representantes dos trabalhadores na negociação com os empregadores, bem como à 
independência das organizações coletivas de trabalhadores em relação ao Estado. Mas, as 
reivindicações políticas não transcendem, e não devem transcender, o papel dos sindicatos como 
representantes de categorias profissionais. 

É necessário fazermos a distinção entre classes sociais e categorias profissionais. 
As classes sociais se identificam pela sua inserção na produção social: os proprietários 

dos meios de produção e os proprietários da força de trabalho. No interior de cada classe social 
existem divisões, segmentos, que se distinguem, por exemplo, em função de interesses 
específicos/corporativos: os capitalistas industriais; os capitalistas do agro-negócio etc; a classe 
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trabalhadora do comércio; a classe trabalhadora da indústria etc. Na divisão que estamos 
apresentando, fundamentadas em Ernst Mandel, distinguimos as classes sociais entre aqueles 
que só têm a sua força de trabalho para manter sua sobrevivência – a classe trabalhadora; e 
aqueles que vivem da exploração do trabalhador e/ou de outros mecanismos capitalistas: 
aplicação em bolsas de valores, aluguéis, heranças etc. 

Os sindicatos de trabalhadores representam categorias profissionais. A categoria 
profissional não é necessariamente, nem obrigatoriamente, composta unicamente pela classe 
trabalhadora. Portanto, os sindicatos de trabalhadores não representam interesses de classes 
sociais, mas de categorias profissionais. Daí que o seu âmbito de luta e reivindicação seja 
circunscrito às condições em que a categoria profissional, por ele representada, vende sua força 
de trabalho. Os sindicatos de trabalhadores representam categorias profissionais e não classe 
trabalhadora.  

Assim, o fundamento da luta sindical é pela ampliação do preço da força de trabalho. 
Em outras palavras, por políticas sociais. Ou seja, na ampliação das políticas sociais os 
trabalhadores têm a ampliação do preço de sua força de trabalho – ressalvando que a política 
salarial é a política social por excelência.  

Entretanto, quando a correlação de forças é desfavorável aos trabalhadores e, estes se 
encontram desorganizados, o Estado investe sobre as políticas sociais, reduzindo, ainda mais, o 
preço da força de trabalho para o capital: “...quando a relação de forças políticas e sociais é 
favorável, a classe operária pode ter êxito na incorporação de novas necessidades 
determinadas pelas condições sociais e históricas e aptas a serem satisfeitas pelos salários, no 
valor da força de trabalho. Em outras palavras, pode conseguir aumentar esse valor. No 
entanto, se as condições econômicas é que se mostram vantajosas, isto é, quando houver uma 
aguda escassez de mão-de-obra devido a um ritmo anormal da acumulação do capital, o preço 
da mercadoria força de trabalho (o salário) também poderá se elevar periodicamente acima de 
seu valor. Ao contrário, quando a relação de forças políticas e sociais for desvantajosa para a 
classe operária, o capital poderá ter êxito na redução do valor da força de trabalho pela 
destruição de uma série de conquistas históricas e sociais dos operários, isto é, pela eliminação 
parcial de mercadorias que correspondem a suas necessidades dentro do ‘padrão de vida’ 
considerado normal. Analogamente o capital pode forçar a redução do preço da mercadoria 
força de trabalho até um nível abaixo de seu valor, quando a relação de forças econômicas for 
particularmente desvantajosa para a classe operária” (Mandel, Ernst 1982 p. 15). 

Utilizamos a citação de Ernst Mandel para reforçarmos a importância da organização 
dos trabalhadores na luta pela ampliação do preço da força de trabalho, considerando 
conjunturas históricas específicas. Entretanto, cabe-nos fazer uma distinção teórica entre “mão-
de-obra” e “força-de-trabalho”  Entendemos que “mão-de-obra” é uma concepção positivista 
que responde aos interesses capitalistas. Ao comprar a “mão-de-obra” o capitalista paga por 
uma especialidade específica do trabalhador: de apertar parafusos, de conhecimentos técnicos de 
eletricidade, de conhecimentos científicos de utilização de células-tronco etc. Isto significa que 
ao pagar pela “mão-de-obra” o capitalista paga o  preço “justo”, o  preço “de mercado”, pela 
habilidade/capacidade comprada. Mas, o trabalhador não pode vender sua força de trabalho 
sem, ao mesmo tempo, se colocar à disposição do capitalista para executar o trabalho vendido. 
O que o trabalhador vende não é “mão-de-obra” , é “força-de-trabalho”. Ele não vende uma 
habilidade/capacidade. Ele se desgasta no exercício do trabalho. Entender que o que o 
trabalhador vende é “força-de-trabalho” significa entender a mais-valia: o capitalista se apropria 
da força de trabalho não paga – o capitalista se apropria de parte da vida do trabalhador: 
biológica, social, cultural ... 

 
Existem Políticas Sociais dirigidas direta e exclusivamente aos trabalhadores assalariados 

São as políticas sociais às quais o trabalhador só tem direito se, e quando, confirmado 
seu vínculo formal de emprego. Fazem parte deste conjunto de políticas sociais aquelas políticas 
às quais o trabalhador só tem direito enquanto está formalmente empregado, e aquelas políticas 
às quais ele só tem direito por ter tido um vínculo formal de emprego. No primeiro grupo 
incluem-se, fundamentalmente, a política salarial e os chamados salários indiretos. No segundo 
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grupo temos, por exemplo, o salário desemprego e as aposentadorias e pensões, relacionadas “a 
tempo de trabalho e contribuição. 

 
As Políticas Sociais dirigidas à classe trabalhadora são de responsabilidade de toda a 
sociedade. 
 

Toda a sociedade é responsabilizada pelo preço da força de trabalho, e não apenas o 
empregador direto. Tal fato se dá na medida em que o Estado assume parcela da 
responsabilidade por determinadas políticas sociais, por exemplo, de saúde, de educação, de 
formação técnica etc. E, ainda, quando o Estado isenta empresas/indústrias de recolhimento de 
impostos públicos a serem criados - é com a isenção de impostos públicos que a sociedade paga 
a mais-valia do trabalhador da iniciativa privada. 

 
Nas Leis dos Pobres o que se procurava garantir era a manutenção biológica dos 

trabalhadores despossuídos de instrumentos de trabalho. Mantê-los vivos significava garantir 
que os proprietários dos meios de produção teriam a força de trabalho necessária para manter 
em funcionamento as máquinas da Revolução Industrial. 

É no desenvolvimento do capitalismo – das forças produtivas – que os trabalhadores 
passam a reivindicar os direitos de produtores da riqueza social. Nesta luta entre trabalhadores e 
capitalistas é que o atendimento mínimo às necessidades de sobrevivência dos trabalhadores se 
constitui em uma política de Estado – a política social. 

Se é inequívoco que as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora são 
incomparavelmente melhores do que no início da Revolução Industrial, também é inegável que 
a distância entre os produtores da riqueza social – a classe trabalhadora – e os aproveitadores 
desta riqueza – os capitalistas – só faz aumentar. 

É nesta perspectiva que ampliaram-se os mecanismos de proteção ao trabalhador – as 
aposentadorias, as pensões, os salários indiretos etc – ao mesmo tempo em que reduziram-se o 
número de trabalhadores com acesso a estes direitos e, também, em que o Estado capitalista 
reduz os direitos sociais e os transfere para a iniciativa privada.  

A política social, de política de proteção social da classe trabalhadora, se transforma em 
um grande negócio capitalista.  

É assim que a Política Social é a Moderna Lei dos Pobres: seu objetivo último não é a 
proteção do trabalhador, mas do capitalista – e seu objetivo primeiro é transformar os legítimos 
direitos de vida, trabalho e proteção social da classe trabalhadora em capital privado lucrativo. 
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