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Resumo:
Muitos autores percebem a história do capitalismo avançado no séc. XX como a passagem 
perfeita – a ruptura plena – de uma forma de dominação para outra: do welfare-state ao 
neoliberalismo. Nesta comunicação teremos como objetivo mostrar através da bibliografia 
desses  dois  momentos,  não  apenas  rupturas  mas  também  continuidades.  Desse  modo, 
argumentaremos  que  apesar  do  neoliberalismo  estar  rompendo  com o  welfare-state  no 
plano econômico, ele continua (e aprofunda) seu legado político: projetar na consciência 
dos indivíduos a sociedade capitalista como a única e melhor sociedade possível.
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1.1 A crise do welfare state

Antes  de  iniciarmos  nossa  exposição  sobre  a  crise  do  welfare  state  e  da  sua 

respectiva  acumulação  de capital,  é  preciso  que façamos  uma exposição  acerca  do seu 

advento,  suas  principais  características  e  suas  principais  influências  sob  a  ação  dos 

sindicatos.  Para tanto,  é preciso que escrevamos algumas linhas sobre o evento que irá 

marcar profundamente o capitalismo e sob o qual o mesmo teve que responder a fim de 

manter seu domínio: a Grande Depressão de 1930.

Ocasionada  num  período  de  entreguerras  mundiais,  a  Grande  Depressão  deu 

mostras da fraqueza do capitalismo. Os livres mercados do século XIX, a não-intervenção 

do  Estado  sobre  a  economia,  e  todos  os  outros  ideais  propagados  pelo  liberalismo 

econômico, acabaram por dar sinais de desgaste. A parcela capitalista da Europa e dos EUA 

ao não conseguirem mais expandir seus mercados ao redor do globo, ou seja, ao entrarem 

em estagnação econômica, acabaram por entrar em crise econômica que, por sua vez, se 

refletiu  em problemas sociais  como o desemprego em massa e a fome,  assim como os 

problemas políticos daí gerados, como a ameaça representada pela URSS ao capitalismo e a 

ascensão de regimes nazi-fascistas dentro da Europa (Hobsbawn, 1995).

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial  e seus efeitos  devastadores  sobre o 

mundo, principalmente sobre a Europa que saiu da guerra completamente destruída e com o 

término da mesma, o capitalismo sob a batuta dos EUA (Harvey, 1993; Hobsbawm, 1995) 
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encontrou no planejamento da economia pelo Estado (que denominaremos como  welfare 

state)  a grande resposta aos problemas que se deram durante a Grande Depressão e na 

Segunda Guerra (Hobsbawm, 1995). 

Assim,  inicia-se  uma nova fase dentro  do  capitalismo que silencia  os  ideais  do 

liberalismo por praticamente meio século. Sob o intermédio do welfare state, assiste-se ao 

advento de um novo modo de acumulação que procurou aliar o keynesianismo ao fordismo 

a fim de reaquecer a economia através do controle de ciclos econômicos cuja finalidade 

seria a combinação de políticas fiscais e monetárias dirigida para áreas de investimento 

público, de crescimento da produção e do consumo em massa, e de garantias sociais como a 

política de pleno emprego e de complemento salarial  (Harvey, 1993). Com o novo modo 

de acumulação, portanto, o capitalismo alcançou taxas elevadas e estáveis de crescimento 

econômico, porque através das políticas keynesianas de investimento e melhorias sociais, e 

dos ideais fordistas de reaquecimento da economia através da produção em massa para o 

consumo  também em massa,  o  Estado  não  só  formou  um novo  homem –  trabalhador 

comedido,  com disposição  para  levar  uma vida  de trabalho  nos  moldes  do taylorismo-

fordismo, e que soubesse gastar com prudência o salário recebido (Harvey, 1993; Gramsci, 

2001) –, como também elevou o padrão de vida, conteve as tendências às crises, preservou 

a  democracia  de massas  e  tornou remota  a  ameaça  de guerra  inter-capitalista  (Harvey, 

1993).

Sendo assim, o  welfare state e a acumulação podiam ser encarados também como 

fenômenos políticos e nesta condição, se originavam e se mantinham dentro de um contexto 

histórico marcado pela correlação de forças entre as classes dominantes e o amplo conjunto 

da classe trabalhadora. Como as classes dominantes, por um lado, precisavam reconstruir o 

capitalismo  a  fim  de  manter  a  sua  própria  condição  de  dominação  e,  por  outro,  os 

trabalhadores  precisavam  superar  a  condição  de  miséria  que  se  encontravam  sem 

transformar radicalmente a sociedade, uma vez que seus movimentos revolucionários foram 

derrotados nos anos de pós-guerra, a nova conjuntura política impôs sobre o capitalismo a 

necessidade de estabelecer  um  compromisso que atendesse aos interesses  por lucro das 

classes dominantes através da satisfação dos interesses imediatos dos trabalhadores (Bihr, 

1999). 



Através deste  compromisso,  a  classe dominante reconhecia  o direito  de negociar 

com os trabalhadores  e  os trabalhadores  relegavam para um futuro distante  seu projeto 

revolucionário  em  troca  de  uma  série  de  vantagens  que  se  convertiam  em  direitos, 

seguridade e outros ganhos que garantiam a satisfação e a estabilidade econômica para os 

trabalhadores.  Como era  muito  difícil  para  as  duas  classes  recusar  racionalizações  que 

melhorassem a economia numa época em que se tentava recuperar o mundo capitalista em 

ruínas devido à Segunda Guerra, o Estado proporcionava através da orientação, supervisão, 

e  algumas  vezes  planejamento  e  administração  da  produção  o  lucro  para  as  classes 

dominantes  e  os  benefícios  sociais  para  os  trabalhadores  (Bihr,  1999).  O  aumento  de 

salário, por exemplo, fundamental para a compra das mercadorias produzidas em massa, ou 

seja, para a retomada dos lucros capitalistas, somente era assegurado porque deixara de ser 

apenas um custo para a burguesia e se tornara também um elemento da demanda global e, 

junto com a legislação do salário mínimo, tivera importante papel na elevação do padrão de 

consumo e do padrão de vida (Mattoso, 1995).  

Podemos afirmar, portanto, que tanto para as classes dominantes como para a classe 

trabalhadora, o  compromisso significou uma grande barganha, pois o lucro gerado sob a 

tutela  do  welfare  state e  da  acumulação  fordista-keynesiana  se  revertia  também  na 

realização  dos  interesses  imediatos  da  coletividade  de  trabalhadores.  O  que  significa 

afirmar,  por sua vez, que o capitalismo estava atendendo aos interesses não só dos que 

detinham  posição  de  comando,  mas  também  dos  que  se  encontravam  na  condição  de 

comandados (Bihr, 1999).

Para fazer valer o reconhecimento dos interesses da classe trabalhadora, forma-se 

um  arranjo  de  negociação  triangular  em  que  o  Estado  se  torna  o  mediador  entre  os 

representantes da burguesia e os da classe trabalhadora. Assim, segundo uma determinada 

leitura dentro do marxismo, o welfare state acabava por formar uma esfera pública onde as 

partes  (a  amplitude  dos  capitalistas  e  dos  trabalhadores)  reconheciam,  através  da 

negociação  mediada  e  garantida  pelo  Estado,  seus  interesses  divergentes  e,  portanto,  a 

existência do “outro” (Oliveira, 1998).

Contudo,  apesar  do  reconhecimento  da  alteridade  via  formação  de  uma  esfera 

pública  democrática  mediada  e  garantida  pelo  Estado  (Oliveira,  1998),  a  classe 

trabalhadora  ainda  continuava  a  ser  uma  classe  dominada,  pois  se  a  classe  dominante 



reconhecia o direito de negociar com os dominados, é porque da livre circulação da palavra 

não resultaria nada que fosse além dos próprios limites do capitalismo (Bihr, 1999).

Portanto, da negociação não só surgiram os termos em que se daria o compromisso, 

mas também se garantia o “fim” – mesmo que temporário – de qualquer possibilidade de 

agitação revolucionária. Com a derrota dos movimentos revolucionários no pós-guerra, o 

movimento  dos  trabalhadores  fora  tomado  pela  hegemonia  das  instituições  de  viés 

reformista,  e  estas  instituições  por  não  terem como  norte  político  a  transformação  da 

sociedade,  mas  sim a  conquista  de  ganhos para os  trabalhadores  dentro  dos  limites  do 

capitalismo,  faziam com que a aquisição de direitos  e outros ganhos sociais  através  do 

compromisso significasse  não  só  a  satisfação  dos  seus  interesses  mais  imediatos  e  a 

estabilidade econômica, como também o abandono do projeto de transformação radical da 

sociedade burguesa (Bihr, 1999). 

Assim, ao deixarem de lutar temporariamente pela transformação total da sociedade, 

os  trabalhadores  não  sentiam  que  os  termos  do  compromisso  significassem na  prática 

dominação  de  classe  e  muito  menos  percebiam que  tal  dominação  fosse  um malefício 

porque, lembremos, malefício seria o retrocesso à Grande Depressão. Se, como vimos, o 

Estado era a estrutura que garantia e sustentava a negociação que, por sua vez, ampliava e 

aprofundava os termos do compromisso, então, do ponto de vista dos trabalhadores, a única 

maneira de se obter e defender direitos, seguridade e benefícios seria por meio do ingresso 

de suas organizações representativas (sindicatos e partidos) em tal processo (Bihr, 1999). 

Desse  modo,  em  meio  à  crescente  satisfação  dos  trabalhadores  nos  limites  da 

sociedade  capitalista  e em meio  à impotência  da esquerda revolucionária,  os partidos e 

sindicatos hegemônicos passaram a ser aqueles cujo modelo se inspirava nos parâmetros 

reformistas da social-democracia. Estes não só ingressavam nas estruturas da legalidade das 

negociações intermediadas e garantidas pelo Estado, como também viam em tal ingresso as 

realizações de seus ideais: a possibilidade de conquistar o poder de Estado por vias legais a 

fim de fazer valer  os direitos,  as seguridades e outras  conquistas sociais  sem com isso 

derrubar  o  capitalismo.  Desse modo,  reforçava-se ainda  mais  os  traços  de dependência 

prático-ideológica  dos  partidos  e  sindicatos  –  que  eram  ou  se  inspiravam  na  social-

democracia – em relação ao Estado (Bihr, 1999).



Como o aumento dessa dependência estava em íntima relação com a tarefa de se 

conquistar benefícios sociais que, segundo a parcela hegemônica dos que representavam os 

trabalhadores, só poderia se dar através do compromisso mediado e garantido pelo Estado, 

inicia-se  todo  um processo  de  fetichização  do  aparato  estatal.  Desse  modo,  leva-se  à 

consciência  dos  trabalhadores  e  às  suas  organizações,  que  o  welfare  state –  e  o 

compromisso do qual ele surgira e ao qual reproduzia – não fora produto de uma relação de 

forças entre classes em luta, mas simplesmente o resultado de um aparato que está numa 

posição acima e, portanto, de independência frente ao conjunto da burguesia e ao conjunto 

dos assalariados (Bihr, 1999). 

Assim, estando acima das classes e, portanto, do próprio modo de vida social no 

qual está inserido, o Estado, segundo a visão fetichista, pode tanto atuar de acordo com os 

interesses dos trabalhadores quanto para outros interesses, independentemente do modo de 

produção (e reprodução) da vida social. Entrando em confluência com a social-democracia, 

a visão fetichista de Estado acaba por gerar a idéia de que não é necessário revolucionar a 

sociedade para se realizar  os interesses da amplitude da classe trabalhadora.  Não é por 

menos que tomando para si esse ponto de vista de um Estado neutro, aumenta-se ainda mais 

a dependência ideológica dos trabalhadores em relação ao Estado e, por conseguinte, ao 

capitalismo (Bihr, 1999).

Contudo, para os trabalhadores, o aumento dessa dependência não se dá apenas em 

relação ao Estado, mas também junto às suas organizações representativas de classe. Por 

carregar consigo que a única forma de se obter bons resultados é por meio da legalidade 

colocada pelo welfare state, o fetichismo de Estado faz com que os trabalhadores percebam 

nos partidos e sindicatos a única maneira de se obter aquilo que é de seu interesse. 

Estando  esses  interesses  dentro  dos  limites  do  capitalismo,  tais  organizações 

atuavam  apenas  como  formas  de  perpetuação  daquela  forma  de  capitalismo,  pois  as 

garantias e mesmo conquistas não entravam em choque com o próprio modo de vida social 

existente.  Muito  pelo  contrário,  eram  apenas  formas  de  manter  o  aprisionamento  dos 

trabalhadores  dentro  da  sociedade  capitalista  em  que  a  realização  de  seus  interesses 

imediatos  em  resposta  aos  perigos  da  Grande  Depressão  significava  a  realização  dos 

interesses mais  profundos da burguesia como um todo: a manutenção da ordem social, 

enquanto ordem capitalista (Bihr, 1999).



Então, contribuindo para a perpetuação do capitalismo através da participação em 

sua estrutura de poder (Estado) a fim de realizar os interesses imediatos dos trabalhadores, 

os sindicatos e partidos hegemônicos entre os assalariados da época atuavam como formas 

de comando do capitalismo. Se olharmos especificamente para os sindicatos e suas ações, 

veremos  que  estes  tiveram  um  papel  importantíssimo  para  angariar  e  manter  tais 

conquistas. Através da negociação coletiva legalmente constituída e garantida pelo Estado, 

os sindicatos tinham um campo de atuação de extrema importância para se realizar aquilo 

que na época passou a ser considerado a sua tarefa: negociar os termos do  compromisso 

(Bihr, 1999).

Assim, não só ganhavam legitimidade frente aos trabalhadores, dando-lhes motivos 

para  aderirem  à  sua  estrutura,  colocando-lhes  sob  sua  dependência  ideológica  e 

organizacional, como também transformavam a própria negociação em algo que só a eles 

dizia  respeito.  Não é  por  menos  que  ao  transformarem a  negociação  coletiva  em algo 

exclusivamente voltado para suas próprias estruturas, os sindicatos acabam por se afastar da 

base que representavam, centralizando todas suas atividades dentro de seu próprio aparato 

que, ao longo desse processo, se tornava cada vez mais fechado em si mesmo (Bihr, 1999).

Desse modo, afastando-se continuamente dos que representavam, os sindicatos se 

transformavam cada vez mais em grandes burocracias em que as atividades encontravam-se 

extremamente especializadas. Aos dirigentes cabia a tarefa de negociar, porque a própria 

negociação  implicava  um  alto  grau  de  profissionalismo  e  conhecimentos  técnicos  que 

somente altos funcionários especializados poderiam ter para concretizar com sucesso os 

termos do compromisso (Bihr, 1999). 

Contudo,  o compromisso se  mostrou ao longo do tempo como algo passível  de 

contradições.  Mesmo  tendo  como  princípio  o  fechamento  do  universo  político  dos 

trabalhadores através da participação de suas organizações – e integração das mesmas – no 

processo de negociação dos termos em que se daria a dominação deles – geralmente através 

da satisfação de necessidades que mantinham a ordem social como ordem capitalista – o 

welfare state não conseguiu anular a possibilidade das ações rebeldes dos trabalhadores 

contra o modo de produção (e reprodução) capitalista (Bihr, 1999). 

Se a primeira geração, traumatizada pelos efeitos negativos da Grande Depressão, 

via  com  bons  olhos  os  termos  do  compromisso,  se  aceitavam  relegar  para  um futuro 



distante  o  projeto  revolucionário  para  se  deixarem  assimilar  ao  sistema  em  troca  de 

garantias fundamentais  como pleno emprego,  educação e saúde pública e de qualidade, 

além de outras garantias que vão para além de políticas públicas como a possibilidade de 

levar  uma  vida  em  que  o  consumo  ganha  um  impacto  enorme,  porque  fornece  a 

possibilidade de se deixar de lado as marcas da forma árdua, burra e emburrecedora do 

trabalho nas fábricas e escritórios em troca do prazer em consumir, se a primeira geração 

aceitou tudo isso, a segunda geração ao enfrentar a crise de superprodução no final dos anos 

1960 e início dos 1970 que se evidenciou pela diminuição do salário vis a vis o aumento da 

produção acabou por reagir através de ações rebeldes (Bihr, 1999). 

Não tendo sequer a memória do que tinha sido a década de 1930 (Hobsbawn, 1995), 

essa  nova  geração  acabava  por  se  negar  “a  trocar  um  trabalho  e  uma  existência 

desprovidos de sentido pelo simples crescimento de seu ‘poder de compra’” (Bihr, 1999, p. 

60). Contudo, não somente a questão do trabalho (labuta) versus consumo (prazer) passava 

a  ser  chave  que  possibilitaram a  abertura  dos  conflitos  sociais,  mas  o  próprio  aspecto 

degradante do trabalho taylorista-fordista (Antunes, 1999). 

Tendo  como  destaque  a  parcela  dos  trabalhadores  denominados  operário-massa, 

essa nova geração de trabalhadores desempenhou papel fundamental no processo tanto de 

manutenção quanto no de transformação do mundo. Se, por um lado, eles foram a base do 

compromisso, uma vez que o capitalismo só poderia se reaquecer economicamente caso 

fizesse com que esses trabalhadores que desempenhavam o trabalho no chão da fábrica 

taylorista-fordista consumissem o produto de sua atividade; por outro, foram eles quem se 

rebelaram contra o fechamento do universo político (Antunes, 1999).

Como esses trabalhadores  fabris  tinham perdido toda sua identidade cultural  em 

relação à época da dominância do trabalho artesanal e manufatureiro próprio aos ofícios, 

como seu trabalho não poderia ser considerado qualificado – já que era tão simples que 

poderia  ser  executado  por  qualquer  um  –,  como  esses  trabalhadores  tinham  se 

ressocializado de modo homogeneizado dentro da indústria capitalista moderna, uma vez 

que se concentravam em grandes massas no espaço fabril verticalizado que rompiam com 

todas  as  antigas  formas  de  identidade  cultural  dos  trabalhadores, como  –  e  aqui  algo 

bastante importante – os direitos e outras conquistas sociais formavam uma vida estável 

que unida à concentração no trabalho resultava na formação de laços entre os trabalhador 



(Bauman,  2001), o  trabalho  na  indústria  taylorista-fordista  não  só  possibilitava  a 

manutenção e a expansão do compromisso (Bihr, 1999), como também a formação “de uma 

nova identidade e de uma nova forma de consciência de classe” (Antunes, 1999, p. 41). 

Assim,  a  fim de  combater  a  sociedade  baseada  no  compromisso,  a  parcela  dos 

operários-massa, mas não só ela, teve que criar formas contra-hegemônicas de organização, 

porque  as  antigas  formas  de  organização  (partidos  e  sindicatos  social-democratas)  ao 

visarem a manutenção da ordem capitalista, militavam contra a luta política efetiva, contra 

a ação transformadora. Ao se tornarem grandes burocracias, essas organizações não só se 

especializavam  na  função  de  negociar,  como  também  se  tornavam  completamente 

incapazes de encorajar ou mesmo lidar com movimentos provenientes do chão da fábrica. 

Desse  modo,  foi  sem  ou  contra  elas  que  as  lutas  do  proletariado  se  desenvolveram 

(Bernardo, 2000; Bihr, 1999). 

Assim, apostando na auto-organização através de conselhos de bairros e fábricas, e 

na auto-gestão através das ocupações de indústrias, os operários-massa criavam uma nova 

solidariedade dentro da classe trabalhadora que não mais se baseava no antigo estratagema 

social-democrata da tomada legal do Estado através de formas organizativas representativas 

da classe ou mesmo da estratégia leninista da tomada do poder de Estado através da própria 

ação dirigida pelas organizações políticas. Nesse momento, a estratégia é oposta, trata-se 

muito  mais  de  se  manter  a  luta  do  conjunto  dos  trabalhadores  rebeldes  como  algo 

espontâneo e, portanto, autônomo frente a todas as estruturas de poder constituídas até o 

momento (Bihr, 1999).

Contudo,  mesmo  que  incorporasse  no  plano  de  suas  ações  espontâneas,  as 

reivindicações  profundas  dos  estudantes  e  outros  rebelados,  como  a  procura  do 

estabelecimento de uma nova sociedade que significaria uma vida diferente e baseada na 

plena autonomia individual, na democracia direta, na igualdade e na solidariedade, esses 

novos movimentos da classe trabalhadora tiveram seus limites e em pouco tempo perderam 

sua força (Bihr, 1999).

Mesmo que tomassem atitudes extremamente radicais, os operários-massa logo se 

depararam  com  problemas  de  origem  ideológica,  como  as  marcas  deixadas  pelas 

organizações  social-democratas  dentro  do  conjunto  dos  trabalhadores.  Assim,  não  foi 

estranho que em sua ampla maioria, as lutas proletárias, apesar de terem sido iniciadas no 



espaço delimitado de uma determinada fábrica, não conseguiram se consolidar para além de 

tal âmago, uma vez que passaram a se isolar cada vez mais das demais lutas que ocorriam 

em outros  locais  de  trabalho,  como também daquelas  que  ocorriam fora  do  mundo  da 

produção (Antunes, 1999; Bihr, 1999). 

Então, por não terem conseguido se articular efetivamente entre si, como também 

com os outros  movimentos,  a  classe trabalhadora  não pôde manter  aquela  grande ação 

contra  a  sociedade  capitalista,  mas  apenas  consolidar  uma  crítica  perante  o  modo  de 

organização do processo de trabalho da época, uma vez que os antigos partidos e sindicatos 

social-democratas  conseguiram  não  apenas  combater  o  movimento  liderado  pelos 

operários-massa, como também tomá-lo para si, recuperando-o e mostrando que somente 

eles poderiam garantir as conquistas do proletariado (Bihr, 1999).

Mesmo demonstrando sinais de derrota para as organizações social-democratas, as 

novas  formas  de  mobilização  do  proletariado  tiveram  impacto  fundamental  sobre  o 

capitalismo. Ao demonstrarem na prática que a eterna estabilidade não era de fato real, as 

ações revolucionárias impulsionaram o capitalismo, em meio à sua própria crise econômica 

nos primeiros anos de 1970, a se reorganizar, a fim de impedir que aquelas formas de luta 

dos finais dos anos de 1960 e início dos 1970 eclodissem novamente (Bernando, 2000).

 Desse modo, se inicia uma nova ofensiva capitalista contra os trabalhadores, a fim 

de criar um mundo que tenha como princípio a busca pela eternidade da dominação de 

classe. Nesse sentido, precisou o capitalismo romper com o welfare state e seus pilares, e 

criar uma nova fase de sua história denominada por neoliberalismo.

1.2 O advento da nova ordem: a Era neoliberal

Nascido na história prática dos homens em meio aos países de capitalismo avançado 

durante a década de 1970, o neoliberalismo vem num crescente ao longo do final do século 

XX e  início  do  XXI,  estabelecendo-se  como  a  nova  forma  hegemônica  de  dominação 

política capitalista mundial.

 Como tentativa renovada da sociedade burguesa em estabelecer  um patamar de 

dominação  baseado  numa  forte  ofensiva  frente  ao  conjunto  dos  trabalhadores,  o 

neoliberalismo procura através  da deterioração,  ou mesmo da destruição  de alguns  dos 

direitos e ganhos sociais adquiridos através do compromisso, fechar o horizonte  histórico 

dos  trabalhadores  (mas  não só deles),  ou seja,  anular  a  possibilidade  de qualquer  ação 



política que se coloque como negação da dominação de classe, “ [disseminando] a simples 

idéia de que não há alternativas para os seus princípios, que todos, [...], tem que se adptar a 

suas normas” (Anderson, 1995, p. 23). 

Assim, ao ter como objetivo tornar o capitalismo como a única e melhor sociedade, 

ou seja,  ao  procurar  eternizá-lo,  reivindicando  o “fim da história”,  o  neoliberalismo se 

define como um movimento ideológico (teórico e prático) cujo princípio básico é responder 

de forma enérgica às rebeliões ocorridas no mundo do trabalho durante os anos de 1960 e 

70. Não é por menos que o neoliberalismo, enquanto ideologia, irá ter como preocupação 

fundamental  atacar  profundamente  a  base daquilo  que possibilitou  a  ofensiva da classe 

trabalhadora  liderada  pelos  operários-massa,  a  fim  de  intervir  para  que  nada  daquilo 

novamente ocorra. 

Desse  modo,  o  capitalismo  necessita  quebrar  com  aquilo  que  poderia  gerar  a 

rebeldia  e  a  ação  direta  dos  trabalhadores.  Como  sabemos,  muito  da  rebeldia  dos 

trabalhadores tinha relação com os termos do compromisso que sustentara o welfare state. 

O  mesmo,  como  vimos,  carregava  consigo  uma  perigosa  contradição,  pois  apesar  de 

garantir a estabilidade da dominação burguesa através da satisfação das conquistas sociais, 

também possibilitava através das mesmas conquistas o questionamento dessa dominação e, 

portanto, o fim de sua estabilidade (Bihr, 1999). Então, inicia-se nos anos de 1970 uma 

série  de  reformas,  ou  melhor,  ataques,  contra  as  conquistas  sociais  adquiridas  pelos 

trabalhadores (Antunes, 1999; Boito Jr. 1999).

Inspiradas fortemente nas idéias de reação ao welfare state, formuladas por Hayek, 

Friedmann, entre outros, o capitalismo toma para si todo esse corpo doutrinário inspirado 

no liberalismo econômico do século XIX a fim de responder e, portanto, acabar (mesmo 

que temporariamente) com sua própria crise. Segundo tal ideologia teórica, a resposta para 

os  males  políticos  enfrentados  pelo  capitalismo  naquelas  circunstâncias  seria  o  fim da 

intervenção do Estado na economia (Anderson, 1995; Boito Jr., 1999).  

Nesse sentido, a ideologia neoliberal torna-se um liberalismo econômico que coloca 

a  concorrência  e a  liberdade  da iniciativa  do capital  como virtudes.  Assim,  o mercado 

aparece sempre nesse arcabouço teórico como esfera superior ao Estado. Este último, dizem 

os  neoliberais,  seria  danoso  porque  ao  concentrar  a  oferta  de  serviços  em suas  mãos, 

acabaria  com  a  concorrência  econômica  entre  os  capitalistas.  Então,  ao  atuar  como 



instância monopolista, o Estado eliminaria a soberania do consumidor e, isso, por sua vez, 

geraria uma apatia entre os mesmos, uma vez que eles (consumidores) seriam coibidos a 

aceitar  qualquer coisa,  pois  não teriam outras opções a não ser aquelas oferecidas  pelo 

Estado. Desse modo, concluem os neoliberais, o monopólio do Estado encadearia não só 

uma inadequação entre os produtos oferecidos em relação aos “verdadeiros” desejos dos 

consumidores,  como  também  alimentaria  o  desperdício  e  a  ineficiência  da  máquina 

econômica estatal (Boito Jr., 1999).

Aqui,  a crítica  ao caráter  monopolista  do Estado aparece claramente não apenas 

como crítica a uma constituição histórica de Estado (ao welfare state), mas também como 

uma  crítica  não  apenas  voltada  à  economia,  mas  também  político-moral.  Segundo  os 

teóricos  neoliberais,  os  cidadãos  formados  pelo  Estado  seriam  acostumados  ao 

paternalismo dessa instituição  e  deixariam de desenvolver  suas  faculdades  mentais  que 

possibilitariam a capacidade  de tomar  decisões  e de agir.  Portanto,  o  Estado,  enquanto 

welfare state, ao tornar serviços e ganhos como instâncias a serem por ele oferecidas, cria 

cidadãos que assumem uma postura de dependência frente à burocracia estatal, relegando 

sua independência individual – que para a ideologia neoliberal se traduz como capacidade 

soberana do cidadão em escolher em liberdade o que consumir (Boito Jr., 1999).

Não  é  por  menos  que  o  pensamento  neoliberal  ao  defender  esse  tipo  de 

individualidade como aquela onde se encontra a virtude social, acaba por exaltar o livre 

jogo do mercado, uma vez que somente através deste é que se poderia atingir as verdadeiras 

necessidades sociais – pois a concorrência entre capitalistas faria com que se obtivesse o 

verdadeiro conjunto de mercadorias e serviços que as pessoas precisariam, já que com uma 

ampla  oferta  de  produtos  somente  os  melhores  seriam  selecionados.  Desse  processo 

seletivo,  então,  se  encadearia  todo  um  processo  que  acabaria  por  punir  a  ineficiência 

econômica e o desperdício do Estado (Boito Jr., 1999).

Contudo, a ideologia teórica neoliberal não corresponde às suas propostas e práticas 

políticas. Ao contrário de Anderson (1995) que a percebe como uma doutrina “coerente, 

autoconsciente,  militante,  lucidamente  decidid[a]  a  transformar  todo  o  mundo  à  sua 

imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional” (Anderson, 1995, p. 22), 

o  neoliberalismo,  enquanto  ideologia  prática,  é  muito  mais  uma  forma  de  dominação 

capitalista incoerente com o que defende (Boito Jr., 1999; Coggiola, 1996).



Primeiramente,  segundo  uma  ampla  e  diversa  gama  de  autores  de  inspirações 

marxistas,  isso ocorre porque a existência  efetiva do neoliberalismo (enquanto prática  e 

política) é inseparável da existência do intervencionismo do Estado na economia (Boito Jr., 

1999; Coggiola, 1996; Duménil & Lévy, 2005; Kurz, 1997). Sem a presença do Estado no 

capitalismo seria impossível a implementação do neoliberalismo, pois é por meio deste que 

todo o arcabouço da ideologia teórica neoliberal se torna ideologia prática (Boito Jr. 1999).

Mas,  a  realização  dessa  passagem  via  Estado,  não  visa  a  (re)constituição  do 

capitalismo concorrencial,  mas sim a formação, ou melhor, (re)afirmação do capitalismo 

monopolista. Só que este não mais se baseia, como o fora ao longo do  welfare state, na 

hegemonia do capital advindo da grande indústria, mas sim na hegemonia do capital que 

tem origem no âmbito da esfera financeira (Chesnais, 1996; Duménil & Lévy, 2005).  

Nessa nova fase do capitalismo o que vemos não é o capitalista individual, mas sim 

uma grande organização administrada por um corpo burocrático de especialistas anônimos 

de um fundo privado que possuem ativos financeiros (Chesnais, 1996). Em torno dessa 

condição – o de ser detentor de títulos financeiros – é que se dá o  novo compromisso de 

classes.  Substituindo  o  antigo  compromisso  que  fundamentara  o  welfare  state,  o  novo 

compromisso que vem mantendo e construindo o neoliberalismo não mais  se baseia na 

negociação entre trabalhadores e burguesia, mas sim entre burguesia (financeira) e classe 

média (composta por gestores proprietários de títulos porque participam na distribuição das 

ações) (Duménil & Lévy, 2005). 

Frente ao novo compromisso, o Estado não se enfraquece, mas modifica o seu papel 

(Boito Jr. 1999). Agora ele se torna extensão do privado, ou seja, mantém o fundo público 

como pressuposto da acumulação capitalista (Oliveira, 1998), o que resulta que o mesmo 

torna  todas  as  decisões  voltadas  em  benefício  do  mercado  (Galvão,  2007).  Assim,  a 

intervenção do Estado na economia mostra como o neoliberalismo é uma forma onde os 

interesses  das  classes  dominantes  (em  aliança  através  desse  novo  compromisso)  se 

produzem e reproduzem (Boito Jr., 1999).

Sendo uma forma de dominação de classe constituída por um compromisso, que 

mais nos lembra uma aliança, o neoliberalismo rompe continuamente com a participação do 

conjunto  amplo  da  classe  trabalhadora,  eliminando,  por  assim  dizer,  a  existência  do 

“outro”, da presença do divergente nos rumos da política de Estado (Oliveira, 1999). Não é 



por menos que sem a presença do contra-peso, ou seja, da reivindicação dos trabalhadores, 

o neoliberalismo acaba por criar  o contexto propício à implementação de sua ideologia 

prática:  o  estabelecimento  de  um Estado  fraco  naqueles  setores  que  somente  surgiram 

devido à conjuntura histórica após a década de 1930 (Oliveira, 1998; Coggiola, 1996).

Nesse sentido, a ideologia prática neoliberal inicia, a partir das crises estruturais dos 

anos de 1970, o desmonte das três políticas de Estado que constituíram e mantiveram juntas 

o  legado  do  antigo  compromisso.  Desse  modo,  procura-se  1)  privatizar  as  atividades 

estatais,  tais  como  empresas  e  serviços,  2)  diminuir  a  atividade  regulamentadora  e 

disciplinadora do Estado no âmbito da economia e das relações de trabalho – transferindo-

as  ao  mercado  (Galvão,  2003)  –,  e  3)  realizar  a  abertura  das  economias  ao  capital 

internacional (Saes, 2001, p. 82).

Com essas mudanças,  o  neoliberalismo se coloca  como forma de dominação de 

classe  que  retoma  a  dominação  praticamente  exclusiva  das  classes  dominantes  sob  as 

classes dominadas. Assim, o Estado, que durante o welfare state realmente fora espaço para 

a existência de um compromisso que se baseava todo ele na ameaça dos perigos que a 

Grande Depressão carregava, ao se tornar neoliberal  acaba por estabelecer a dominação 

praticamente total e exclusiva sobre os trabalhadores (Oliveira, 1999).

Isso  foi  por  assim dizer  uma grande  ofensiva  do  capitalismo reorganizado  pelo 

capital financeiro sobre o conjunto amplo da classe trabalhadora e de sua política de classe. 

Agora, com a implementação do neoliberalismo, surge uma série de derrubadas das antigas 

conquistas históricas que se, por um lado, visavam a manutenção da ordem burguesa, por 

outro possibilitavam a ascensão de contradições que poderiam superar tal estado de coisas e 

instaurar, então, uma nova sociedade não mais baseada na existência de classes e, por isso, 

na dominação (Bihr, 1999).

  O  neoliberalismo,  então,  tem  como  intenção  exatamente  isso:  derrubar  a 

possibilidade da ascensão dessas contradições à consciência dos trabalhadores. Para tanto, 

atuam as mudanças econômicas. Como bem perceberam os economistas dentro do campo 

marxista,  essa retomada do poder praticamente  exclusivo das classes dominantes  – que 

pudemos ver com o fato dos trabalhadores estarem fora do novo compromisso – coincide 

com a  hegemonia  das  finanças  (Duménil  & Lévy,  2005).  Ao fixar  as  regras  e  exercer 

controle  sobre  o  fundo  público,  tal  hegemonia  –  que  se  exerce  através  das  classes  e 



instituições relacionadas aos fundos de pensão e aos Bancos Centrais, assim como com os 

bancos privados (idem) – procura fazer com que o mundo se torne “imagem e semelhança” 

de seus interesses. Então, nesse processo de dominação total  do globo, a hegemonia da 

finança  acaba  por  ser  inseparável  do  processo  que  Chesnais  (1996)  denomina  como 

mundialização do capital. 

Por ser caracterizada pelo fato do capital ter total liberdade de escolher quais países 

e quais camadas sociais que tem interesse em explorar, a mundialização possibilita também 

que as classes dominantes fiquem elas mesmas livres para estabelecer seu domínio sem ter 

como entraves os limites impostos pelos territórios delimitados pelos Estados. Assim, ao 

romper com os limites impostos pelo Estado-nação, essa nova conjuntura do capitalismo 

coage os países a quebrarem com as antigas conquistas sociais, que agora se constituem 

como um entrave à nova acumulação capitalista, pois a distribuição da riqueza arrecadada 

pelo Estado passa a ser toda ela distribuída segundo os interesses daqueles que configuram 

o novo compromisso. Resultado disso é, então, por um lado a conversão de tal riqueza em 

lucros para as classes dominantes – combatendo, então, a queda da taxa de lucro que se 

prolongou dos anos de 1960 até o final dos de 1970 (Duménil e Lévy, 2003; idem, 2005) – 

e, por outro, a diminuição dos gastos sociais (Boito Jr., 1999).

Assim, entendemos como o Estado no contexto do neoliberalismo é um aparato todo 

ele permeado pelo  novo compromisso classista que parece apenas confirmar, ou melhor, 

produzir  e  reproduzir  incessantemente  a  nova  dominação  capitalista.  Esta,  como  já 

argumentamos, é toda permeada pelo novo contexto econômico de hegemonia das finanças. 

Contudo,  quando  falamos  nos  aspectos  econômicos  do  neoliberalismo,  não  estamos 

afirmando  com  isso  que  outras  parcelas  do  capital  deixem  de  existir,  mas  sim  que  a 

centralidade do capital financeiro possibilita uma maior imbricação – tanto dentro quanto 

fora de um determinado território  nacional – de outras formas do grande capital  com a 

finança.  Disso  se  segue  que  se  falamos  na  hegemonia  de  tal  parcela  do  capital,  não 

podemos  dizer  com  isso  que  as  outras  formas  de  capital  e  os  interesses  por  elas 

representados simplesmente deixaram de existir. Então, o mais correto seria afirmar que 

elas  se  inter-relacionam  a  todo  o  momento  com  a  dominância  do  capital  financeiro 

(Chesnais, 1996). Porém, como podemos ver em Boito Jr. (1999), essa mútua relação não 

significa que as diversas formas de capital e suas respectivas “frações” de classe convivam 



sempre de modo unificado, sem conflitos de espécie alguma. Para tal autor, muito pelo 

contrário, se o neoliberalismo é a comprovação da hegemonia de determinadas classes e 

“frações” tanto dentro quanto fora do aparato estatal, isso significa que o mesmo não pode 

beneficiar a amplitude da burguesa (Boito Jr., 1999). 

Mas, apesar dos conflitos intraclasse, estes não se mostram como decisivos se não 

perdermos  de  vista  a  grande  missão  política  que  o  neoliberalismo  carrega  consigo:  a 

tentativa de anular qualquer forma de luta dos trabalhadores que aponte para algo que vá 

para além da sociedade existente. Na nossa interpretação essa dimensão, que por certo é 

absolutamente  política,  é  o  que  realmente  vale  e  que  está  em jogo quando se  procura 

compreender até as últimas intenções o capitalismo em suas diversas fases. É nesse aspecto 

fundamental  que  pensamos  que  esteja  a  continuidade  com  o  welfare  state.  Se  nos 

lembrarmos,  este  tinha  por  princípio  fazer  do mundo burguês o único mundo possível, 

levando ao conjunto da classe trabalhadora a mensagem conformista  de que nada seria 

possível e melhor do que aquela forma de vida social. Isso, como já vimos, se deu através 

do compromisso entre burgueses e proletários. Tal compromisso apesar de criar todo um 

sistema de direitos e ganhos sociais que significavam de fato uma série de melhorias aos 

trabalhadores,  tinha como fundamento  a  tentativa  de eliminar  totalmente  qualquer  ação 

realmente transformadora dos mesmos frente à ordem estabelecida. Contudo, tal tentativa 

demonstrou  seus  limites  ao longo da história.  A partir  das  demonstrações  rebeldes  dos 

trabalhadores,  o  sistema  capitalista  procurou  se  restabelecer  como  uma  nova  ordem 

denominada aqui como neoliberal que por sua vez continua de modo ainda mais intenso o 

projeto do welfare state: a total integração dos trabalhadores, mas só que através de novos 

mecanismos.

Sendo  assim,  os  novos  mecanismos  querem  re-estabelecer  o  grande  projeto  já 

colocado pelo welfare state, procurando romper com este através eliminação dos direitos e 

ganhos sociais. Para os trabalhadores, em seu cotidiano de trabalho, isso significa que o 

Estado, sob o imperativo da nova configuração do compromisso neoliberal, passa a intervir 

no sentido de passar a regulamentação trabalhista ao mercado (Galvão, 2003). Enquanto 

fora do trabalho, isso significa uma presença cada vez maior de serviços privatizados frente 

aos serviços sociais (Boito Jr., 1999).



Essa presença cada vez maior do mercado na vida dos trabalhadores – sob mando 

das exigências das classes dominantes via Estado – tem sido de fundamental importância 

para se compreender  os novos mecanismos de dominação.  Tanto dentro quanto fora do 

trabalho, a crescente eliminação dos ganhos e direitos sociais tem gerado incertezas para os 

trabalhadores.  Se  na  antiga  sociedade  do  welfare  state onde  tudo  se  mostrava  estável, 

sólido,  onde havia pleno emprego e outras conquistas sociais  que acabavam não só por 

dominar quem trabalhava, mas também alimentar forças que poderiam levar à superação do 

existente, pois na estabilidade criava-se laços que poderiam desencadear uma grande ação 

de massas, se nessa antiga sociedade os mecanismos de controle se davam via estabilidade 

da vida dos trabalhadores, a nova ordem social, que aqui denominamos como neoliberal, 

tratou de destruir exatamente isso, fazendo com que a tentativa de total dominação, de total 

paralisia da história, se desse a partir da gestão dos homens através da instabilidade. Então, 

a incerteza se torna força política, porque se mostra capaz de desmobilizar as lutas políticas 

dos trabalhadores contra o capitalismo (Bauman, 2001).  

Desse modo, tudo passa a ser  fluído, inclusive as relações entre capital e trabalho 

(idem).  No âmbito  das  conquistas  sociais  dos  trabalhadores,  a lei  passa a  dar  lugar  ao 

contrato coletivo. Se na lei levava-se em consideração que a relação de trabalho não era 

uma relação entre iguais, mas sim entre desiguais, e que por isso precisava ser equilibrada, 

levando com que o elo mais fraco (o trabalhador) fosse fortalecido legalmente através da 

aquisição  de  direitos  sociais;  atualmente,  para  o  contrato  coletivo,  trata-se  de  não 

reconhecer as relações desiguais entre trabalhadores e burguesia, o que por sua vez leva 

tanto  ao  aumento  das  desigualdades  quanto  a  eliminação  de  uma  série  de  direitos 

trabalhistas (Galvão, 2003). 

Além disso, se a lei tinha como virtude a criação de uma legislação trabalhista geral 

que  valesse para  todo o  conjunto  dos  trabalhadores,  possibilitando  que  insatisfações,  e 

satisfações, fossem sentidas em massa, agora com o contrato coletivo de trabalho, negocia-

se as regras que regerão as relações de trabalho no âmbito local de uma empresa, de um 

ramo de atividade etc (Galvão, 2003). Assim, fragmenta-se a realidade do trabalho e, por 

conseguinte, a consciência do trabalhador, fazendo com que haja uma tendência para que 

suas insatisfações não se revertam em grandes ações de massa (Bauman, 2001).  



Então, por via da intervenção do Estado, que deixa o capital livre para estabelecer 

contratos coletivos com os trabalhadores,  o neoliberalismo não só reafirma o poder das 

classes dominantes sobre as dominadas, criando regras dentro do trabalho que se adequem 

ao mercado (idem),  como também insere na ordem do dia o novo slogan do capital:  a 

flexibilização (Bauman, 2001). Obedecendo à mentalidade do mercado e sabendo que o 

mercado  hoje  é  algo  abstrato  que  atende  pelos  interesses  do  novo  compromisso,  a 

flexibilização,  enquanto forma primordial da  incerteza, mostra que na prática efetiva do 

neoliberalismo, o mundo do trabalho está sendo todo ele permeado pela lógica do curto 

prazo que, por sua vez, quebra com toda estabilidade, dividindo muito mais do que unindo. 

Assim, todos os medos dos trabalhadores em relação ao seu futuro no trabalho são feitos 

para serem sofridos em solidão, ou seja, para não serem convertidos em ações rebeldes de 

massa contra o sistema capitalista (Bauman, 2001).

Só que essa incerteza que fragmenta e deixa de unir,  é toda ela permeada pelos 

ideais que estiveram nas lutas dos trabalhadores (e outros descontentes) contra a ordem 

social burguesa nos anos de 1960 e 70. Nessas jornadas revolucionárias, buscava-se através 

da ação direta uma individualidade plena, cheia de sentido. O capitalismo neoliberal soube 

se  apropriar  e  ressignificar  tudo  isso  muito  bem.  Nesse  novo  momento  da  dominação 

burguesa, o neoliberalismo se coloca como o grande defensor da liberdade individual. Mas 

só que sua pretensa liberdade não é realização da individualidade, e sim do individualismo. 

Isso porque ao romper com as antigas práticas do  welfare state, os governos neoliberais 

quebraram os possíveis laços de solidariedade que poderiam advir dos inúmeros ataques 

que eles estão realizando contra os trabalhadores (Bauman, 2001).

Assim,  utilizando  a  flexibilização  como  a  grande  bandeira  a  ser  defendida  e 

empunhada por todos, o neoliberalismo consegue através da incerteza promover mudanças 

significativas não só nos direitos, mas também no processo de trabalho. Nessa nova fase do 

capitalismo, torna-se cada vez mais necessário e desejável, não só por causa dos interesses 

econômicos,  mas  também  pelos  interesses  políticos  de  total  dominação  do  mundo, 

inúmeras formas de trabalho precário (Antunes, 1999).

Própria  a  uma  sociedade  que  procura  eliminar  ao  máximo  os  direitos  e  outras 

conquistas sociais, a precarização do trabalho tem como intenção no plano mais específico 

da luta política dos trabalhadores, fortalecer a postura não revolucionária do trabalhador. 



Sendo uma ofensiva do capital no mundo do trabalho, a precarização debilita a consciência 

antagônica dos trabalhadores  em relação ao  status quo,  pois como os direitos e ganhos 

trabalhistas estão sendo eliminados através da negociação do contrato coletivo, e como esta 

é exercida de modo fragmentado (por empresa ou ramo de atividade), e como os resultados 

dela obtidos também terão efeitos apenas para aquele fragmento, então a consciência dos 

trabalhadores também se torna ela mesma fragmentada. Isso, por sua vez, quando pensado 

no plano mais imediato da luta de classes – no plano das ações sindicais – nos mostra que o 

tipo de sindicato mais adequado a essa nova fase do capitalismo é o neocorporativo, uma 

vez que visa tão somente “bons” resultados para uma determinada parcela de trabalhadores 

(Alves, 2000).

Nesse sentido, os sindicatos neoliberais são vistos com bons olhos pela lógica de 

dominação  neoliberal,  uma  vez  que  não  atuam como  instituições  antagônicas  aos  seus 

interesses  de  dominação,  mas  sim  como  parceiras  que  por  agirem  fragmentadamente, 

acabam se adequando muito bem ao processo de negociação que caracteriza o contrato 

coletivo (Galvão, 2003).

Desse  modo,  o  sindicalismo  próprio  ao  neoliberalismo  é,  assim  como  fora  no 

welfare state, uma instancia de dominação sobre a possibilidade de luta emancipatória entre 

os trabalhadores. Sendo sua função tão somente negociar com os capitalistas nos limites de 

uma  empresa  ou  ramo  de  atividade,  esse  sindicalismo  neocorporativo  é  expressão  do 

neoliberalismo, já que se compatibiliza de modo extremamente harmônico à ideologia da 

redução do papel do Estado no âmbito das políticas sociais. Ele ao participar sem nenhum 

entrave  nas  negociações  do contrato  coletivo  – que são espaços,  entre  outros,  onde os 

direitos  e  ganhos  sociais  estão  sendo debilitados  ou  mesmo  extinguidos  –  acabam por 

reproduzir a lógica da transferência do fundo público ao capital, porque não fazem o papel 

do negativo em relação à ordem estabelecida. Mesmo que haja divergências na negociação, 

esse novo perfil de sindicato é muito mais de um parceiro do que de um rival em relação ao 

capitalista e ao mundo burguês (Oliveira, 1999).

Sendo assim,  se  o  neoliberalismo ataca  o sindicalismo mesmo que no plano da 

ideologia  teórica,  é  porque  quer  eliminar  a  dimensão  antagônica  do  mesmo,  tentando 

extinguir do mundo do trabalho os sindicatos combativos que se originaram a partir das 

lutas  de  1960  e  70  (Anderson,  1995).  Agora,  nessa  nova  fase  denominada  neoliberal, 



precisa o capitalismo re-estabelecer  seu projeto visto já no  welfare state:  a paralisia  da 

história,  como  total  conformismo  dos  trabalhadores  em  relação  à  sociedade  existente. 

Assim, tenta o capitalismo alcançar tal intento através de novos mecanismos que indicam 

uma ruptura em relação ao  welfare state. Desse modo, o mundo burguês cria através do 

novo compromisso um mundo de incertezas, porque estas dividem ao invés de unir, porque 

mantém o trabalhador no limite do imediato (já que a perspectiva de futuro é incerta) e do 

fragmentário. Não é à toa então que surge no plano da luta dos trabalhadores uma força que 

freia  ainda  mais  a  possibilidade  deles  se  tornarem  combativos:  os  sindicatos 

neocorporativos. Com esses, portanto, a história parece se reproduzir conforme o projeto 

perseguido  pela  ordem  neoliberal:  como  tentativa  de  anulação  total  das  forças 

emancipatórias entre os trabalhadores.
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