
 
 

 

 
 

                  

 NOTAS SOBRE A QUESTÃO SOCIAL E AS FORMAS DE ENFRENTAMENTO 

EFETIVADAS PELO ESTADO NO CAPITALISMO 

 

Maria Roselane da Silva1 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo trata de alguns aspectos essenciais para o 
entendimento do surgimento da "questão social" na sociedade 
capitalista, apontando também para a conotação política que 
este fenômeno adquire no decorrer das lutas travadas pelos 
trabalhadores, em que o Estado burguês passa a intervir nas 
fases concorrencial e monopolista do capitalismo. A obra O 
capital, precisamente o capítulo XXIII, Tomo 2, e as obras de 
autores contemporâneos foram a base para a produção deste 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Capitalismo. Questão Social. Estado.  
 
ABSTRACT 
 
This article deals with some essential aspects for understanding 
the emergence of the "social question" in capitalist society, also 
pointing to the political connotation that this phenomenon 
acquires in the course of struggles by workers in the bourgeois 
state will intervene in phases competitive and monopoly 
capitalism. The work Capital, precisely Chapter XXIII, Volume 2, 
and the works of contemporary authors were the basis for the 
production of this work. 
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1.INTRODUÇÃO 

Buscando refletir sobre o fundamento da questão social no capitalismo e as 

intervenções realizadas pelo Estado burguês no contexto do capitalismo concorrencial e do 

capitalismo monopolista, em um primeiro momento foi necessário aprofundar sobre o que 

Marx, na obra o Capital no capítulo XXIII, denominou de Lei Geral da Acumulação 

Capitalista e os desdobramentos advindos dos conflitos decorrentes da relação capital-

trabalho. 

Este artigo é fruto das discussões realizadas na disciplina "Questão Social e Serviço 

Social", do programa de Pós-Graduação em Serviço Social (mestrado) da Universidade 

Federal de Alagoas que possibilitou a compreensão dos fundamentos da questão social, 

suas dimensões constitutivas, além da apreender como os antagonismos entre as classes 

fundamentais irão requisitar intervenções por parte do Estado, seja no início do processo de 

industrialização até a formação dos monopólios e as medidas tomadas pelo Estado no 

sentido de conter as manifestações da questão social.  

 Dessa forma, conduzimos este estudo através de uma pesquisa bibliográfica, 

utilizando a obra clássica de Marx, O Capital, e autores contemporâneos como Meszáros, 

Netto, Pimentel e Costa, que afirmam o surgimento da questão social no capitalismo e 

identificam que sua eliminação só é possível coma extinção das relações de exploração 

produzidas nesta sociedade.  

2. ALGUNS ALEMENTOS SOBRE O SURGIMENTO DA QUESTÃO SOCIAL NA 

SOCIEDADE CAPITALISTA  

 

É necessário destacar inicialmente que a chamada “questão social”2 gestada na 

sociedade capitalista, surgiu na terceira década do século de XIX, no início do 

desenvolvimento da base urbano industrial do capitalismo, quando se iniciava uma 

acumulação de capital, derivando daí o que Marx denominou de Lei Geral da Acumulação 

Capitalista para explicitar que a pobreza crescia na mesma proporção em que a capacidade 

de produzir riquezas alcançava patamares cada vez maiores. 

Objetivando discutir alguns dos aspectos constitutivos da questão social, é de 

fundamental importância situarmos o solo material em que esta se gesta. Na obra O Capital 

Tomo 2 capítulo XXIII, Marx expõe que  o essencial a ser demonstrado “é a influência que o 

                                                           
2
 De acordo com Netto (2007, p. 152-153): "A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da 

história da Europa Ocidental que experimentava os impactos da primeira onda industrializante, iniciada na 

Inglaterra no último quartel do século XVIII: trata-se do fenômeno do pauperismo. [...] Se não era inédita a 

desigualdade entre as várias camadas sociais, se vinha de muito longe a polarização entre ricos e pobres, se era 

antiguíssima a diferente apropriação e fruição dos bens sociais, era radicalmente nova a dinâmica da pobreza que 

então se generalizava". 



 
 

 

 
 

                  

crescimento do capital exerce sobre o destino da classe trabalhadora”(1996, p.245), isto nos 

possibilita observar os reflexos da demanda de acumulação de capital sobre os 

trabalhadores. 

De acordo com a análise do autor essa lei evidencia como ocorre o processo de 

pauperização da classe trabalhadora, pois o desenvolvimento da produção capitalista não 

se direciona as condições em que os assalariados vivem ou se reproduzem, mas do quanto 

de riqueza eles podem produzir para acumulação do capital. O capitalismo modifica todas as 

relações sociais de produção, ocasionando a expropriação de trabalhadores do campo para 

as cidades, o que acarretou em diversos problemas, dentre estes o mais latente foi 

aformação de um exército industrial de reserva. 

 

A reprodução da força de trabalho, que incessantemente precisa 
incorporar-se ao capital como meio de valorização,não podendo 
livrar-se dele e cuja subordinação ao capital só é velada pela 
mudança dos capitalistas individuais a que se vende, constitui de fato 
um momento da própria produção do capital. Acumulação do capital 
é, portanto, multiplicação do proletariado(MARX, 1996b, p. 246).  

 
 

Neste sentido, os trabalhadores para manter-se necessitam vender a sua força de 

trabalho3 aos capitalistas, condição fundamental ao processo de acumulação que multiplica 

cada vez mais o número de proletários, recebendo em forma de salário um mínimo 

necessário a manutenção de sua sobrevivência, o que possibilita a extração do que Marx 

denomina de mais-valia4, condição essencial a reprodução e acumulação do capital. 

Produção de mais-valia ou geração de excedente é a lei absoluta 
desse modo de produção. Só à medida que mantém os meios de 
produção como capital, que reproduz seu próprio valor como capital 
e que fornece em trabalho não-pago uma fonte de capital adicional é 
que a força de trabalho é vendável. As condições de sua venda, quer 
seja mais quer sejam menos favoráveis para o trabalhador, incluem, 
portanto a necessidade de sua continua revenda e a contínua 
reprodução ampliada da riqueza como capital. O salário[...] 
condiciona sempre por sua natureza o fornecimento de determinado 
quantum de trabalho não-pago por parte do trabalhador (MARX, 
1996b, p. 251). 

 

                                                           
3
 Segundo Marx (1996, p. 251): “Força de trabalho é aí comprada não para satisfazer, mediante seu serviço ou 

seu produto, às necessidades pessoais do comprador. Sua finalidade é a valorização de seu capital, produção de 

mercadorias que contenham mais trabalho do que ele paga, portanto que contenham uma parcela de valor que 

nada lhe custa e que, ainda assim, é realizada pela venda de mercadorias”.  
4
 A mais-valia é absoluta quando há extensão da jornada de trabalho, ou seja, a exploração prolongada do tempo 

de trabalho socialmente necessário. No que concerne a mais-valia relativa, ocorre a exploração intensiva do 

tempo de trabalho socialmente necessário do excedente produzido. 



 
 

 

 
 

                  

Como já mencionado o ponto crucial da produção capitalista é a ampliação e a 

acumulação da riqueza socialmente produzida e não a satisfação das necessidades dos 

homens, pois a essência dessa forma de produção, de acordo com Netto e Braz (2011,p. 

146), é pautada no trabalho assalariado e em suas relações intrínsecas5, pois supõe 

relações sociais no interior das quais existem sujeitos que são obrigados a vender sua força 

de trabalho”. 

O processo de produção capitalista reproduz [...] mediante seu 
próprio, procedimento, a separação entre força de trabalho e 
condições de trabalho. Ele reproduz e perpetua, com isso, as 
condições de exploração do trabalhador. Obriga constantemente o 
capitalista a comprá-la para se enriquecer. [...] O processo de 
produção capitalista, considerado como um todo articulado ou como 
processo de reprodução, produz por conseguinte não apenas a mais-
valia, mas produz e reproduz a própria relação capital, de um lado o 
capitalista do outro o trabalhador assalariado (MARXapud NETTO e 
BRAZ, 2011, p.147). 
 
 

Assim sendo, é possível afirmar que desde a constituição da base urbano industrial da 

sociedade capitalista, ocorre o crescimento da riqueza e simultaneamente o aumento 

exacerbado da pobreza. A acumulação e expansão do capital geram consequências 

devastadoras a classe trabalhadora tendo em vista que: 

 

[...] à medida que se acumula capital, a situação do trabalhador, 
qualquer que seja o seu pagamento, alto ou baixo, tem de piorar. A 
acumulação ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à 
acumulação de capital. A acumulação da riqueza num pólo é, 
portanto, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, tormento de 
trabalho, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no 
pólo oposto[...](MARXapud NETTO e BRAZ, 2011,p. 148). 
 

O aumento da miséria não pode ser relacionado à escassez como nas sociedades 

precedentes à ordem burguesa, de acordo com Netto (2007),"na ordem burguesa 

constituída, decorrem de uma escassez produzida socialmente,[...] que resulta 

necessariamente da contradição entre as forças produtivas(crescentemente socializadas) e 

as relações de produção (que garantem a apropriação privada do excedente e a decisão 

privada da sua destinação)" (p. 158). 

                                                           
5
 Segundo Netto (2007, p. 157):"O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a "questão social" - 

diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da "questão social"; esta não é uma seqüela 

adjetiva ou transitória do regime do capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica 

específica do capital tornado potência social dominante. A "questão social" é constitutiva do desenvolvimento do 

capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-se o segundo.[...] a "questão social" está elementarmente 

determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital/trabalho - a exploração".    



 
 

 

 
 

                  

Conforme Pimentel e Costa (2011), a partir da expansão do processo de 

industrialização, a pauperização ganha uma conotação política devido às lutas travadas pela 

classe trabalhadora, é neste contexto que pela primeira vez Marx desvendou o que 

chamamos de “questão social”, o que requisitou em diferentes estágios de processo de 

desenvolvimento capitalista a intervenção do Estado. 

Mediante o exposto, é sobre alguns aspectos das intervenções do Estado,sobre as 

seqüelas da questão social, tanto na fase concorrencial, quanto monopolista que nos 

propomos aprofundar, tendo em vista que este fenômeno tem uma base material constituída 

na sociabilidade capitalista sendo inerente a esta dinâmica. 

 

3. OS MECANISMOS DE COERÇÃO E CONSENSO DO ESTADO PARA ATENUAR AS 

EXPRESSÕES DA "QUESTÃO SOCIAL" 

Após uma breve exposição do que consideramos de acordo com as ideias de Marx, 

ser a base material da questão social, importa ressaltar a conotação política que suas 

expressões ganham com os desdobramentos das lutas travadas pela classe trabalhadora 

entre os séculos XVIII e XIX. 

É importante sublinhar alguns aspectos sobre a atuação do Estado burguês no 

contexto do capitalismo concorrencial. De acordo com Netto e Braz (2011, p.181), é nessa 

fase de desenvolvimento das forças produtivas que surgem as lutas de classe “na sua 

modalidade moderna”, tendo por base a relação contraditória entre capital e trabalho. Esse 

estágio do capitalismo inicia-se na segunda metade do século XVIII, onde a Revolução 

Burguesa é crucial para esse processo com a tomada do poder do Estado e onde a 

Revolução Industrial se concretiza com a descoberta de novas técnicas expandindo a 

produção de mercadorias, através da nascente grande indústria, modificando intensamente 

as relações de trabalho ocorrendo a subordinação real do trabalho a grande indústria, em 

que o trabalhador perde o controle do processo produtivo. 

Netto e Braz (2011,p. 181), afirmam que a fase do capitalismo concorrencial  

prosseguiu até o último terço do século XIX. Este período teve sua base firmada na Grande 

Indústria, culminando em um processo de urbanização e abertura de um mercado mundial, 

cuja Inglaterra foi uma forte liderança, na expansão e acumulação de capital. É neste 

estágio que: 

[...] surgem as lutas de classes na sua modalidade moderna, ou seja, 
as lutas fundadas na contradição entre capital e trabalho. Tais lutas, 
antagonizando a burguesia e os trabalhadores (elementarmente, a 
burguesia e o proletariado) e que, a partir daí, estarão sempre 



 
 

 

 
 

                  

presentes na ulterior evolução do capitalismo, adquirem inicialmente 
formas grosseiras, mas pouco a pouco, avançam para uma 
crescente politização que as torna mais conscientes[...](NETTO e 
BRAZ, 2011,p. 183,grifo do autor). 

A exemplo das primeiras reações da classe trabalhadora as condições degradantes de 

trabalho, estão o ludismo e o cartismo6, tendo em vista a extenuante jornada de trabalho e a 

inexistência de garantias trabalhistas. Objetivando conter a reação dos trabalhadores, além 

do uso da violência, a introdução de tecnologias avançadas no processo produtivo deixava a 

classe proletária ainda mais vulnerável aos ditames dos capitalistas, causando demissões 

em massa. 

Sobre a atuação do Estado no capitalismo concorrencial, dizem os autores: 

O essencial das funções do Estado burguês restringe-se às tarefas 
repressivas: cabia-lhe assegurar o que podemos chamar de 
condições externas para a acumulação capitalista – a manutenção 
da propriedade privada e da “ordem pública”[...] Tratava-se do 
Estado reivindicado pela teoria liberal [...] ao assegurar as condições 
externas para a acumulação capitalista, o Estado intervinha no 
exclusivo interesse do capital (e era exatamente essa a exigência 
liberal (idem, p.184, grifos do autor).   

 

De acordo com Behring e Boschetti (2011), as ações do Estado liberal foram 

determinantes na garantia de direitos civis que protegem a propriedade privada, suas 

intervenções sobre as lutas da classe trabalhadora, tinham um caráter repressor, apesar de 

algumas concessões terem sido realizadas, como o direito a voto e organização sindical, 

mantendo suas ações dentro do campo da política, não afetando a base material desta 

sociabilidade. 

                                                           
6
De acordo com Duriguetto e Montaño (2011, p.227), em meados do século XVIII com o advento da Revolução 

Industrial na Europa iniciada na Inglaterra e depois em outros países) foram desenvolvidas novas formas de 

produção e de organização do trabalho, marcando a passagem da manufatura para a grande indústria. Com a 

generalização do trabalho assalariado, surgiram novas e diversas formas de exploração e superexploração do 

trabalho e a concentração do lucro nas mãos dos proprietários dos meios de produção. As jornadas de trabalho 

eram extenuantes, ocorria também a exploração do trabalho de mulheres e crianças. As condições de trabalho e 

habitação eram degradantes. Os trabalhadores criam formas de organização e de luta. Com a inserção do 

maquinário na produção, muitos trabalhadores ficaram desempregados. Os operários reagiram de forma violenta 

a essa situação, as ações voltadas para destruição das máquinas, desencadeou o movimento chamado de ludismo. 

Os operários não compreendiam que a razão da sua condição de miséria não estava nas máquinas.  Referente ao 

cartismo pode-se afirmar que este movimento foi uma expressão do início da organização política dos 

trabalhadores, reivindicando direito a voto, igualdade de direitos eleitorais, criação de leis trabalhistas, visandoa 

redução da jornada de trabalho, aumento salarial, e por uma Carta Constitucional que garantisse os direitos 

trabalhistas. O movimento cartista identificava a necessidade de os operários elegerem representantes ao 

parlamento para mudar ou criar leis que os favorecessem. 



 
 

 

 
 

                  

As ações desenvolvidas pelo Estado no que se refere a ampliação dos direitos 

políticos teve forte impulso com desenvolvimento das lutas da classe trabalhadora, em que o 

surgimento das políticas sociais passaram a responder as demandas da reprodução da 

força de trabalho de forma gradual e diferenciada entre os países, dependendo tanto do 

desenvolvimento das forças produtivas, quanto dos movimentos da classe trabalhadora. 

Segundo Behring e Boschetti (2011, p. 64), é no final do século XIX que o Estado passa a 

efetivar ações no âmbito social objetivando responder de forma “ampla e sistematizada” as 

requisições da classe trabalhadora. 

 Podemos perceber que o Estado é uma instituição que tem por função mediar os 

conflitos decorrentes da relação capital-trabalho, suas intervenções irão ser intensificadas 

em um novo estágio do desenvolvimento do capitalismo, chamado de monopolista.A 

concorrência exacerbada e o forte incremento das tecnologias impõe ao modo de produção 

capitalista a necessidade de modificar sua forma de acumulação para que não haja 

barreiras: 

Na segunda metade do século XIX, especialmente na sequência 
imediata da grande crise de 1873 [...] as tendências que já 
conhecemos, à concentração e à centralização, confluíram na 
criação dos modernos monopólios. [...] O aparecimento, em menos 
de trinta anos, de grupos capitalistas nacionais controlando ramos 
industriais inteiros, empregando enormes contingentes de 
trabalhadores e influindo decisivamente nas economias nacionais 
alterou de modo extraordinário a dinâmica econômica. [...] o grande 
capital – a partir daí geralmente conhecido como capital 
monopolista –, firmemente estabelecido na produção industrial, se 
constituía como a coluna vertebral da economia capitalista [...] (idem, 
p.187-188). 

 

A partir dessas novas alterações na dinâmica capitalista temos um novo curso na 

economia e na produção de mercadorias, pois as junções das indústrias efetivam a 

dominação de certas atividades, produção de matérias-primas, mercadorias e bens de 

capital. Essas mudanças objetivaram, segundo Netto (2007, p.20) “o acréscimo dos lucros 

capitalistas através do controle dos mercados”. Sendo assim: 

[...]a organização monopólica introduz na dinâmica da economia 
capitalista um leque de fenômenos [...] os preços das mercadorias (e 
serviços) produzidas pelos monopólios tendem a crescer 
progressivamente; as taxas de lucro tendem a ser as mais altas nos 
setores monopolizados; a taxa de acumulação se eleva [...]cresce a 
tendência em economizar trabalho “vivo”, com a introdução de novas 
tecnologias[...] O monopólio faz aumentar a taxa de afluência de 
trabalhadores ao exército industrial de reserva(NETTO, 2007, p.21). 



 
 

 

 
 

                  

É essencial ser destacado que neste novo cenário de desenvolvimento da economia 

capitalista, o estágio monopolista, se eleva ao máximo a contradição entre produção e 

apropriação privada da riqueza. Netto (2007) afirma que para a continuidade de obtenção da 

maximização dos lucros, são requisitados mecanismos de intervenção extra-econômicos 

(grifos do autor), o que requisitou um novo redimensionamento do Estado, intervindo para 

garantir as plenas condições de funcionamento da produção capitalista. 

No que tange as ações do Estado moderno, podemos evidenciar que Meszáros (2002, 

p. 107-108) na obra "Para além do Capital",expõem que as intervenções do Estado sobre os 

conflitos decorrentes da separação entre produção e controle, se torna condição essencial 

para proteção dos meios de produção garantindo que a propriedade e produtores de riqueza 

sejam afetivamente separados, possibilitando o controle total dos capitalistas sobre os 

trabalhadores, necessitando assim de medidas que regulem os desacordos próprios da 

relação capital e trabalho. 

[...] o maquinário do Estado moderno é também uma exigência 
absoluta do sistema do capital. Ele é necessário para evitar repetidas 
perturbações que surgiriam na ausência de uma transmissão da 
propriedade compulsoriamente regulamentada [...] diante das inter-
relações longe de harmoniosas[...] a necessidade de políticas legais 
diretas ou indiretas nos conflitos constantemente renovados[...]. Este 
tipo de ação corretiva ocorre de acordo com a dinâmica mutante de 
expansão e acumulação do capital, facilitando a prevalência dos 
elementos e tendências potencialmente mais fortes até a formação 
de corporações transnacionais gigantescas e monopólios industriais 
(MESZÁROS, 2002, p. 107-108). 

 

Com isso, verifica-se que o Estado é funcional a dinâmica capitalista, sendo parte 

integrante do desenvolvimento deste, proporcionado o ordenamento da sociedade com todo 

seu aparato jurídico-político. 

Para Netto (2007, p. 24-25), o Estado desde o absolutismo interveio quando 

requisitado na esfera econômica, mas apenas em caráter "emergencial, episódico e 

pontual"; já no que se refere à fase monopolista ocorre uma intervenção pautada na 

organização e na dinâmica econômica, pois o eixo da intervenção estatal "é direcionado 

para garantir os superlucros dos monopólios – e para tanto, como poder político e 

econômico, o Estado desempenha uma multiplicidade de funções" (idem). No que concerne 

ao desempenho das funções econômicas, o Estado irá atuar na fase monopolista com 

medidas diretas que buscam adequar a extração de energia e matérias-primas com baixo 

custo à produção, procurando subsidiar empresas com dificuldades. Existindo também as 



 
 

 

 
 

                  

medidas indiretas, estas são relacionadas "às encomendas aos grupos monopolistas"(p.25), 

fornece subsídios investindo em meios de transporte, infraestrutura e qualificação da força 

de trabalho demandada pelos monopólios."O Estado funcional ao capitalismo monopolista, é 

no nível das suas finalidades econômicas o "comitê executivo” da burguesia monopolista – 

opera para propiciar o conjunto de condições necessárias à acumulação e a valorização do 

capital monopolista (idem p.26)".     

O Estado no capitalismo monopolista além de fornecer financiamento para 

manutenção da economia deve intervir na conservação e reprodução da força de trabalho, 

pois a intensa exploração gerou novas demandas, que na fase do capitalismo concorrencial 

eram tratadas de maneira coercitiva, objetivando a proteção da propriedade privada 

burguesa. De acordo com Netto (2007, p.26) "a preservação e controle contínuos, da força 

de trabalho, ocupada e excedente, é uma função estatal de primeira ordem"(grifos do autor). 

As estratégias utilizadas pelo Estado para reprodução e manutenção da força de trabalho, 

se concretizam desde a coerção até o consenso, inclusive atuando sobre aqueles que não 

absorvidos pelo mercado, mas que utilizam o sistema de previdência e segurança social, 

garantindo o consenso entre as classes sociais, articulando tanto as suas intervenções no 

âmbito econômico e as funções políticas garantindo a efetivação dos mecanismos de 

coesão social. Assim,  

[...]demandas econômico-sociais e políticas imediatas de largas 
categorias de trabalhadores e da população podem ser 
contempladas pelo Estado burguês no capitalismo monopolista o que 
não significa que esta seja uma inclinação "natural", nem que ocorra 
"normalmente" – o objetivo dos superlucros é a pedra-de-toque dos 
monopólios e do sistema do poder político de que eles se valem; 
entretanto, respostas positivas a demanda das classes subalternas 
podem ser oferecidas a medida exata em que elas mesmas podem 
ser refuncionalizadas para o interesse direto ou indireto da 
maximização dos lucros (NETTO, 2007, p.29, grifo nosso). 

 

Neste sentido, o capitalismo monopolista cria as condições propicias para que o 

Estado seja flexível ao atendimento de algumas demandas das classes subalternas, não 

atendendo somente as exigências postas pela dinâmica monopolista, mas incorporando as 

requisições decorrentes dos conflitos inerentes a esta ordem social, pois somente para o 

não comprometimento da ordem burguesa, é que as sequelas da questão social tornam-se 

efetivamente alvo de intervenção por parte do Estado.  Neste sentido, 

É a política social do estado burguês no capitalismo monopolista [...], 
configurando a sua intervenção contínua, sistemática e estratégica 
sobre as seqüelas da "questão social", que oferece o mais canônico 



 
 

 

 
 

                  

paradigma dessa indissociabilidade de funções econômicas e 
políticas que é própria do sistema estatal da sociedade burguesa 
madura e consolidada. Através da política social, o Estado burguês 
no capitalismo monopolista procura administrar as expressões da 
"questão social" de forma a atender às demandas da ordem 
monopólica[...](NETTO, 2007, p. 30). 

 

No sentido de garantir a preservação da ordem burguesa, as políticas sociais atuam 

na preservação e controle da reprodução da força de trabalho, mas são instauradas, 

segundo Netto (2007, p.31), forçadamente objetivando manter o funcionamento da 

economia, intervindo tanto sobre aqueles trabalhadores que estão inseridos no mercado de 

trabalho, quanto sobre os que se encontram “lançados ao exército industrial de reserva, 

através dos sistemas de seguro social”.Os sistemas de previdência social (aposentadorias e 

pensões)” são exemplos, pois os fundos os fundos que o Estado administra são para 

garantir a manutenção e reprodução da força de trabalho. 

As reivindicações dos trabalhadores atendidas com a implantação das políticas 

sociais, visando assegurar as condições propicias ao desenvolvimento do capitalismo 

monopolista garantem também a imagem de um Estado social que realiza a mediação dos 

conflitos sociais, introduzindo a ideia de que com as demandas atendidas pelas 

reivindicações dos trabalhadores estes se sintam representados e reconhecidos pelo 

Estado. Porém o que ocorre, segundo situa Netto (2007), é a fragmentação da questão 

social, pois tomá-la “como problemática configuradora de uma totalidade processual 

específica é remetê-la concretamente a relação capital-trabalho, o que significa liminarmente 

colocar em xeque a ordem burguesa”(p. 32). 

Enquanto intervenção do Estado burguês no capitalismo 
monopolista, a política social deve constituir-se necessariamente em 
políticas sociais: as sequelas da “questão social” são recortadas 
como problemáticas particulares(o desemprego, a fome, a carência 
habitacional, o acidente de trabalho, a falta de escolas, a 
incapacidade física etc,) e assim enfrentadas. [...] a questão social é 
atacada nas suas refrações, nas suas sequelas apreendidas como 
problemáticas cuja natureza totalizante, se assumida 
consequentemente, impediria a intervenção (NETTO, 2007, p.32).   

 

Dessa forma, as medidas tomadas pelo Estado para responder as refrações da 

questão social, como afirma Netto (2007), desdobram-se em promover apenas a diminuição 

de disfuncionalidades como se fossem apenas um desvio do funcionamento dessa lógica, 

para que não seja colocada em ameaça a ordem burguesa. É neste direcionamento que o 



 
 

 

 
 

                  

Estado burguês efetiva suas ações, pois tem em sua natureza um objetivo precípuo garantir 

a manutenção desta sociabilidade.  

A questão social, portanto: 

[...] pode ser configurada a partir de três dimensões articuladas: 1) os 
determinantes essenciais da acumulação capitalista e a geração da 
pobreza; 2) A reação dos trabalhadores através da luta de classes 
contra a exploração do trabalho; 3) As respostas do Estado mediante 
a instituição de direitos e políticas sociais no sentido de conservação 
da sociedade e na contenção de conflitos entre classes sociais 
(PIMENTEL e COSTA, 2011, p.157).   

 

Contudo, não se entende este fenômeno definindo-o em um conceito, segundo as 

autoras, pois possui uma base objetiva material, decorrente das contradições advindas da 

relação capital-trabalho, devido à extração e apropriação do trabalho excedente. Essas 

dimensões citadas serão expressas de acordo com o desenvolvimento capitalista. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na obra O Capital de Karl Marx e em autores contemporâneos que 

apresentam reflexões sobre a “questão social”, gestada na sociedade capitalista, 

demarcando primeiramente para o que Marx denominou de Lei Geral da Acumulação 

Capitalista, podemos entender em que contexto se engendra este fenômeno e os impactos 

da produção capitalista sobre a classe trabalhadora. Em que pese a atuação do Estado é 

colocada neste trabalho como fundamental a manutenção da ordem social vigente, 

evidenciando-se os aspectos das fases do capitalismo concorrencial e monopolista. 

O Estado no processo de desenvolvimento do capitalismo monopolista ao incorporar o 

atendimento às reivindicações dos trabalhadores abre o espaço para institucionalização do 

Serviço Social que atua objetivando atender as necessidades sociais dos trabalhadores, 

buscando minimizar as refrações da questão social, com a implementação de políticas 

sociais. Neste cenário de tensão da sociabilidade capitalista entendemos que enquanto 

houver questão social que é inerente a esta sociedade, haverá necessidade do Serviço 

Social como profissão, devido a sua função de minimizar os efeitos devastadores desse 

modo de produção. 

Contudo, entendemos que o capitalismo dos monopólios demarca um processo de 

intervenção e manutenção da economia, e no que se refere à reprodução da força de 

trabalho é atuante a medida que com o desenvolvimento das forças produtivas, modificam-

se as relações de trabalho, fragilizando cada vez mais a condição do trabalhador.  
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