
 
 

                  

A CATEGORIA “QUESTÃO SOCIAL” E O COMBATE A POBREZA NA ATUALIDADE 

 

Maria da Conceição da Silva Cruz1 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre a 
categoria “questão social” e o enfrentamento da sua expressão 
mais latente: a pobreza, no contexto da realidade brasileira. É 
parte da análise proposta no projeto de mestrado em Serviço 
Social iniciado em 2014, o mesmo é continuidade de pesquisa 
realizada ainda na graduação enquanto aluna de Iniciação 
Científica. Atualmente, o que está no centro das discussões é a 
pobreza; acabar com a fome e a miséria consiste no primeiro 
objetivo do milênio estabelecido pela ONU, são várias 
iniciativas que preconizam a transferência de renda com intuito 
de erradicar a miséria no país. 
 
Palavras-chave: Questão social. Pobreza. Transferência de 
renda. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a brief discussion of the category "social 
question" and the confrontation of its most latent expression: 
poverty in the context of Brazilian reality. It is part of the 
proposed analysis in the master's project in Social Work started 
in 2014, it is continuing research also performed at graduation 
as a student of Scientific Initiation. Currently, at the center of 
discussions is poverty; ending hunger and poverty is the first 
millennium goal set by the UN, there are several initiatives 
aimed at a transfer of income with the aim of eradicating 
poverty in the country. 
 
Keywords: Social issue. Poverty. Income transfer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: 

guegajp@hotmail.com 



 
 

                  

1. INTRODUÇÃO 

É sabido que a “questão social” é decorrente da contradição entre capital e 

trabalho e se expressa de diferentes maneiras. Entre as expressões mais latentes da 

“questão social” estão o pauperismo e a pobreza (relativa e absoluta). 

Esse texto está dividido em quatro tópicos, quais sejam: Introdução; ponto 1. 

“contextualizando a “questão social”; ponto 2. “pobreza enquanto expressão da “questão 

social” e suas formas de enfrentamento na atualidade”; conclusão. 

No primeiro ponto fazemos um resumo histórico da “questão social”, tratando 

desde sua gênese até os dias atuais. No segundo ponto debatemos a pobreza enquanto 

expressão mais latente da “questão social”, bem como suas atuais e predominantes formas 

de enfrentamento; conceituando a pobreza, tratando os cortes que a classificam, bem como 

apontando uma brevíssima distinção entre sua forma relativa e absoluta. Abordamos 

também a temática da transferência de renda, como um dos principais meios de 

enfrentamento a pobreza na atual conjuntura. 

 

2. CONTEXTUALIZANDO A “QUESTÃO SOCIAL” 

 

O mundo hoje vive sob a égide do modo de produção capitalista, este tem como 

fundamento a exploração da força de trabalho através da extração da mais-valia. A extração 

da mais valia se dá na esfera da produção. E de que forma? O capitalista – que é o detentor 

dos meios de produção – paga ao trabalhador, na forma de salário, um valor muito inferior 

ao que ele produz, ou seja, o trabalhador produz mais que o necessário à obtenção do seu 

salário e o que passa disso (denominado de excedente) é apropriado pelo capitalista. 

Mas o capitalismo não existiu desde sempre, antes da produção capitalista 

existiu a pequena produção mercantil. O primeiro tipo de capital é denominado capital 

comercial, com o desenvolvimento do comércio houve o nascimento do capital usurário, mas 

mesmo a presença desses tipos de capital ainda não havia uma sociedade capitalista, pois 

não havia exploração da força de trabalho, os produtores diretos eram também detentores 

dos meios de produção. Somente com o surgimento do capital industrial começa a 

exploração dos trabalhadores pelo capitalista. 

O modo de produção capitalista tem algumas características importantes de serem 

elencadas: separação do produtor dos meios de produção – condição fundamental para o 



 
 

                  

regime capitalista; concentração dos meios de produção nas mãos de uma só classe social; 

aparição e manutenção de uma classe social que não tem outros bens além de sua própria 

força de trabalho que é vendida em troca de salário. O capitalismo transforma toda a 

sociedade num gigantesco mercado. 

No período da manufatura (meados do século XVIII), o capital insere na produção 

uma “divisão do trabalho”. A divisão capitalista do trabalho aprofunda a desigualdade entre a 

classe trabalhadora, essa divisão é o princípio fundamental da organização industrial, 

fragmenta o processo de produção destruindo as ocupações e tornando o trabalhador inapto 

a acompanhar qualquer processo completo de produção, os trabalhadores perdem o 

controle sobre o trabalho, os instrumentos que utilizam e o modo como executam. A 

verdadeira função da divisão do trabalho é organizar a subordinação e a exploração do 

trabalho. 

Esse período possibilita a chamada “subsunção real” do trabalho ao capital. E o que 

isso significa? Significa que o trabalhador perde totalmente o controle do processo de 

produção e isso possibilita ao capitalista empregar as mais variadas formas de 

intensificação da exploração da força de trabalho. Com isso a situação do trabalhador fica 

cada vez mais penosa vez que ele produz uma riqueza que nunca chegará a ser usufruída 

por ele, dado que toda ela fica concentrada nas mãos do capitalista.  

Com a intensificação das formas de exploração, no início do século XIX, há um 

agravante na situação de penúria da classe trabalhadora denominada de pauperismo,a 

miséria e a insegurança tornam-se permanentes na vida social, trazendo à tona a discussão 

sobre “questão social”. 

A “questão social”  configura-se como expressão das desigualdades sociais. A 

expressão “questão social” surgiu no século XIX, na Europa, resultante das inquietações 

provocadas pelo fenômeno do pauperismo que assolava os operários da região nos 

primeiros momentos da industrialização. 

Nesse período houve o registro de uma generalização da pobreza em proporções 

nunca antes vista. Ah, mas pobreza não é um fenômeno novo! Correto, mas a pobreza a 

que aludimos é diferente da experimentada em sociedades anteriores a sociedade 

capitalista, tendo em vista que a pobreza anterior derivava da escassez e a que agora se 

instaura ocorre mesmo quando há condições de eliminá-la. Nas palavras de Netto, 

 



 
 

                  

As sociedades pré-capitalistas, as mais remotas e as mais próximas de nós, 
conheceram e conhecem fenômenos de polarização, pobreza e abundância e 
fenômenos de desigualdade. O que é novo na sociedade capitalista – o que é 
radicalmente novo na sociedade capitalista – é o fato de que nela estão dadas as 
condições e as possibilidades de suprimir as carências materiais da massa da 
população. (2012, p. 92-93) 

 

O autor segue sua análise distinguindo duas formas de caracterizar a “questão 

social” – que o mesmo denomina de blocos ídeo-teóricos – quais sejam: o pensamento 

conservador e a concepção dos socialistas revolucionários.  

O pensamento conservador apresenta-se como laico (baseado em Durkheim) e 

confessional (expresso na doutrina social da igreja católica). Laico no sentido de naturalizar 

as desigualdades; já o pensamento conservador confessional defendia o espírito cristão, a 

caridade para o trato da “questão social”; em ambos defende-se a reforma moral como 

solução para problemática da “questão social”, para Durkheim simbolizado na educação e 

para a Igreja na “evangelização católica”. 

A concepção dos socialistas revolucionários compõe o pólo oposto desse 

pensamento, para estes o pauperismo e inextinguível sob o capitalismo, pois a “questão 

social” é pertencente ao modo de produção capitalista, o qual produz riqueza na mesma 

medida em que produz pauperismo. É importante frisar que os autores dessa concepção 

consideravam a “questão social” como expressa no pauperismo absoluto e, por isso, 

ineliminável sob a ordem capitalista. 

Para esses autores vinculados à tradição socialista revolucionária, a Questão Social 
se expressando no pauperismo e no pauperismo absoluto era irresolúvel – era 
insolúvel nos quadros da sociedade burguesa, da sociedade sob o capital, por uma 
razão simples: porque nessa sociedade o dinamismo econômico assenta na 
necessária polarização entre a riqueza e a pobreza, seja ela relativa ou absoluta. 
(NETTO, 2012, p. 91) 

 

Esses autores defendem a reforma aliada a revolução como solução para o 

problema, não uma ou outra alternativa, mas as duas. Faz-se importante destacar que o 

autor não reduz a análise apenas a esse dois componentes, ele afirma que há outros eixos, 

mas que estes dois permanecem até hoje. 

Na concepção de Iamamoto, a “questão social” está ligada a “emergência do 

trabalhador livre” que depende exclusivamente da venda de sua força de trabalho para 

satisfazer suas necessidades de reprodução (alimentação, vestuário, moradia etc.). A autora 

afirma que “assim, a questão social condensa o conjunto das desigualdades e lutas sociais, 



 
 

                  

produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, alcançando 

plenitude de suas expressões e matizes em tempo de capital fetiche.” (IAMAMOTO, 2012, p. 

156) 

No texto “cinco notas a propósito da „questão social‟”, José Paulo Netto afirma 

que a “questão social” é produzida compulsoriamente pelo capitalismo em seus diferentes 

estágios e que em cada estágio se produz diferentes manifestações da “questão social”. 

Essa afirmação põe por terra a afirmação de uma “nova questão social” levantada por 

alguns teóricos para denominar as diferentes manifestações da desigualdade que emergem 

após o fim dos 30 anos gloriosos. O autor aponta, e concordamos com sua afirmação, que 

não há uma nova “questão social”, mas há o surgimento de novas expressões desta, e 

reafirma que a “questão social” é insuprimível na ordem do capital. 

Independente das concepções teóricas é fato inconteste que a “questão social” é 

resultante da contradição na relação capital x trabalho, da exploração da força de trabalho, e 

que o pauperismo configura-se na sua expressão mais gritante, mas não a única, O 

pauperismo é responsável pela “classificação” da pobreza como “questão social”. 

As formas de enfrentamento à “questão social” são distintas, como a “questão 

social” se dá de forma diferente em cada fase do capitalismo, as formas de responder a ela 

também. Cada mudança no modo de produção produz novas formas de manifestação desse 

fenômeno, exigindo novas formas de enfrentamento.  

Por muito tempo a “questão social” foi tratada de forma violenta e repressiva, 

como caso de polícia realmente. E a mudança dessa realidade não se deu de forma 

passiva, ou por boa vontade – seja do capitalista ou do Estado. Iamamoto afirma que “é 

importante lembrar que foram as lutas sociais que romperam o domínio do privado nas 

relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública” 

(IAMAMOTO, 2012, p. 160). 

Trazendo esse debate para contemporaneidade Iamamoto afirma que tem 

havido um retorno do trato da “questão social” enquanto caso de polícia, os meios de 

comunicação mostram bem essa realidade, há um brutal crescimento da violência, da 

marginalização, das formas de desigualdade como um todo e a maneira como se tem 

respondido a isso é com repressão, é com o uso da força, nas palavras da autora, 

 
Recicla-se a noção de classes perigosas, sujeitas a repressão e extinção. A 
tendência de naturalizar a questão social é acompanhada de transformação de suas 
manifestações objeto de programas assistenciais focalizadas de combate a pobreza 



 
 

                  

ou em expressões da violência dos pobres, cuja resposta é a segurança e a 
repressão oficiais. Evoca o passado, quando era concebida como caso de polícia, 
ao invés de ser objeto de uma ação sistemática do Estado no atendimento às 
necessidades básicas da classe operária e outros segmentos trabalhadores. 
(IAMAMOTO, 2012, p.163) 

 

É preciso reconhecer que essa não tem sido a única forma de intervenção nas 

manifestações da “questão social”. Atualmente a “questão social” tem sido reduzida à 

pobreza, essa tem recebido especial atenção dos organismos internacionais.  

Como não poderia ser de outra forma, tem-se investido no combate a pobreza, 

notadamente no controle da miséria, ou como diz a própria ONU (Organização das Nações 

Unidas) na erradicação da fome e da miséria, num sentido de “reformar” para manter, a 

clássica saída conservadora. Pois bem, o combate a pobreza tem sido o principal meio de 

intervenção sobre a “questão social”. 

 

[...], a chave para entender o significado do alívio da pobreza ou auxílio aos pobres 
está em sua função principal, a de manter a ordem econômica e política, sugerindo 
que os arranjos de alívio são iniciados ou expandidos em ocasiões e desordem civil 
provocada pelo desemprego em massa e são contraídos quando a estabilidade é 
restaurada. (MAURIEL, 2010, p. 29) 

 

A “questão social” tem uma história recente e em nada bonita. Marca o 

aprofundamento de desigualdades sociais que afligem uma grande parte da população 

mundial. 

 

3. POBREZA ENQUANTO EXPRESSÃO DA “QUESTÃO SOCIAL” E SUAS FORMAS DE 

COMBATE NA ATUALIDADE. 

 

A pobreza constitui hoje a expressão mais latente da “questão social”. No mundo 

inteiro tem-se discutido sobre as possíveis formas de intervir na pobreza, especificamente 

na sua versão absoluta. Carneiro (2005) afirma que nas produções científicas sobre o tema, 

o enfoque gira em torno da perspectiva monetária, focada na renda e no consumo dos 

indivíduos, nas palavras da autora 

 

A definição da pobreza é, portanto, dada por sua mensuração: pobreza está ligada 
direta e substancialmente à ausência de renda, sendo pobres os que se situam 
abaixo de uma linha de rendimento monetário definida de forma absoluta ou relativa. 
Uma pessoa é pobre se a renda ou os gastos de consumo agregados forem 
inferiores a um valor estabelecido como necessário para a sobrevivência. Esse valor 



 
 

                  

pode ter como referência um padrão absoluto (calculado a partir de requisitos 
nutricionais) ou ser relativo ao padrão vigente em dada sociedade, definindo a 
pobreza absoluta e a relativa, respectivamente (p.68-69). 

 

 Cabe ressaltar, que a utilização da renda como critério para definição da 

pobreza é uma visão micro, uma visão burguesa que considera apenas o acesso ao 

consumo e que esta não consiste no único critério para mensuração da pobreza. Nesse 

sentido Netto adverte que, 

 
A pobreza não é exclusivamente um fenômeno de natureza econômica. Ela tem 
dimensões culturais, ela tem dimensões de sociabilidade, ela tem dimensões ligadas 
ao lazer, à saúde, à estrutura familiar, mas não se pode afastar de cena a sua 
elementariedade econômica [...] Está mais do que provado, seja pela experiência 
histórica, seja pela análise teórica, que crescimento econômico não significa 
imediatamente redução de pobreza, nem absoluta, nem relativa. (2012, p. 98) 

 

Os discursos oficiais, especialmente, o defendido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), fomenta a ideia de superação da pobreza absoluta, que consta como 

primeiro item, de oito, das “Metas do Milênio” definidas nos anos 2000 para serem atingidas 

até 2015.  

Para afunilar o debate, focaremos na América Latina, que hoje é considerada, 

pela ONU, a região mais desigual do mundo,mesmo sendo a região que apresenta uma das 

maiores concentrações de renda do mundo. Então, o que está errado?O problema está na 

má distribuição dos recursos. 

A ONU afirma ainda que os 20% mais ricos da América Latina concentram 

56,9% da riqueza da região, os 20% mais pobres, por sua vez, recebem apenas 3,5% da 

renda. Dados da Cepal (2011) mostram que os 10% mais ricos da população2 recebem 32% 

da renda total, enquanto os 40% mais pobres recebem apenas 15%. 

Os ajustes neoliberais da década de 1990 – privatizações, desregulamentações, 

etc. – patrocinaram a concentração de riqueza e, consequentemente a intensificação da 

pobreza.  

 É, pois, nessa conjuntura desigual e conflituosa, conseqüente desses ajustes, 

que as agências internacionais (Banco Mundial, FMI e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) inserem no contexto mundial o discurso de combate à pobreza, com 

vistas a atenuar os efeitos deletérios da reforma neoliberal nos países em desenvolvimento, 

a exemplo da América Latina. 

                                                           
2
 Média dos valores dos 18 países para os quais se conta com informação relativamente recente. 



 
 

                  

A pobreza tem ganhado um destaque extraordinário, e a nosso ver a focalização 

na pobreza é apenas uma forma de tirar de foco questões mais agravantes que norteiam as 

relações sociais. O Estado financia o crescimento do mercado, e sua busca incessante de 

lucro, atende às suas exigências. Mas intervém de forma pontual e focalizada nas 

desigualdades resultantes das imbricações da, cada vez mais crescente, concentração de 

riqueza, que apenas perpetuam a condição de pobre dos indivíduos e estimulam o consumo 

de bens. 

 Os programas de transferência de renda (PTR) têm sido implantados em 

muitos países da América Latina, em cada país o programa se apresenta com configurações 

diferentes, contudo, partilhando do mesmo objetivo: reduzir os índices de pobreza e miséria 

nos respectivos países. 

Esse tem sido o principal meio de intervenção sobre a pobreza na região.Os 

PTRs consistem na transferência de uma quantia em dinheiro que garanta a subsistência 

dos indivíduos e o acesso a bens e serviços de consumo. O Professor Lauro Mattei afirma 

que o processo de superação da pobreza na América Latina é lento. 

Ainda sobre os programas de transferência de renda na América Latina, Stein 

(2008) aponta que estes começam a ser introduzidos entre as décadas de 1980-1990, o 

México foi o primeiro país da região a implantar esse tipo de programa.  

O mínimo social que os Programas de Transferência de Renda oferecem é, sem 

dúvida, um avanço importante para a população pobre, mas entendemos que essas ações 

se caracterizam como um desmantelamento das políticas públicas. No entanto, como afirma 

Paulo Netto, devemos intervir da forma possível, com os mecanismos disponíveis, porque 

sabemos que na atual sociedade esse é um problema que não tem solução, mas quem tem 

fome e não tem meios de suprir essa necessidade o mínimo social é, muitas vezes o que o 

mantém vivo.  

 

É preciso intervir aqui e agora com os meios disponíveis e com os meios possíveis, 
mas sem perder de vista – e isto me parece essencial – que qualquer ganho é 
inteiramente reversível e, portanto, enfrentar a Questão Social, na América Latina, 
não é tarefa de quem se dispõe a entregar-se por algum tempo nas suas horas 
vagas. (NETTO, 2012, p.105) 

 

Esses programas têm cumprido o fim a que foram criados, tem impactado na 

diminuição dos índices de pobreza. Dados da Cepal referentes ao ano de 2008 apontam 

uma redução considerável nos índices de pobreza na América Latina após implantação dos 

programas de transferência de renda, no Brasil a redução foi de 11,4 pontos. 



 
 

                  

No entanto, apesar de apresentar redução nos índices de pobreza, é perceptível 

que o programa não fuja a regra comum aos programas de transferência de renda, qual 

seja: promovem o sustento imediato dos indivíduos beneficiários, não garantindo o 

desenvolvimento humano de fato, caracterizando-se como ações compensatórias e 

focalistas que não garantem direitos e logo não constituem política pública e universalizante. 

Segundo Coggiola, 

 

A crítica a esses programas afirma que as políticas sociais compensatórias criaram 
um novo modelo de clientelismo político associado ao controle dos cadastros e à 
cooptação dos movimentos sociais: o modelo “assistencialista” perpetuaria a 
dependência dos beneficiados, e estabeleceria uma divisão na classe trabalhadora 
entre os que recebem e os que não recebem sem trabalhar: “Focalizadas apenas 
nos indigentes, seletivas e compensatórias, as políticas sociais vêm desenvolvendo 
estratégias fragmentadoras da pobreza e se colocando em um movimento contrário 
à universalização de direitos sociais (2009, p. 27). 
 

Ainda segundo a Cepal, para que se avance na “agenda da igualdade”, 

 

É indispensável que o Estado assuma o papel protagonista em diferentes campos. 
Por um lado [...] tem a responsabilidade básica de dissociar os resultados e 
aprendizagens educativas das condições socioeconômicas de origem das crianças e 
jovens, e promover maior convergência destes resultados em toda a sociedade. Por 
outro lado, frente às brechas do mercado de trabalho e à vulnerabilidade ante 
diversos riscos, o Estado deve velar por reduzir estas assimetrias, tanto por meio de 
políticas ativas de emprego e salários, como de transferências públicas com um 
claro efeito redistributivo ao longo da vida das pessoas (CEPAL, 2010, p. 49). 

 

Sabemos que não é intenção da lógica capitalista extinguir as desigualdades, 

pois, trata-se de condição sine qua non para continuidade de sua reprodução, possibilitando 

haver num extremo a acumulação de riquezas nas mãos de uma minoria e no outro, 

produzida simultaneamente, pobreza. É isto que beneficia o desenvolvimento do capital. 

Segundo Mauriel (2010) 

 
Na verdade, os esquemas de alívio da pobreza são iniciados ou expandidos para 
lidar diretamente com grandes deslocamentos do sistema de trabalho na sociedade 
capitalista que potencialmente levam à desordem política e civil em massa, sendo 
indiretamente utilizados como mecanismos de condução dessa população 
pauperizada a determinado tipo de comportamento econômico e político. 
Pode-se, então, especular que as iniciativas de combate à pobreza estão 
relacionadas à manutenção das desigualdades sociais e econômicas desde os 
primórdios do capitalismo.– grifos nossos – (p.31) 

 



 
 

                  

É perceptível a manutenção das desigualdades sociais, reforçando assim, a 

solução conservadora para a “questão social”: reformar para conservar. 

Dessa forma, entendemos que o combate a pobreza faz parte das estratégias de 

manutenção da ordem, pois atendem as necessidades imediatas dos sujeitos das classes 

subalternas, prevenindo possíveis revoltas, e inquietações por parte destes. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A “questão social” é resultante da contradição entre capital e trabalho, sua 

gênese data aproximadamente dos anos 30 do século XIX na Europa. Como já foi dito, a 

história aponta duas formas de abordagem da “questão social”, qual seja a conservadora – 

Expressa pelo pensamento laico e pelo pensamento confessional – e a socialista 

revolucionária. A solução proposta por eles para a “questão social” era respectivamente: 

reforma e revolução aliada à reforma. 

Desde sua gênese até os dias atuais a “questão social” não tem sido tratada em 

sua totalidade, apenas se interfere nas suas refrações com o intuito de amenizar seus 

efeitos deletérios. Durante seu percurso histórico a “questão social” 

Sobre a possibilidade de uma “nova questão social”, concordamos com Paulo 

Netto e Iamamoto quando afirmam que não há uma nova “questão social”, mas há o 

surgimento de novas expressões e formas de manifestação da “questão social” existente. 

Como anteriormente mencionado, uma das principais formas de intervenção na 

“questão social” é através do combate a pobreza, que atualmente tem-se dado, na maioria 

dos casos, através da redistribuição de renda e de programas assistenciais, que cumprem 

bem a função de reforma pretendida pela vertente conservadora, qual seja intervir para 

manter, pois essas ações combatem a pobreza, diminuem os índices, mas não alteram a 

condição de pobreza dos indivíduos. 

Concordamos com Iamamoto quando afirma que tem havido um retorno ao trato 

da “questão social” enquanto caso de polícia, o enfrentamento a pobreza funciona como um 

paliativo que impede eventuais inquietações na sociedade, mas a qualquer indício de uma 

possível inquietação a resposta primeira é a violência e a repressão. Temos visto uma 

crescente marginalização das classes subalternas e cada vez mais uma maior 

culpabilização do sujeito por sua situação de pobreza. 



 
 

                  

Destarte, concluímos que a “questão social”, independente dos avanços no 

processo produtivo, se mantém, suas bases permanecem inalteradas, pois estão 

assentadas sobre a contradição entre capital e trabalho. Entendemos que a “questão social” 

é ineliminável no modo de produção capitalista, não há como extingui-la sem que se extinga 

também o capitalismo, pois é inerente a ele.  
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