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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo a análise das bases 
constitutivas da emersão da “questão social”. Portanto, procura 
destacar os elementos que permeiam a constituição do 
capitalismo e os nexos axiais que fundamentam a acumulação 
capitalista e as contradições entre o trabalho coletivo e a 
apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Para 
tanto, trata sobre as implicações no trabalho decorrentes da 
industrialização e os seus reflexos na vida dos trabalhadores. 
Ademais, destaca a tomada de consciência dos trabalhadores 
frente a sua condição de classe e os movimentos e lutas contra 
o capital, apresentando a cena pública as reivindicações dos 
trabalhadores. 
 

   Palavras-chave: Capital. Trabalho. Questão Social. Luta. 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to analyze the constitutive basis of the 
emergence of the “social question”. Therefore, it seeks to 
highlight the elements that underlie the formation of capitalism 
and the axial connections that inderlie capitalist accumulation of 
socially produced wealth. Therefore, it discusses the 
implications for work that results from industrialization and its 
impact on workers lives. In addition, it highlights the awareness 
of workers against their class condition and the movements and 
struggles against capital, presenting to public scene the 
workers claims.  
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I INTRODUÇÃO 

 

 

A “Questão Social” é fruto do desenvolvimento capitalista, sendo ela produzida 

pela apropriação privada da riqueza socialmente produzida e a exploração do trabalho 

coletivo. “Ao debruçarmos sobre a constituição das determinantes sócio-históricas da 

“questão social" observa-se que sua origem alicerça-se na relação capital x trabalho 

decorrente do modo de produção capitalista na sua fase industrial concorrencial (NETTO, 

1992). Nessa direção, buscaremos apreender os nexos constitutivos do desenvolvimento 

capitalista, a formação do operariado e as contradições da acumulação capitalista. Diante 

disso cabe uma reflexão sobre as transformações inerentes ao modo de produção feudal e a 

formação do capitalismo. 

 

 

II DESENVOLVIMENTO 

 

 

O modo de produção feudal predominou na Europa Ocidental entre os séculos 

XI ao XV tendo como principal característica a propriedade agrária e a forma de trabalho 

servil. A terra constituía a principal fonte de sobrevivência da sociedade. Em uma 

organização rural concentrava-se a maior parte da população que ficava submetida a uma 

rígida estrutura social, composta pelos sacerdotes, guerreiros e trabalhadores 

(HUBERMAN,1981). A maioria da terra estava dividida em áreas denominadas Feudo e este 

era à base de sustentação econômica e social. A produção era auto-suficiente em sua 

totalidade, produzia tudo o que necessitava para manter a sobrevivência dos membros do 

feudo. 

No entanto a partir do século XI ao XII as relações entre a Europa ocidental e 

oriental se intensificam produzindo novas relações econômicas no ocidente. A igreja 

impulsiona as Cruzadas apoiada na justificativa religiosa de combate aos infiéis e de difundir 

o evangelho, associado ao interesse de conquistar novas terras para suprir as necessidades 

decorrentes do aumento populacional que ocorrera na Europa a partir do século X. A 

navegação pelo mediterrâneo permite uma aproximação da Europa ocidental com outros 

povos no Oriente, o que fez surgir interesse por outros produtos e uma mudança 

significativa nos hábitos dos ocidentais, rotas terrestres foram criadas, estava lançada as 

bases para o revigoramento comercial (HUBERMAN,1981). 



 
 

                  

O comércio vai adquirindo uma organização administrativa própria 

impulsionando a monetarização da economia e a urbanização, pois as rotas comerciais e os 

burgos facultam a concentração de pessoas que vão edificando cidades e passam a ve-las 

como possibilidade de se libertarem dos domínios dos feudos e das relações servis.  

Os mercadores buscaram dar proteção ao comércio em torno das ligas onde 

procuravam obter controle total da atividade, através do monopólio dos produtos, dos preços 

e do mercado “aqueles que não estavam associados não conseguiam fazer bons negócios” 

(HUBERMAN 1981, p.43). Porém fez- se necessário romper com a ideologia católica que via 

nas relações comerciais um entrave a salvação, pois para ela o lucro era considerado usura 

e sendo ela detentora de grande parte das terras da Europa adquirida através de 

pagamentos de indulgências e dízimos manter a ordem feudal atendia o seu interesse 

econômico.  

Mas, à medida que desenvolvia a vida urbana, havia necessidade de fornecer 

alimentos para aqueles que nela residiam e matérias-primas necessárias à produção 

artesanal. As relações de trabalho vão ganhando características específicas entre as do 

campo e da cidade. Segundo Leo Huberman (1981, p.51): 

 

Quando surge as cidades nas quais os habitantes se ocupam total ou principalmente 
do comércio e da indústria, passam a ter necessidade de obter do campo o 
suprimento de alimentos. Surge, portanto, uma divisão do trabalho entre cidade e 
campo. Uma se concentra na produção industrial e no comércio, o outro na 
produção agrícola para abastecer o crescente mercado representado pelos que 
deixaram de produzir o alimento que consomem. 

 

 

Em consequência das mudanças na produção visando o comércio inicia-se 

também uma modificação na força de trabalho, pois os senhores perceberam que o trabalho 

livre assalariado produzia mais interesse nos servos que passam a ver na mercantilização 

da mão de obra uma possibilidade de ascensão e de liberdade. Assim evidencia Huberman 

(1981, p. 55) “havia muito que o senhor percebera ser o trabalho livre mais produtivo do que 

o trabalho escravo”. 

A atividade comercial impulsiona também a formação de um Estado forte com 

poder centralizado nas mãos dos reis que cuidavam do aparato administrativo, e da 

segurança com os proventos que vinha da burguesia através de pagamento de impostos. 

Este Estado associa-se aos interesses do mercado (HUBERMAN,1981, p.85). Percebe-se 

então que o valor do trabalho vai adquirindo característica mercadológica inserida na lei da 

oferta e da procura.  



 
 

                  

Assim como as relações de trabalho se modificara e o comércio vai se 

desenvolvendo, a terra deixa de ter um caráter social e cultural e passa a ser elemento de 

sustentação econômica através do fornecimento de matérias-primas para dar suporte às 

relações de produção. E, gradativamente, assume um caráter mercadológico e privada 

sobre o aval do Estado que para tanto recorre aos cercamentos para expulsar os 

camponeses que nela sobreviviam. O camponês fica desprovido da terra e passa a compor 

um grupo de pessoas em péssimas condições de vida diante da impossibilidade do direito 

de uso da terra. Rodrigo Castelo diz: 

 

 

A terra deixa de ser uma obrigação política e cultural, um território natural que serve 
de sustentação social, para se tornar um bem livremente transacionável nos 
mercados, ou como meio de produção de mercadorias valorizadas nos centros 
urbanos e no mercado mundial. A sua finalidade não é mais garantir a dominação 
dos senhores feudais, funcionando como reserva de valor político ou muito menos 
garantir a sobrevivência dos trabalhadores; a terra, agora sob a égide do capital, 
torna-se uma fonte de produção de riqueza, uma fonte de investimento produtivo ou 
especulativo (2006, p. 35). 

 

 

Os cercamentos também contribuíram para gerar a mão-de-obra necessária ao 

desenvolvimento do capital uma vez que através dele ocorre uma maior oferta de pessoas 

disponíveis ao trabalho assalariado (SANTOS, 2012). 

Nessa relação mercantilista encontra-se o trabalhador, que agora como ser livre 

das amarras servis do feudalismo, está totalmente condicionado ao mercado para 

comercializar a sua força de trabalho, pois, destituído da terra, o trabalho é o único elemento 

que ele dispõe para possibilitar a sua sobrevivência. No entanto, o mercado para o 

capitalista possibilitou a sua ascensão pela acumulação do lucro, ou seja, é a possibilidade 

de crescimento da riqueza socialmente produzida. Marx, em sua obra, O Capital analisa a 

exploração do trabalhador que tem o valor de seu trabalho determinado pelo dono dos 

meios de produção que para obtenção dos lucros intensifica a extração de valor da força de 

trabalho (1996, p. 245). 

E um dos mecanismos adotados pelo capital para determinar o valor da força de 

trabalho é produzir um contingente de pessoas submissas à lei da oferta e da procura que 

regulamenta também o mercado de trabalho no sistema capitalista que para tanto cria 

mecanismos para produzir mão-de-obra ociosa que segundo Marx (1996, p. 261): 

 

 

A acumulação capitalista produz constantemente – e isso em proporção à sua 
energia e às suas dimensões - uma população trabalhadora adicional relativamente 



 
 

                  

supérflua ou subsidiária, ao menos no concernente às necessidades de 
aproveitamento por parte do capital. 

 

 

Associado ao capitalista está o desenvolvimento tecnológico que propicia uma 

maior produção em menor tempo e um número menor possível da força humana ou seja, de 

mão-de-obra. O trabalhador que depende de comercializar a sua força de trabalho fica 

subjugado à tecnologia que propicia maior produção em menor tempo reduzindo assim o 

consumo da sua força de trabalho. A tecnologia contribui também para a alienação do 

trabalhador ao processo produtivo, pois, fragmenta ainda mais a produção. Se na divisão 

social do trabalho ele perde parte da compreensão da produção com a mecanização, este 

fica ainda mais limitado ao processo produtivo. Segundo Santos, “os trabalhadores deixam 

de construir o produto em todas as suas etapas, e passam a atuar, através de operações 

monótonas e repetitivas, como uma pequena peça da engrenagem da manufatura” (2012, p. 

57). 

O mercado no qual ele se insere requer uma produção diversificada dentro da 

lógica do mesmo, tendo por base as manufaturas que deram origem a produções mais 

elaboradas com uma nítida divisão social do trabalho.  

Marx ao discorrer sobre a influência que o capital exerce sobre a classe 

trabalhadora destaca que ela deve ser explorada intensamente para o processo de 

reprodução do capital. Há uma ampla relação entre os meios de produção e a força de 

trabalho que associados formam o capital social. O crescimento do capital implica na 

extração de força de trabalho que através da mais-valia produzida potencializa a 

acumulação capitalista. O operário que depende da venda da sua força de trabalho para 

sobreviver fica então subordinado a ele, por isso, a “acumulação do capital é, portanto 

multiplicação do proletariado” (MARX, 1996, p. 246). 

Marx destaca que a acumulação do capital implica o aumento dos trabalhadores, 

pois é através da sua força de trabalho que ocorre a valorização do capital. E da venda do 

seu trabalho que o trabalhador retira o seu sustento. No entanto, Marx (1996, p.251) afirma 

que “força de trabalho é ai comprada não para satisfazer, mediante seu serviço ou seu 

produto, às necessidades pessoais do comprador. Sua finalidade é a valorização do capital”. 

Os salários, dentre outros fatores, são determinados pela expansão ou retração 

do exército industrial de reserva. “A super população relativa é, portanto o pano de fundo 

sobre o qual a lei da oferta e da procura da mão-de-obra se movimenta” (MARX, 1996, p. 

269).  

O capital produz também uma massa de trabalhadores irregulares que 

proporcionam força de trabalho a ser explorada por baixíssimos salários. Gradativamente, 



 
 

                  

evidenciam-se no capitalismo situações degradantes de vida e trabalho para os 

trabalhadores, ao ponto de total pauperismo. 

Para Marx (1996, pg.273): 

 

 

O pauperismo constitui o asilo para invalidar do exército ativo de trabalhadores e o 
peso morto do exército industrial de reserva. Sua produção está incluída na 
produção da superpopulação relativa, sua necessidade na necessidade dela, e 
ambos constituem uma condição de existência da produção capitalista e do 
desenvolvimento de riqueza.  

 

 

Marx destaca que nos séculos XV e XVI surge em toda a Europa uma legislação 

contra a vagabundagem – Legislação Sanguinária. A condição que é posta ao trabalhador 

livre, para comercializar a sua força de trabalho, passa a puni-los caso estes não se insiram 

ao trabalho. O castigo físico e a pena de morte, aos que não se enquadram ao capital, não 

foi o suficiente; relegá-los a uma condição social subalterna a de trabalho livre foi a condição 

empregada por Eduardo VI “que se alguém se recusa a trabalhar, deverá ser condenado a 

se tornar escravo da pessoa que o denunciou como vadio” (MARX, 1996, p. 356). 

Nos países industrializados, como destaque na França e na Inglaterra a 

burguesia é apoiada pelo Estado com o objetivo de manter a mão-de-obra sobre 

regulamentação do capital usando a extração da mais-valia,  

 

 

A burguesia nascente precisa e emprega a força do Estado para „regular‟ o salário, 
isto é, para comprimi-lo dentro dos limites convenientes à extração de mais-valia, 
para prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau 
normal de dependência. Esse é um momento essencial da assim chamada 
acumulação primitiva (MARX, 1996, p. 359). 

 

 

Diante da subjunção do trabalhador a maquinaria ocorre uma acirrada 

prorrogação da jornada de trabalho. A maquinaria que deveria ser instrumento de produção 

revertida para amenizar o sofrimento do trabalhador e subsidiar o aumento da produção e 

de melhoria do seu salário transforma-se em um instrumento de coerção ao trabalhador. Os 

trabalhadores não possuíam uma apreensão dos mecanismos do capital e começaram a 

entender que a maquinaria seria a responsável pelas mazelas as quais estavam submetidos 

“a partir da maquinaria é que o trabalhador combate o próprio meio de trabalho” 

(MARX,1996, p.59). No século XIX ocorreu um movimento de destruição maciço 

denominado Ludita. Embora esse movimento ainda não possuísse uma compreensão das 



 
 

                  

reais causas da exploração do trabalhador ele expressa uma maneira que a classe operária 

encontrou para se opor à exploração. 

Mudar era possível e necessário. A Europa já havia evidenciado essa 

possibilidade quando instituiu a burguesia no poder firmando as bases do capital e 

consolidando a sociedade de classes com o trabalho livre assalariado “O ano de 1789  bem 

pode ser considerado como fim da Idade Média, pois foi nele que A Revolução Francesa 

deu o golpe mortal no feudalismo”( HUBERMAN, 1981, p.164)  No entanto, as mudanças 

que atingiriam a classe trabalhadora concedendo-lhes o direito pleno da cidadania, a 

melhoria na qualidade de vida estava longe de ser obtida. O que se pode evidenciar em 

Abendroth: 

 

A Revolução Francesa viera possibilitar, sobretudo graças ao direito das eleições 
democráticas da Constituição de 1793 e à ditadura revolucionário-plebéia dos 
jacobinos, a mudança da história européia no sentido da imposição dos direitos 
humanos e da democracia. De início, contudo, não trouxe a independência social e 
política dos trabalhadores face a democracia pequeno-burguesa (1977, p.17). 

 

 

No entanto Hobsbawm aponta que a Revolução Francesa foi o modelo para as 

manifestações políticas dos rebeldes em toda a parte do mundo, decorrentes das profundas 

mudanças sociais. As manifestações correspondiam às tendências liberal, moderada radical 

e a socialista.  

Uma tendência social proletária pode ser observada no cooperativismo de 

“Robert Owens e de Willians Kings que deram estabilidade ao movimento o qual, 

socialmente podia contar com os trabalhadores – qualificados – e daí melhor renumerados e 

treinados necessários a nova era da industrialização”. A reforma de Ownes influencia 

teóricos que fundam a Associação Nacional de Proteção ao Trabalho, porém, uma carta 

Reforma proibiu os operários de novos direitos políticos. Em 1833 surge o Sindicato Geral e 

em 1834 Grande Sindicato Nacional Consolidado (ABENDROTH, 1979, p.19). 

Em 1838 os líderes da Associação dos Homens Trabalhadores de Londres 

elaboraram a Carta do Povo que tinha como meta. Segundo Abendroth (1979, p. 19): 

 

 

Direito generalizado do voto, secreto e equitativo para todos os homens; equitativa 
divisão em círculos eleitorais; jetões para deputados; redução dos períodos 
legislativos- em suma, a transformação da Inglaterra em uma democracia. 

 

 



 
 

                  

Segundo Huberman (1979, p. 202) “o movimento cartista desapareceu 

lentamente, mas uma após outra, essas reivindicações foram conquistadas (exceto a dos 

parlamentares anuais”). 

Abendroth (1979) destaca que a crise comercial e o desemprego em massa dos 

anos de 1839 a 1843 deram grande ressonância em todo o país do movimento cartista. 

As classes sociais estão condicionadas a relações que as caracterizam 

deferindo uma das outras. No entanto requer que os indivíduos tenham percepção dessa 

diferença. No caso da sociedade pautada no modo de produção capitalista é a condição de 

dono do capital e o da força de trabalho que basicamente distingue um do outro. Porém faz-

se necessário que seja adquirida essa consciência que segundo Rodrigo Castelo (2006, p. 

108): 

 

A maturidade de uma classe social ocorre quando esta desenvolve uma consciência 
de classe, desvencilhando-se da ideologia da classe dominante e determinando 
objetivamente suas condições reais de existência, as contradições dos seus 
interesses com seu modo de vida e a elaboração de propostas para superar tais 
contradições.  

 

 

Diante disso, as contradições produzidas pelo capitalismo levam a conflitos em 

que o produto é a tomada de consciência de classe. Ela ocorre decorrente da apreensão da 

totalidade do sistema capitalista. O operariado quando compreende que a sua condição é 

produto do desenvolvimento do capital, das suas implicações na vida social que o 

condiciona ao pauperismo, sai da condição de classe em si para classe para si. A classe 

operária começa então a se opor ao sistema através de manifestações que podemos 

evidenciar em Santos (2012, p. 48): 

 

 

Registra-se, nessa direção, a ocorrência de inúmeros protestos de diferentes 
segmentos da classe trabalhadora que foram gestando um dos genuínos “produtos” 
da terceira década do século XIX: a consciência de classe, que culminaria no 
movimento revolucionário de 1848.  

 

 

Os movimentos revolucionários de 1848 que para Netto (2010) despertam para o 

antagonismo que compõe as classes sociais trazendo à tona a “questão social” a partir da 

tomada de consciência de classe que segundo ele: “uma das resultantes de 1848 foi a 

passagem em nível histórico-universal do proletariado de classe em si a classe para si” 

(2010, p. 4). Logo, a tomada de consciência leva à compreensão de que a “questão social” é 



 
 

                  

parte constitutiva do desenvolvimento capitalista e sociedade burguesa que somente “a 

supressão desta conduz a supressão daquela” (2010, p.4). 

Para Iamamoto (2012) a questão social é apreendida no conjunto da relação 

capital x trabalho. Segundo ela (2012, p. 27): 

 

Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada 
vez mais coletiva, o trabalho forma-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 
sociedade. 
 

 

Portanto para a autora, a questão social alicerça-se nas sequelas da sociedade 

capitalista, que produz a desigualdade social, em decorrência do trabalho coletivo da 

produção e, contraditoriamente, da apropriação do trabalho humano colocado sob a 

determinação do trabalho livre como meio de satisfazer as necessidades pessoais que 

segundo ela (2001, p. 17): 

 

A questão social expressa portanto disparidades econômicas, políticas e culturais 
das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, características étnico-
raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos 
segmentos da sociedade civil e o poder estatal. 

 

 

A autora destaca que a questão social historicamente está relacionada com o 

ingresso político da classe operária em prol dos seus direitos exigindo o seu reconhecimento 

como classe pela burguesia e pelo Estado (2001, p. 17). 

Para Netto (2001) a “questão social” emerge na terceira década do século XIX 

nos mais variados espaços públicos para caracterizar um “fenômeno novo” decorrente do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista. A expressão dará conta do fenômeno 

mais evidente da história da Europa Ocidental decorrente da industrialização iniciada na 

Inglaterra no século XVIII. Tratava-se do fenômeno do pauperismo que atingia a população 

trabalhadora e constitui o aspecto mais imediato da instauração do capitalismo em seu 

estágio industrial concorrencial (2001, p.2). 

Segundo Netto (2001), os críticos sociais, conservadores laicos, veem as 

manifestações da “questão social” como desdobramentos da sociedade capitalista sem 

possibilidades de serem eliminadas, possíveis apenas de intervenções para serem 

amenizadas. Para os confessionais a” questão social” pode ser tratada através de medidas 

sócio-políticas visando diminuir o seu agravamento. 



 
 

                  

Porém, para Netto as duas correntes se pautam em ações moralizadoras que 

antes de tudo procuram preservar a propriedade privada, que “trata-se de combater as 

manifestações da “questão social” sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa” (p. 

14). 

Ele destaca que os movimentos revolucionários de 1848 demonstram os 

interesses contrários das classes sociais; que as expressões da “questão social” seriam 

eliminadas pela supressão da ordem burguesa. Diante disso para ele (NETTO, p. 4): 

 

 

As vanguardas operárias acederam, no seu processo de luta, à consciência política 
de que a “questão social” está necessariamente colada à sociedade burguesa: 
somente a supressão desta conduz à supressão daquela. A partir daí, o pensamento 
revolucionário passou a identificar, na própria expressão “questão social”, uma 
tergiversação conservadora e a só empregá-la indicando este traço mistificador.  

 

Pelo exposto evidencia-se que o capitalismo produziu antagonismo social 

pautado na exploração da classe trabalhadora porém, esta ao tomar consciência que a 

condição a que estava submetida se coloca contra o sistema exigindo modificações que 

pudessem garantir-lhe alguns direitos sociais.  

 

 

III CONCLUSÃO 

 

 

É na apropriação do trabalho humano que se sustenta o capitalismo. Por isso ele 

vai criando mecanismos que submete o trabalhador aos ditames e condiciona o valor do 

trabalho através de estratégias coercitivas. Um aliado a esse processo passa ser o Estado 

que utiliza de mecanismos para conter as revoltas sociais e de meios para manter a mão-

de-obra ativa para que o mercado possa explorá-la.  

Dentro deste contexto, a classe trabalhadora é condicionada a miserabilidade 

refletida nas mais variadas formas de sua vida tais como condição precária de trabalho, 

moradia, alimentação, mortes precoces e tantas outras. Dessa forma, o mundo do capital 

condiciona o surgimento do antagonismo capital x trabalho.  

Porém se é retirado do trabalhador a sua possibilidade de participar da riqueza 

socialmente produzida não lhe foi retirado a possibilidade de apreensão dos mecanismos 

que o condicionou. A apreensão da sociabilidade capitalista, produtora da miserabilidade, do 

pauperismo a que é submetido o trabalhador leva-o a se rebelar contra a ordem 

estabelecida buscando suprimi-la e desta forma subverter a ordem dos ditames do capital. 



 
 

                  

É na tomada de consciência da classe trabalhadora, da sua condição enquanto 

classe, especialmente, nos movimentos revolucionários do operariado do século XIX que 

marca o surgimento da “questão social”. 
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