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RESUMO 
 

Nesse artigo analisaremos a relação entre as categorias 
família, extrema pobreza e mercado de trabalho na atual 
conjuntura política brasileira. Para tanto, refletiremos sobre a 
Assistência Social no Brasil. No governo de Dilma Rousseff, 
enfatiza-se o combate à extrema pobreza, situação vivenciada 
por várias famílias brasileiras. Cria-se, para isso, o Plano Brasil 
Sem Miséria como ferramenta para seu enfrentamento, 
articulando: garantia de renda, garantia do acesso aos serviços 
e inclusão produtiva. Para esta última, formula-se o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -
PRONATEC Brasil Sem Miséria. Para a realização deste 
estudo pautamo-nos na pesquisa bibliográfica e documental.  
 

Palavras-chaves: Família. Extrema pobreza. Mercado de 
trabalho. Plano Brasil Sem Miséria. 
 
ABSTRACT 
 
In this article we will examine the relationship between the 
categories family, extreme poverty and the labour market in the 
current Brazilian political climate. To this end, we will reflect on 
Social services in Brazil. In the Government of Dilma Rousseff, 
emphasizes the fight against extreme poverty, a situation 
experienced by many Brazilian families. Create, to this end, the 
plan Brazil Without Misery as a tool for their confrontation, 
articulating: income guarantee, the guarantee of access to 
services and productive inclusion. For the latter, formulates the 
National Program of access to technical education and 
employment-PRONATEC Brazil Without Misery. To carry out 
this study we us in bibliographical research and documentary. 
 
Keywords: Family. Extreme poverty. The labour market. Brazil 
Plan Without Misery. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A assistência social surge, assim como as demais políticas sociais, como uma 

ferramenta de intervenção do Estado no enfrentamento da questão social. No Brasil, a partir 

da Constituição Federal de 1988 a assistência social tramita do campo do assistencialismo 

para a esfera do direito, assumindo o Estado a primazia da sua condução. A partir de então, 

essa política passa a constituir juntamente com as políticas de saúde e previdência social o 

sistema de seguridade social brasileiro.  

Hoje, a assistência social tem ganhado uma centralidade na seguridade social 

brasileira. Podemos perceber que essa centralidade tem sido bastante fortalecida no atual 

governo de Dilma Rousseff, que em seu primeiro mandato focou seu discurso no combate à 

extrema pobreza, situação que assola muitas famílias brasileiras. 

O governo Dilma Rousseff lançou em 2011 o Plano Brasil Sem Miséria, que 

vinculado à política de assistência social tem como objetivo o enfretamento da extrema 

pobreza no Brasil, tendo como eixos: garantia de renda, garantia do acesso aos serviços e 

inclusão produtiva. Para atender a este último, a política de assistência social vincula-se ao 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, constituindo-se 

no PRONATEC Brasil Sem Miséria, programa este que em seu atual governo ganha 

bastante relevância. 

As políticas públicas contemporâneas têm compreendido a família como seu 

principal alvo. Assim, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) reconhece 

essa centralidade da família a partir do seu conceito de matricialidade sociofamiliar. 

Portanto, é importante pensarmos, antes de qualquer análise, sobre o perfil das famílias 

usuárias da política de assistência social e de seus serviços.  

Couto (et.al, 2012) reflete que se a assistência social destina-se a quem dela 

necessita e tendo em vista a atual situação de desemprego estrutural e, consequentemente, 

a falta de proteção social referente ao trabalho, fica difícil definir traçar esse perfil. Assim, 

percebemos que o contexto em que se insere a política de assistência social, bem como o 

Plano Brasil Sem Miséria perpassa à questão do trabalho. Com essa compreensão, 

buscaremos tecer algumas reflexões.  

 

 

1. A ASSISTÊNCIA SOCIAL A PARTIR DA PNAS E O CONCEITO DE MATRICIALIDADE 

SOCIOFAMILIAR 

 



 

 

                  

 

A assistência social tem suas raízes fincadas no clientelismo, no favor, na 

caridade, na benevolência, no apadrinhamento, dentre outras características que 

dificultaram, e ainda dificulta, sua efetivação enquanto política pública estatal. No Brasil, é 

somente a partir dos anos 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que a 

assistência social passa a ser reconhecida como uma política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, tendo o Estado como seu principal condutor, 

sendo regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, n° 8.742/93. A 

assistência social é direcionada pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004). 

Constitui público da assistência social: 

 

Cidadãos e grupos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 
risco, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante 
de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 
públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do 
núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado 
de trabalho formal e informal (...) (PNAS, 2004, p. 33).  
 
 

A política de assistência social passa a ser regida pelo Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, sistema este que regula e organiza as ações socioassistenciais 

em todo o território nacional.  

A assistência social divide-se em proteção social básica e proteção social 

especial. A primeira destina-se a população que vivencia situação de vulnerabilidade social, 

decorrente da pobreza, ausência de renda, além de outras situações, e/ou fragilização dos 

vínculos afetivos. Já a segunda, volta-se para a população que se encontra em situação de 

violação de direitos, maus tratos, abandono, abuso sexual, dentre outras, e cujos vínculos 

afetivos já foram rompidos.  

A PNAS (2004) traz como um dos eixos estruturantes da política de assistência 

social a matricialidade sociofamiliar, que é o reconhecimento da família como alvo central 

dessa política. Tal reconhecimento espelha-se na compreensão de família pela Constituição 

Federal, em seu artigo 226, como base da sociedade, merecendo especial proteção do 

Estado. Assim, para a PNAS (2004, p. 41) 

 

A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora 
das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente os 
deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora de modalidades 
comunitárias de vida. Todavia, não se pode desconsiderar que ela se caracteriza 
como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é marcada 
por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, além de que nas sociedades 
capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social. 
 



 

 

                  

 

Segundo Couto (et.al., 2012) a presença da família na esfera da política social 

não é algo novo, porém, na contemporaneidade o debate sobre família, principalmente em 

relação às famílias pobres, tem sido central no âmbito das políticas públicas. 

A PNAS (2004) reconhece a importância da família na vida social e, ao mesmo 

tempo, compreende que as famílias brasileiras têm sofrido processos de penalização e 

desproteção, justificando, assim, o destaque da matricialidade sóciofamiliar. 

 
Esta ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da família e a 
superação da focalização, no âmbito da política de Assistência Social, repousam no 
pressuposto de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus 
membros é necessário, em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade 
para tal. Nesse sentido, a formulação da política de Assistência Social é pautada nas 
necessidades das famílias, seus membros e dos indivíduos (PNAS, 2004, p. 41).  
 
 

Couto (et.al., 2012) analisa que o crescimento de programas, projetos e serviços 

voltados às famílias ao mesmo tempo em que as fortalecem e as apoiam para o 

enfrentamento das necessidades sociais, podem também sobrecarregá-las e pressioná-las, 

cobrando-as de assumirem novas responsabilidades diante do Estado e da sociedade. 

Mioto (et.al., 2005) reflete que essa centralidade da família nas políticas sociais 

se dá quando há uma redução do papel do Estado em relação à proteção social. Couto 

(et.al, 2012, p. 56) também contribui com esse pensamento ao trazer a seguinte explanação: 

 

Pois, se por um lado, os avanços constitucionais apontam para o reconhecimento de 
direitos e permitem trazer para a esfera pública a questão da pobreza e da 
desigualdade social, transformando constitucionalmente essa política social 
[assistência social] em campo de exercício de participação política, por outro, a 
inserção do Estado brasileiro na contraditória dinâmica e impacto das políticas 
econômicas neoliberais coloca em andamento processos desarticuladores, de 
desmontagem e retração de direitos e investimentos no campo social. 
 
 

Portanto, a centralidade da família nas políticas sociais, aqui sendo 

especificamente analisada dentro da política de assistência social a partir do seu conceito 

de matricialidade sóciofamiliar, se legaliza a partir dos avanços da Constituição Cidadã de 

1988, mas logo é impactada pela onda do neoliberalismo, desconstruindo direitos 

constitucionais alcançados com tantos esforços.  

 

2. FAMÍLIA, EXTREMA POBREZA E MERCADO DE TRABALHO 

 

Como foi dito anteriormente, o interesse pelas famílias, especialmente as 

famílias pobres, tem permeado as políticas sociais. Podemos perceber que com o governo 

do Partido dos Trabalhadores (PT), principalmente no atual governo de Dilma Rousseff, 

esse interesse se intensificou, mormente sobre as famílias extremamente pobres. 



 

 

                  

Considerava-se família extremamente pobre aquela cuja renda per capta era igual ou 

inferior ao valor de R$ 70,00 mensal. No entanto, a partir de 1º de junho de 2014 o valor de 

definição da linha da extrema pobreza no Brasil foi reajustado para R$ 77, 00 per capta4.  

O presidente Lula ao assumir o governo foca na fome e na miséria. Assim, criou 

o Programa Fome Zero, que combinava acesso ao alimento, oferta de emprego e produção 

alimentícia. Porém, esse programa não vingou, sendo substituído, ainda no seu primeiro ano 

de execução, pelo programa Bolsa Família - PBF.  

Segundo dados do IPEA (2012) o PBF constitui-se numa estratégia importante 

no combate à extrema pobreza, chegando a beneficiar em 2010 12.778.220 famílias. “Se, 

por um lado, o PBF contribui para o alívio da extrema pobreza, por outro, o programa tem 

efeito multiplicador significativo sobre a economia, visto que as famílias gastam a totalidade 

dos recursos recebidos no consumo” (IPEA, 2012, p. 67). Essa foi uma característica da 

política social do governo Lula, e que tem sido continuada no atual governo, aumentar a 

renda e o consumo das famílias pobres.  

Em março de 2011, já no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, houve 

um reajuste nos valores do benefício e segundo o IPEA (idem), o beneficio variável, 

vinculado à criança e adolescente com idade de até 15 anos, foi o que obteve um maior 

reajuste, uma vez que as famílias com maior número de filhos são as que se encontram 

mais vulneráveis à pobreza.  

No ano de 2013 aprofundou-se a política de transferência de renda a partir da 

ação Brasil Carinhoso (BC), ação esta que amplia para as famílias extremamente pobres 

que possuem crianças e adolescentes entre 0 a 5 anos a transferência do PBF (IPEA, 

2013). Em junho de 2014 houve um novo reajuste nos valores do benefício, chegando a 

seguinte situação:  

 

O benefício variável pago por gestante, nutriz, criança ou adolescente até 15 anos 
de idade sobe de R$ 32 para R$ 35, até o limite de R$ 175 mensais por família. Já o 
benefício variável vinculado ao adolescente até 17 anos passa de R$ 38 para R$ 42 
mensais, até o limite de R$ 84 mensais por família. A medida custará R$ 1,7 bilhão 
em 2014, referente a sete meses de benefícios. Para 2015, a estimativa de 
investimento é de R$ 2,7 bilhões. O valor adicional a ser pago garante que cada 
membro da família tenha renda superior a R$ 77, considerando os rendimentos 
próprios adicionados ao valor de complementação do Bolsa Família. O pagamento 
médio para as famílias que recebem esse benefício de superação da extrema 
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pobreza passará de R$ 216 mensais para R$ 242. O valor a ser pago por família 
continuará a variar caso a caso, de acordo com a severidade da pobreza

5
.  

 
 

Bravo e Menezes (2012) consideram que com o PBF houve melhorias nas 

condições de vida de milhões de brasileiros, porém, destacam as autoras, esse programa 

por não se constituir em um direito, mas por se tratar de uma política governamental, pode 

ser extinto a qualquer momento.  

Até aqui, tendo em vista a relevância do debate sobre pobreza e especialmente 

sobre a extrema pobreza das famílias brasileiras, buscamos refletir, a partir dos governos 

petistas de Lula e da atual presidente Dilma Rousseff, como a política de assistência social 

compreende essas categorias, bem como quais as estratégias utilizadas para seu 

enfrentamento.  

Como já foi dito, hoje, se considera família extremamente pobre aquela cuja 

renda per capta seja igual ou inferior a R$ 77,00. Porém, esse apontamento parece-nos 

vazio, uma vez que oculta que a pobreza possui multidimensões que estão para além de 

privações materiais. Couto (et.al, 2012) reflete que a condição de classe está ausente na 

PNAS, sendo que esta condição 

 

Está na gênese da experiência da pobreza, da exclusão e da subalternidade que 
marca a vida dos usuários da Assistência Social. Ou seja, é preciso situar os riscos 
e vulnerabilidades como indicadores que ocultam / revelam o lugar social que 
ocupam na teia constitutiva das relações sociais que caracterizam a sociedade 
capitalista contemporânea (p. 63).  
 
 

Portanto, não há como compreender o fenômeno da pobreza / extrema pobreza 

isoladamente, sem situá-lo na esfera das relações de produção capitalistas, tampouco 

combatê-lo com ações focalizadas.  

Mota (2010) analisa que há uma tendência a reduzir a questão social às 

manifestações da pobreza buscando enfrenta-la com políticas de inserção. Assim, a 

assistência social ao se transformar no mais importante mecanismo de proteção social 

brasileiro torna-se um fetiche no combate à desigualdade social.  

Couto (et.al., 2012) observa que a PNAS (2004) ampliou a compreensão do 

usuário da assistência social, que além de absorver seu público tradicional, ou seja, os 

inaptos para o trabalho, assume também aqueles que se encontram em situação de 

desemprego, subemprego, trabalho prezcarizado, que embora estejam aptos para a 
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atividade laborativa são cada vez mais excluídos do mercado de trabalho formal. Para a 

autora, 

 
Essas transformações que afetam o trabalho contemporâneo colocam múltiplas 
questões novas a serem aprofundadas. Entre elas, as configurações que assumem 
as classes sociais na sociedade brasileira contemporânea (...) e seu rebatimento no 
campo de ação das políticas sociais, especialmente da assistência social, 
desencadeando novas articulações entre pobreza, trabalho e desigualdade social 
(COUTO, et.al., p. 69).  
 
 

Sitcovsky (2010) reflete que quando o Estado assume os trabalhadores que 

embora estejam aptos a trabalhar encontram-se fora do mercado de trabalho, busca 

(re)inserí-los por meio de programas de qualificação profissional, emprego e renda.  

A análise de Sytcovsky torna-se bastante evidente no atual governo de Dilma 

Rousseff, uma vez que em sua gestão foi criado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – PRONATEC, que é o maior programa do Governo Federal voltado 

para o mercado de trabalho. Em se tratando do público principal dessa pesquisa, existe 

nesse programa um eixo voltado exclusivamente para a população extremamente pobre, 

que é o PRONATEC do Plano Brasil Sem Miséria, PRONATEC BSM, que comtemplaremos 

a seguir.  

 

 

3. O PLANO BRASIL SEM MISÉRIA COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA 

EXTREMA POBREZA NO BRASIL 

 

 

O Plano Brasil Sem Miséria foi criado em junho de 2011 como uma proposta de 

enfrentamento da extrema pobreza no Brasil. De acordo com dados do IPEA (2012), apesar 

de ter havido uma queda no índice da extrema pobreza no Brasil entre 2004–2009, no país 

16,27 milhões de pessoas ainda estão vivenciando essa condição.  

O Plano Brasil sem Miséria não pretende substituir o sistema de proteção social 

no Brasil, mas objetiva inserir no sistema de proteção social e ao sistema de garantia de 

renda segmentos da população que ainda não têm acesso às políticas sociais, 

permanecendo, assim, em situação de extrema pobreza. O Plano Brasil Sem Miséria 

pretende ir além da transferência de renda, buscando articular garantia de renda, garantia 

do acesso aos serviços e inclusão produtiva. Portanto, compreende a importância do acesso 

ao trabalho para a superação da extrema pobreza (IPEA, 2012).  

 

Embora não haja dúvida quanto ao potencial de superação da extrema pobreza pelo 
acesso ao emprego, é preciso ter cautela quanto à expectativa de que todo o 



 

 

                  

contingente de extremamente pobres venha a ter acesso a este. Se o bom momento 
econômico vivido pelo país permitiu que milhões de pessoas deixassem a miséria, 
sobretudo pelo acesso ao emprego formal, há de se considerar que outros milhões 
não conseguiram aproveitar as oportunidades geradas pelo contexto favorável. Isto 
sugere que as famílias hoje em situação de pobreza extrema encontram dificuldades 
específicas para superar tal situação (IPEA, 2012, p 51). (Grifos nossos). 
 

 

A partir da citação acima chamamos atenção para duas questões que grifamos. 

A primeira diz respeito ao reconhecimento de que o Brasil sem Miséria, que é um programa 

criado para superar a extrema pobreza no Brasil, será incapaz de alcançar esse objetivo. 

Ora, se o programa reconhece a importância do trabalho para superar a extrema pobreza, 

ao mesmo tempo compreende que nem todos conseguirão ter acesso ao trabalho. Outro 

ponto, diz respeito à compreensão de que as famílias que vivenciam a extrema pobreza não 

foram capazes de acompanhar o momento favorável do desenvolvimento econômico do 

país para superar essa extrema pobreza. Portanto, as políticas públicas ao centralizarem 

suas ações na família correm o risco de culpabilizá-la pela condição social que vivencia, 

além de esperar da mesma meios para sua superação. 

No que se refere à dimensão da inclusão produtiva, o Brasil Sem Miséria prevê a 

qualificação profissional, incentivo à economia solidária, intermediação de mão de obra e 

oferta de microcrédito (IPEA, 2012).  

Em 2011 foi lançado pelo Governo Federal o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, que tem como objetivo ampliar a oferta de cursos 

de educação tecnológica e profissional. Esse programa foi incorporado ao Plano Brasil Sem 

Miséria como uma estratégia de enfrentamento da extrema pobreza no Brasil. Porém, o 

PRONATEC Brasil Sem Miséria esbarra em limites, tais como: a baixa ou nenhuma 

escolaridade do público extremamente pobre; dificuldade das mulheres chefes de família em 

ingressarem nos cursos, principalmente aquelas que sozinhas cuidam da casa e dos filhos. 

De acordo com o IPEA (2012), as entidades que promovem os cursos de qualificação 

profissional, que são as escolas técnicas e do sistema S, não atuam junto ao público com 

baixa escolaridade ou inserção precária no mercado de trabalho. Para além das limitações 

expostas, há uma deficiência no próprio sistema público no que se refere à política de 

trabalho e renda.  

Outro fator importante que a publicação do IPEA (2012) analisa é a falta de 

ações dirigidas às famílias extremamente pobres que residem no meio rural. “Fala-se em 

apoio técnico aos agricultores familiares, acesso à água e distribuição de sementes. Mas a 

questão do acesso à terra não foi contemplada no desenho do Brasil sem Miséria” (p. 55). 

Pelo exposto, percebemos que a extrema pobreza no Brasil não será superada 

com programas sociais, tampouco pelos esforços das famílias que a vivenciam, uma vez 



 

 

                  

que se constitui como uma expressão da questão social, própria da dinâmica da 

sociabilidade capitalista.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A inquietação para este estudo, que foi a articulação entre as categorias família, 

extrema pobreza e mercado de trabalho, se deu em virtude de alguns fatores. Primeiro, 

percebemos que hoje há uma centralidade da família nas políticas públicas. Segundo, o 

discurso sobre pobreza, especialmente sobre a extrema pobreza, tem sido bastante 

valorizado, especialmente no governo de Dilma Rousseff. Por fim, o mercado de trabalho 

tem sido incorporado nos discursos governamentais como mecanismo de enfrentamento da 

extrema pobreza no Brasil. 

Se por um lado a família tem sido o centro das políticas sociais, por outro há 

uma tendência de culpabilizá-la por sua situação social, bem como se espera que esta 

família busque estratégias de superação.  

O primeiro governo Dilma Rousseff teve como meta a erradicação da extrema 

pobreza no Brasil. Para isso, criou-se o Plano Brasil Sem Miséria. Esse plano dá 

continuidade à estratégia do governo anterior, que é a transferência de renda, ampliando o 

Programa Bolsa Família, principalmente com a ação Brasil Carinhoso que amplia o PBF 

para as famílias que possuem crianças e adolescentes com idade entre 0 a 15 anos. Além 

desses mecanismos, o Brasil Sem Miséria ao compreender a importância do acesso ao 

trabalho para a superação da extrema pobreza, vincula-se ao PRONATEC, tendo este 

programa ganhado ainda mais relevância na atual gestão petista. A partir desses resultados 

tecemos algumas reflexões.  

Compactuamos com Bravo e Menezes (2012) de que embora a transferência de 

renda seja importante para a melhoria das famílias que vivenciam a extrema pobreza no 

Brasil, não se constitui num direito. Assim, as famílias podem a qualquer momento perder 

esse benefício, até porque seu acesso se dá sobre algumas condicionalidades.  

No âmbito do trabalho o PRONATEC Brasil Sem Miséria traz em si uma 

contradição, uma vez que é um programa de qualificação profissional que exige do cursista 

um certo nível de escolarização. Com isso, percebemos que esse programa não leva em 

consideração o fato de que a população extremamente pobre pode nunca ter acessado a 

política de educação. Portanto, as ações que visam o enfrentamento da extrema pobreza 

esbarram em si mesmas, em suas próprias condicionalidades. 



 

 

                  

A superação da extrema pobreza vivenciada pelas famílias brasileiras, como já 

foi apontado, não se dará por programas focalizados. Reconhecer as famílias em extrema 

pobreza a partir da renda per capta de R$ 75,00 implica que se a família supera esse valor, 

supera a condição de extremamente pobre. Assim, percebemos o quanto essa questão 

parece simplista. 

Somos concordantes de Couto (et.al., 2012) de que a pobreza possui múltiplas 

dimensões, ultrapassando o fator econômico. A insistência em trabalhar problemas isolados, 

de forma desfragmentada, compromete o entendimento do indivíduo em sua dimensão 

relacional e de complexa totalidade.  

O Brasil atualmente vive incertezas no que se refere à possibilidade de uma 

política de desenvolvimento capaz de garantir o pleno emprego, o crescimento da renda e o 

enfretamento das injustiças sociais. Assim sendo, repensar o modo como às políticas 

sociais públicas estão sendo implementadas é uma tarefa importante, porém, complexa, 

visto que uma gestão democrática não se esgota no administrativo, tampouco no financeiro 

(OSTERNE, 2014).  

Além disso, a população extremamente pobre constitui-se em uma classe social, 

concepção esta que pouco é problematizada no âmbito das políticas sociais, em especial a 

política de assistência social, desfavorecendo, assim, o processo de organização e luta 

política dessa população no que tange ao reconhecimento de suas reais necessidades por 

parte do Estado.  

Torna-se imprescindível compreender que a marca do desenvolvimento 

capitalismo é a concentração e não a distribuição de renda. Dessa forma, não é possível 

pensar as políticas sociais e a superação da extrema pobreza sem que sejamos remetidos, 

à esfera das relações de produção e das políticas econômicas. Nesse sentido, trata-se de 

pensar, com profunda consciência social e com clareza teórico-política, as formas de 

produção, repartição e de consumo de bens, recursos e serviços. Trata-se de lutar pela 

democratização do acesso a riqueza social (SILVA, 1997).  

Portanto, insistimos que só se pode pensar a superação da extrema pobreza numa 

sociabilidade para além do capital, visto que a “questão social” que expressa a contradição 

capital trabalho, as lutas de classes e a desigual participação na distribuição da riqueza 

social são inerentes ao modo de proteção capitalista.  
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