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das expressões da questão social e (des)proteção 

 
THE CONTRADICTORY CAPITALIST PARTICULARITIES: sharpening of the expressions of the 

social question and (un)protection 
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RESUMO  
O presente artigo trata-se de uma reflexão teórica e crítica que visa 
analisar as contraditórias particularidades inerentes ao sistema 
capitalista, relacionando com processos necessários à manutenção 
desse modo de produção, enfatizando a agudização das expressões da 
questão social e a (des)proteção. Para tanto, objetiva-se compreender 
elementos vitais para o sistema posto, debater suas contradições e 
desvelar a (des)proteção como fundamental nesse processo. É possível 
identificar o aprofundamento dos antagonismos entre as classes e seus 
severos rebatimentos na classe subalterna. 

 
Palavras-chave: Capitalismo: expressões da Questão Social; 

(Des)proteção. 

 

ABSTRACT 
The theoretical and critical mode of production that aims to analyze how 
contracting peculiarities presents peculiarities to the capitalist system, 
relating to production processes, emphasizing the social sharpening of 
the expressions of the question and the maintenance of this sharpening 
of the expressions of the social question. To this end, the objective is to 
understand vital elements for the established system, discuss its 
contradictions and unveil (protection as this fundamental process). It is 
possible to identify the deepening of the antagonisms between the 
classes and their severe repercussions in the subaltern class. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo trata-se de uma reflexão teórica e crítica que visa analisar as 

contraditórias particularidades inerentes ao sistema capitalista relacionando com processos 

necessários à manutenção desse modo de produção, enfatizando a agudização das expressões 

da questão social, concomitante ao estabelecimento de uma (des)proteção social. Para tanto, 

objetiva-se compreender elementos vitais para o sistema posto, debater suas contradições e 

desvelar a (des)proteção como fundamental nesse processo. 

O capitalismo desenvolve formas de reverter o problema econômico gerado por meio 

das crises com intuito de obter resultados para os seus devidos objetivos, visando 

principalmente, manter a estabilidade das taxas de lucro nos moldes pretendidos. Mas, e por 

consequência, ocasionando em implicações societárias ainda maiores para os trabalhadores, 

para as políticas e para os direitos sociais. 

O desenvolvimento e a garantia dos direitos sociais diante destas particularidades, são 

também constituídos de contradições e desafios que expressam os antagonismos entre 

trabalhadores e capitalistas. Devido a isso, a viabilização de direitos sofre incidências e drásticos 

desmontes, decorrentes das reconfigurações do Estado, das transformações do mundo do 

trabalho e das alterações nas políticas sociais e expressões da questão social.  

Para o desenvolvimento da proposta, optou-se pela pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica, contribuindo assim, para o levantamento das 

principais fontes específicas sobre o conteúdo abordado. Neste sentido, o trabalho está 

organizado em dois momentos principais, inicialmente discutem-se as contradições e 

especificidades da manutenção do sistema capitalista, expondo elementos intrinsecamente 

relacionados ao aprofundamento da desigualdade social, no segundo momento é abordada a 

agudização das expressões da questão social de um lado, e de outro um processo crescente de 

(des)proteção, indicados como fatores determinantes para a vitalidade capitalista. 

Portanto, na sociedade contemporânea acompanha-se uma agudização das expressões 

da questão social, que explicitamente está relacionada à intensificação da contradição 

capital/trabalho e ao desenvolvimento de estratégias para maior exploração da força de 
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trabalho. Nesta conjuntura, a questão social não é, mas, se expressa, suas expressões 

demonstram a heterogeneidade e tensionamentos vivenciados pela classe trabalhadora com a 

construção de um contexto de (des)proteção. 

A dinâmica capitalista desenvolve estratégias para favorecer a acumulação, ao tempo 

em que impacta a classe trabalhadora no âmbito da sua produção e reprodução. Assim sendo, 

há uma clara intensificação de contradições entre as classes, que resultam em regressão de 

direitos e, portanto, exigem o redirecionamento das políticas sociais com intuito de atender 

cada vez mais os interesses do capital, deixando as populações vulneráveis cada vez mais 

desamparadas. 

 

2 CONTRADIÇÕES E ESPECIFICIDADES DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CAPITALISTA 

 

A manutenção do sistema capitalista caracteriza-se com duas condições principais desde 

sua gênese e consolidação, quais sejam: a necessidade da existência da propriedade privada e 

do trabalhador livre. Para tanto, divide as classes sociais entre proprietários e não proprietários, 

constituindo-se então, como um modo de produção composto por particularidades que 

explicitam contradições inerentes a duas classes antagônicas: a dos trabalhadores e a dos 

capitalistas.  

Ressalta-se que o capitalismo busca renovar a cada contexto os princípios constitutivos 

de sua gênese, quais sejam: a propriedade privada dos meios de produção como fator 

primordial e a necessidade desse trabalhador livre para submetê-lo a um maior processo de 

exploração de sua força de trabalho. Para tanto, requer um aprofundamento contínuo da lei 

geral da acumulação capitalista, que sucintamente representa o fato de que a riqueza é 

socialmente produzida e apropriada privadamente na mesma proporção, o que mantém a 

desigualdade social que é vital para o sistema em questão. 

Diante da contradição acima mencionada, essencial para a manutenção capitalista, a 

destrutividade da classe trabalhadora e suas ínfimas conquistas tem se tornado cada vez mais 

avassaladora e ao mesmo tempo explícita. O sistema capitalista, caracterizado por meio das 

estratégias estabelecidas para enfrentar suas crises, não somente cria suas necessidades, mas, 

também, apropria-se do Estado que deve ampliar suas funções para favorecer o capitalismo, ao 

tempo em que contribui para impactar os interesses da classe trabalhadora. 
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Esse sistema, em todas as suas formas capitalistas ou pós-capitalistas tem (e deve ter) 
sua expansão orientada e dirigida pela acumulação. Naturalmente, o que está em 
questão a este respeito não é um processo delineado pela crescente satisfação das 
necessidades humanas. Mais exatamente, é a expansão do capital como um fim em si, 
servindo à preservação de um sistema que não poderia sobreviver sem 
constantemente afirmar seu poder como um modo de reprodução ampliado. O 
sistema do capital é essencialmente antagônico devido à estrutura hierárquica de 
subordinação do trabalho ao capital, o qual usurpa totalmente — e deve sempre 
usurpar — o poder de tomar decisões. Este antagonismo estrutural prevalece em todo 
lugar, do menor “microcosmo” constitutivo ao “macrocosmo” abarcando as relações 
e estruturas reprodutivas mais abrangentes. E, precisamente porque o antagonismo é 
estrutural, o sistema do capital é — e sempre deverá permanecer assim — 
irreformável e incontrolável. (MESZÁROS, 2002, p.11). 

 
Neste sentido, institui-se um sistema constituído por distintas roupagens e estágios 

visando adequar-se à realidade vivenciada no seu meio social, além da busca da construção ou 

manutenção de sua hegemonia por meio do qual são intensificados processos de dominação 

da classe detentora dos meios de produção em detrimento da “classe que vive do trabalho” 

(ANTUNES, 2015). Diante dessa correlação de forças estabelecida particularmente entre 

capitalista e trabalhador, as quais intensificam-se no desenvolvimento do capitalismo em seus 

múltiplos ciclos de reprodução, as crises são uma tendência permanente. 

Caracterizado por forte exploração em busca da mais-valia, de onde é retirado o lucro, 

é um trabalho que não é pago ao trabalhador (Marx, 2017). Como postula Marx (2017), o 

capitalismo adota meios para alienar os indivíduos e mantê-los submetidos à classe dominante 

e ao processo de produção, sendo os trabalhadores neste contexto, possuidores apenas de sua 

força de trabalho, contribuindo assim para manter e expandir o acúmulo de lucro. 

 
[...] Uma coisa, no entanto, é clara: a natureza não produz possuidores de dinheiro e 
de mercadorias, de um lado, e simples possuidores de suas próprias forças de trabalho, 
de outro. Essa não é uma relação histórico-natural, tampouco uma relação social 
comum a todos os períodos históricos, mas é claramente o resultado de um 
desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, da 
destruição de toda uma série de formas anteriores de produção social. (MARX, 2017, 
p. 315). 

 
As contradições e especificidades desse sistema, são o reflexo da exploração de uma 

classe que necessita do trabalho e de políticas sociais para sobreviver, e consequentemente 

buscar o seu desenvolvimento de um lado, e de outro, uma classe que veementemente almeja 

o aumento de seu lucro e concentração de riquezas sem preocupar-se de fato com a 

desigualdade social ou regressão de direitos, Iamamoto e Carvalho (2005). 
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É neste conjunto de modificações que são desenvolvidos ataques aos direitos sociais e 

principalmente aos trabalhistas, visto que, a força de trabalho ainda se constitui na maior fonte 

de riqueza do capital, ou seja, a categoria trabalho continua ocupando uma centralidade na 

sociedade capitalista, pois, é através da mesma que se produz o lucro excedente por meio da 

mais-valia, sendo, portanto, responsável por manter o ciclo do capital e prover os meios de 

subsistência do homem. “A riqueza econômica é e continuará sendo resultado do trabalho, do 

trabalho produtivo” (CARCANHOLO, 2008, p. 1). 

Neste sentido, as relações sociais são influenciadas pelo processo de produção, 

enfrentando, portanto, seus impactos deletérios. Todavia, ressalta-se que os efeitos 

exploradores da produção ocultam características inerentes às classes sociais e seus interesses 

antagônicos, retirando, consequentemente a essência destas classes e criando uma aparência 

das mesmas e dos problemas que estas enfrentam cotidianamente, os quais são vitais para o 

capital. 

 

3 AGUDIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL E (DES)PROTEÇÃO: A VITALIDADE 

CAPITALISTA EM QUESTÃO 

 

Para manutenção de sua ideologia dominante, o capital necessita constantemente 

reestruturar o processo de produção, por meio do qual, através de maior exploração da força 

de trabalho é possível obter o aumento da riqueza. Mas, a concentração de riqueza nas mãos 

de poucos, incide no aumento da desigualdade e pobreza da maioria.   

De acordo com Carcanholo (2009, p.55): 

 
A verdade é que vivemos em um regime que significa uma verdadeira tragédia para 
importante porção da humanidade, ao lado da pobreza para grande parte do restante. 
O período do colapso da atual etapa e o futuro do capitalismo só aumentará a tragédia. 
Acreditar num retorno de um capitalismo capaz de crescimento sustentável e até de 
concessões aos trabalhadores é crer em ilusões; divulgar ideias nesse sentido é 
disseminar falsas esperanças. A perspectiva reformista produz um grande dano 
político. O capitalismo de amanhã só poderá ser pior do que o de hoje. 

 
Sendo assim, as contradições inerentes ao sistema capitalista, trazem novas 

configurações ao modo de organização social. A classe dominante preocupa-se em conservar o 

ciclo do capital e aumento do lucro, apesar das crises deste sistema, subordinando a classe 

trabalhadora na sua produção e reprodução de forma alienada. “O capitalismo só poderá 
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sobreviver, com nova roupagem, sobre a base de um grau ainda maior de superexploração do 

trabalho” (CARCANHOLO, 2009, p.55). 

Assim sendo, na cena contemporânea agravada por uma crise econômica, sanitária e 

política, acompanha-se um contexto de importantes estratégias desenvolvidas pelo capitalismo 

e com anuência do Estado para modificar as relações entre as classes sociais, mas, em 

detrimento da classe trabalhadora, visando assim, manter a legitimação da burguesia enquanto 

classe dominante e a acumulação do capital. 

Diante do avanço do capitalismo sobre o trabalho e as políticas sociais e por meio das 

especificidades relativas ao contexto histórico, social e político existente no caso brasileiro, 

como aponta o autor Fernandes (1975), em seu livro A Revolução Burguesa no Brasil, o 

capitalismo associa luxo, poder e riqueza, de um lado à extrema miséria, opróbrio e opressão, 

do outro. 

Com essa particularidade, são criadas condições que tendem a intensificar as 

contradições existentes na relação capital/trabalho, caracterizando uma interdependência 

entre eles, mas, que impacta diretamente os trabalhadores. 

 
Nas conjunturas de crise econômica, o desenlace desse movimento torna-se mais 
explícito, pois, a necessidade de criar mecanismos de contratendência à queda 
tendencial da taxa de lucro revela a estreita vinculação entre os requerimentos do 
processo de valorização e realização do capital e as condições sociopolíticas sob as 
quais o capital tenta superar as crises de sua reprodução, sem perder a condição de 
classe hegemônica, valendo-se, dentre outras medidas, das políticas sociais. (MOTA, 
2015, p. 27). 

 

Assim sendo, as relações sociais constituem-se também como relações capitalistas que 

geram problemas sociais, maior desigualdade e agudização das expressões da questão social, 

ao tempo em que desenvolve ações que impactem e desmontem a proteção social, no sentido 

de priorizar a acumulação capitalista. 

Nessa realidade, a funcionalidade do Estado é imprescindível para o desenvolvimento 

do sistema capitalista e suas contradições, pois, contribui para intensificar e ou mistificar 

relações sociais de exploração da força de trabalho, eliminar ou regredir direitos conquistados 

por meio de lutas sociais, tendo em vista a necessidade primordial de manter a expansão do 

acúmulo de capital.  

Como tal, essas configurações resultam em impactos que penalizam os trabalhadores, 

seja com desemprego, flexibilização, terceirização, cortes orçamentários, pobreza, enfim, com 
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ataque aos seus direitos. Boschetti (2017), enfatiza que em contextos de crise, as políticas 

sociais são os principais alvos da mercantilização, da focalização, da privatização, da 

transformação de bens e serviços públicos em mercadorias destinadas a manter aquecido o 

consumo e a competitividade, e sofrem diretamente a ofensiva capitalista em sua permanente 

busca por superlucros. 

Neste contexto, ocorreram processos de transformações societárias no processo de 

trabalho e relações de produção, no desenvolvimento de direitos e das políticas sociais, logo, 

também incidem na proteção social. De acordo com Arcoverde (2008), as respostas dadas pelo 

Estado às manifestações da questão social são limitadas e não conseguem ultrapassar o viés da 

emergência, da assistência, do clientelismo, do imediato e do conservadorismo, apesar do 

avanço legislativo e dos discursos pró-inclusão pró-redução da pobreza e pró-social. 

Tais medidas, redundam em reconfigurações no papel do Estado que passou a exercer 

uma maior desresponsabilização em meio à agudização das expressões da questão social, 

ocorrendo maior privatização das empresas e serviços públicos, presença constante do terceiro 

setor e de estabelecimento de parcerias para atendimento de demandas sociais. 

Neste sentido, diante de tal conjuntura as políticas sociais perdem dimensões de sua 

funcionalidade, ocorrendo sua redução, fragmentação, focalização na pobreza e 

financeirização. Enfatiza-se, o importante papel assumido pelo capital portador de juros, na 

forma de capital fictício e seus interesses. “Não interessa ao capital financeiro, na forma de 

capital fictício, a manutenção de políticas sociais [...]” (MARQUES, 2018, p.121). 

Ao desenvolver interpretações sobre o capitalismo atual (CARCANHOLO, 2008) analisa 

que com o desenvolvimento do capital fictício no capitalismo atual, temos a clara convicção de 

que as remunerações especulativas surgem como resultado da própria natureza do capital, de 

alguma propriedade milagrosa sua.  

O capitalismo é, portanto, um sistema contraditório, que se apropria da função estatal 

e das relações antagônicas entre as classes para aumentar seu lucro, para tanto, é necessário 

intensificar processos de exploração da classe trabalhadora, desenvolvendo o retrocesso dos 

direitos e políticas sociais, configurando um verdadeiro processo de desproteção social, 

notadamente caracterizado por uma maneira de conduzir as políticas sociais de forma a atender 

a acumulação do capital, colocando em cheque o que se entendia por direitos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em sociedades notadamente capitalistas prevalecem então, relações marcadas por 

desigualdades sociais, por isso as políticas sociais constituem-se como ações interventivas para 

enfrentamento das expressões da questão social, porém, estas não intervêm no processo de 

produção e reprodução do capital, ou seja, não o alteram e ainda contribuem para prevalência 

do sistema de capital global com dependência e subordinação. 

 Os rebatimentos deste processo são nítidos para a classe trabalhadora, seja através do 

desemprego estrutural, pois a reestruturação nos processos de produção vai gerar um 

excedente significativo de trabalhadores, seja porque os sistemas de proteção social serão 

gradativamente desmontados, subfinanciados, focalizados e seletivos, empurrando para a 

esfera do mercado os serviços sociais, além destes terem parte do seu orçamento desviado 

para compor a parcela do pagamento dos juros da dívida pública. 

As medidas adotadas demonstram a verdadeira intenção do capital, qual seja, a de 

manter o processo de acumulação, mesmo que efetuando a destrutividade do ser humano e 

seus direitos, ou ainda, tendem a apontar que apesar da agudização das expressões da questão 

social numa conjuntura de extrema pobreza e crescente desigualdade, a construção de uma 

(des)proteção é imprescindível para reestruturação do sistema capitalista e manutenção da sua 

hegemonia dominante. 

O capitalismo desenvolve então, estratégias com intuito de enfrentar e ou superar os 

momentos de crises sem alterar a estrutura da acumulação capitalista, assim, necessita 

expropriar cada vez mais as garantias estabelecidas e os próprios sujeitos sociais, consolidando 

um processo de maior subordinação, desassistência das políticas de cariz público, desmonte de 

direitos e enfrentamento das vulnerabilidades no sentido de administrar a desigualdade. 
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