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A Questão Social é o objeto do trabalho profissional do Serviço Social. Nas 
diversas instituições em que se inserem, os Assistentes Sociais implementam e prestam 
diferentes serviços sócio-assistenciais, intervindo diretamente nas manifestações da 
Questão Social vividas no cotidiano pelos indivíduos, seja no trabalho, na família ou na 
comunidade. Deste modo, ao analisar a Questão Social em suas diversas expressões é 
indispensável a leitura de sua gênese comum, buscando desvencilhar-se do olhar 
unilateral que responsabiliza o indivíduo por seus problemas ou visualiza as expressões 
singulares em detrimento da dimensão coletiva e estrutural da Questão Social. Assim, 
este texto resulta de pesquisa acerca do conceito de Questão Social e busca contribuir 
para sua compreensão sócio-histórica e político-conceitual indicando de modo breve 
alguns aspectos do debate crítico sobre o tema.  

Perfazendo o percurso histórico, um estudo realizado por Castel (1998) identifica, 
na Inglaterra do século XIV, a existência de uma população pauperizada que era 
classificada entre: 1) indigentes inválidos, que eram desobrigados do trabalho por razões 
tais como doença, velhice e viuvez, e que, por isso, tinham direito à assistência e; 2) 
indigentes válidos, vulgarmente conhecidos como “vagabundos”, que por serem 
considerados aptos ao trabalho não poderiam ter direito à assistência. Este fenômeno, 
que Castel denomina de pauperismo, não pode ainda ser entendido a partir do conceito 
de Questão Social. Neste momento histórico, as causas da pobreza ainda se 
expressavam como conseqüência da escassez de recursos determinada pelo baixo nível 
de desenvolvimento das forças produtivas.  

Castel identifica a Questão Social como sendo “uma inquietação quanto à 
capacidade de manter a coesão de uma sociedade. A ameaça de ruptura é apresentada 
por grupos cuja existência abala a coesão do conjunto” (CASTEL, 1998: 41). De acordo 
com o autor, foi a partir da conscientização da massa – inserida no contexto da 
revolução industrial – que este debate foi suscitado, em um “momento essencial aquele 
que pareceu ser quase total o divórcio entre uma ordem jurídico-política, fundada sobre 
os direitos dos cidadãos, e uma ordem econômica que acarreta uma miséria e uma 
desmoralização de massa” (CASTEL, 1998: 30). Era necessário achar uma solução 
plausível para o pauperismo, tendo em vista a ameaça que o mesmo gerava para o 
capitalismo, bem como sanar o problema dos sujeitos “dessocializados”, das camadas 
sociais “inúteis para o mundo”. Nessa linha de raciocínio, a Questão Social é 
caracterizada, de acordo com Telles (1996: 85), da seguinte forma:  
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A questão social não se reduz ao reconhecimento da realidade bruta da pobreza e 
da miséria. Para colocar nos termos de Castel (1995), a questão social é a aporia 
das sociedades modernas que põe em foco a disjunção, sempre renovada, entre a 
lógica do mercado e a dinâmica societária, entre a exigência ética dos direitos e 
os imperativos de eficácia da economia, entre a ordem legal que promete 
igualdade e a realidade das desigualdades e exclusões tramada na dinâmica das 
relações de poder e dominação. 
 
A expressão “Questão Social” vai abarcar o fenômeno do pauperismo que é 

decorrente do surgimento do capitalismo a partir do século XIX, e que afetava, 
principalmente, a classe trabalhadora na Europa Ocidental, nos marcos da onda da 
industrialização. Durante a Revolução de 1848, emergiu um entendimento acerca da 
Questão Social pautado na sua naturalização, ou seja, as situações de pobreza eram 
vistas como algo que surge de modo natural na sociedade, e o seu enfrentamento 
deveria, então, ser alvo de uma ação moralizadora de modo a enquadrar os sujeitos aos 
padrões socialmente aceitos. Neste contexto, é importante destacar que a pauperização 
designada pelo conceito de Questão Social surge como um fenômeno novo na história, 
isto é, vai referir-se, especificamente, ao pauperismo que se desenvolve alicerçado nas 
estruturas de produção e reprodução decorrentes da instauração da sociedade capitalista. 
A sociedade capitalista que se estabelece tem por base uma lógica exploradora e 
desigual, posta estruturalmente pela forma de organização da produção que, mediante 
diferentes fatores, possibilitou a apropriação privada da riqueza social. A obra “O 
Capital” de Karl Marx, publicada em 1867, contribuiu muito para esta forma de 
compreensão da Questão Social, pois trouxe elementos que possibilitaram visualizá-la 
como uma problemática complexa e ampla que é determinada pela relação entre capital 
e trabalho. Segundo Netto (2001: 46), 

 
A Questão Social, nesta perspectiva teórico-analítica, não tem a ver com o 
desdobramento de problemas sociais que a ordem burguesa herdou ou com 
traços invariáveis da sociedade humana; tem a ver exclusivamente, com a 
sociabilidade erguida sob o comando do capital. 

 
A Questão Social se apresenta como uma expressão da contradição fundamental 

do modo de produção capitalista. Veja-se: enquanto o trabalho é coletivo e 
desenvolvido pelo conjunto da sociedade, a apropriação da riqueza e dos frutos 
produzidos pelo trabalho social é privada, sendo apropriada por uma parcela da 
população, notadamente, pela classe burguesa detentora dos meios de produção. Esta 
forma de estruturação econômica, social e política da sociedade, por um lado, levou ao 
crescimento estrondoso da miséria, e por outro, possibilitou o igualmente abissal 
acúmulo e a concentração de capital. Tal idéia vincula-se ao que Marx chamou de lei 
geral da acumulação capitalista, a qual significa que "no modo de produção capitalista, a 
produção da riqueza social implica, necessariamente, a reprodução contínua da pobreza" 
(NETTO, 2009: 674). As situações de pauperismo eram uma realidade que chegava para 
além dos doentes, inválidos, órfãos, idosos ou viúvas. Atingiam, pois, fortemente a 
grande maioria dos trabalhadores ou proletários, aqueles que mediante seu trabalho 
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produziam e produzem os bens e a riqueza da sociedade e destes eram, e ainda os são, 
alijados. 

No século XIX, a atuação política e o protagonismo do proletariado pauperizado 
traz um novo elemento para a compreensão da Questão Social, especificamente, um 
elemento político. A luta dos trabalhadores por melhores condições de vida passa a ser 
uma grande fonte de preocupação, principalmente, porque representava uma ameaça à 
manutenção da ordem burguesa. Deste modo, entendida como desdobramento da 
relação entre exploração do trabalho e acumulação do capital, a luta de classes aparece 
como fator central e constituinte da idéia de Questão Social. Em outras palavras,  

 
a Questão Social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado 
e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre 
o proletariado e a burguesia (IAMAMOTO, CARVALHO, 1983: 77). 

 
Portanto, é correto falar em “Questão Social” e não em “questões sociais”, visto 

que as diferentes situações de pobreza, miséria, exclusão e subalternidade vividas por 
milhares de pessoas e famílias desde o surgimento do modo de produção capitalista até 
a atualidade têm uma gênese comum, ou seja, tem uma mesma raiz. Esta raiz advém da 
própria estrutura de exploração e desigualdade erguida pela sociedade capitalista, onde 
“a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por 
uma parte da sociedade” (IAMAMOTO, 2003: 27). Por isso, pobreza e miséria não 
podem ser vistas como um fenômeno unilateral e personalista, que responsabiliza o 
sujeito e/ou a família por seus problemas e que vê essas situações como problemas 
singulares e individuais. Mas sim, devem ser vistos a partir de um olhar que percebe a 
dimensão coletiva e estrutural da Questão Social, que reside no fato das desigualdades 
sociais serem produzidas e reproduzidas historicamente a partir das condições 
econômicas, políticas e sociais postas pelo capital. 

A partir deste ponto de vista, compreendendo o pauperismo e a exclusão com 
esta percepção mais ampla, ligada a análise da própria estrutura societária e não ao 
acaso, ao mérito ou ao destino de cada pessoa, é possível dizer, então, que a Questão 
Social é uma só e apresenta distintas expressões. Em outras palavras, as expressões da 
Questão Social referem-se ao conjunto diversificado de formas em que a exclusão e as 
desigualdades sociais se manifestam na vida dos sujeitos, sejam em situações de falta de 
acesso ou falta de condições indignas de moradia, de alimentação, de educação, de 
saúde, de trabalho, situações de violência, entre outros, todas vividas cotidianamente 
pelos indivíduos, famílias e comunidades. Logo, são expressões das desigualdades 
econômicas, políticas, culturais e sociais construídas no bojo da estrutura capitalista e 
que se aprofundam ou se transformam ao longo da história. 

Sob esta perspectiva, não é possível falar que na atualidade existe uma “nova 
Questão Social”. Ora, se a sociedade de hoje está globalmente erguida e sedimentada 
em torno da proposta capitalista, então a raiz da Questão Social continua sendo a 
mesma, visto que não houve alteração na estrutura societária. Ao contrário, vive-se na 
atualidade um movimento de internacionalização do capitalismo sob a égide da 
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financeirização, cujos rebatimentos e crise atingem indistintamente todo o globo 
terrestre. Neste sentido, é conveniente pensar hoje em “novas expressões” da Questão 
Social, isto é, em novas formas de manifestação da mesma Questão Social. Essas 
expressões podem tanto se manterem as mesmas, se alterarem, se aprofundarem ou 
surgirem novas. Novas demandas sociais, novas carências, novas dificuldades, novas 
situações de exclusão e de privação relacionadas à pobreza, discriminação, não-
acessibilidade e subalternidade, porém todos estes fenômenos são decorrentes e 
determinados pelo modo capitalista de organização da vida econômica, política, social e 
cultural.  

A idéia de Yasbek engrossa o caldo conceitual, quando diz que as seqüelas da 
Questão Social que permeiam a vida das classes subalternas destituídas de poder, 
trabalho e informação, se retratam em situações de pobreza, exclusão social e 
subalternidade, estes que se tornam indicadores da desigualdade produzida e 
reproduzida na sociedade capitalista. Para a autora, a "subalternidade assim como a 
exclusão, se expressam em amplo e diverso conjunto de perspectivas, características, 
ações e interesses, pluralidade que configura um amplo leque de desigualdades, 
injustiças e opressões” (YASBEK, 2001: 34).  

Cabe salientar, ainda, o conceito de exclusão social trazido por Sposati (1999: 
66), o qual apresenta uma determinação polar: “a exclusão social tem necessariamente 
um oponente: a inclusão. Isto significa que não há um estado puro de exclusão, mas 
sempre a exclusão em relação a uma dada situação de inclusão.” A autora também faz 
uma distinção entre exclusão e pobreza, onde a última está intrinsecamente relacionada 
com a impossibilidade de aquisição material, enquanto a exclusão estende-se a pobreza 
e amplia para questões culturais. Esta multidimensão pressupõe que indivíduos ou 
grupos excluídos são aqueles em situação de privação relacionados à pobreza, 
discriminação, não-acessibilidade e subalternidade. 

Outro aspecto importante que uma análise conjuntural permite considerar é que 
há versões diferenciadas da Questão Social relacionadas a diferentes conjunturas sócio-
históricas. Essas diferentes versões da Questão Social, por sua vez, estão 
intrinsecamente articuladas aos diferentes estágios do modo de produção capitalista e, 
por conseguinte, geram respostas diferenciadas no que concerne ao enfrentamento de 
suas múltiplas e diferenciadas manifestações. Da mesma forma que a relação capital-
trabalho não é invariável, as expressões da Questão Social também não o são, pois vão 
se metamorfoseando ao longo da história. Indubitavelmente, há novas expressões da 
Questão Social na atualidade, o que não significa dizer que há uma outra Questão Social 
supondo-se, neste caso, que a Questão Social anterior tenha sido solucionada 
(PASTORINI, 2007). Por isso, é de extrema importância o debate sobre o conceito de 
Questão Social para desnudar a lógica de produção e reprodução do capital nos seus 
diferentes momentos históricos e para clarificar as respostas dadas para o enfrentamento 
da Questão Social na contemporaneidade. 

Justamente por considerar as recentes transformações da sociedade capitalista é 
que alguns intelectuais argumentam a existência de uma “nova Questão Social”. No 
entanto, a ênfase dada ao aspecto “novo” da Questão Social pode obscurecer o seu 
aspecto “antigo”. A maximização do “novo” em detrimento do “antigo” obstaculiza um 
entendimento mais amplo do significado da Questão Social e tem rebatimentos 
significativos nas formas de enfrentamento da mesma. Para Pastorini (2007: 17), no rol 
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dos defensores da “nova Questão Social” estão Rosanvallon (1995)123 e Castel (1998). 
Para a autora, “ambos os autores entendem que os invalidados pela conjuntura (inúteis 
para o mundo, segundo Castel) e os novos pobres e excluídos (segundo Rosanvellon) 
não remetem mais à ‘antiga’ categoria de exploração”. No entanto, não há uma 
dicotomização entre o “antigo” e o “novo”, pois ambos são constitutivos de uma mesma 
Questão Social que vai se metamorfoseando no curso da história.  

  Na ótica supracitada, se há uma “nova Questão Social”, o Estado deveria 
acompanhar essas novas tendências e se pautar por um modelo inovador (“Estado 
estrategista” que não significa nem mais nem menos Estado), diferente daquele adotado 
nos países de capitalismo central no período pós-guerra. Dessa forma, o Estado deveria 
atuar dentro dos limites estabelecidos pelo capital objetivando manter a “coesão social” 
(CASTEL, 1998). Perde-se de vista a perspectiva de atuação do Estado enquanto esfera 
central para a efetivação dos direitos sociais necessários a concretização da plena 
cidadania e promoção de políticas públicas de caráter universalista. Como pode-se 
perceber, essas novas tendências não incidem somente sobre o debate acerca da 
categoria Questão Social propriamente dita, atingindo também outras esferas.  

Na esteira destas novas tendências, a categoria trabalho também é colocada em 
cheque: o trabalho estaria perdendo sua centralidade em função de uma provável 
falência da “sociedade do trabalho”; o desemprego nos países de capitalismo central 
seria sua expressão máxima. Vincula-se, portanto, o desemprego ao possível fim da 
“sociedade do trabalho” e não a dinâmica do modo de produção capitalista. O equívoco 
desta abordagem é justamente não considerar o trabalho enquanto categoria fundande 
do ser social que produz coisas úteis. Ao partirem de um pressuposto equivocado, 
alguns intelectuais defendem uma sociedade do “tempo livre”, desconsiderando que 
esse “tempo livre” é tempo alienado, pois convive com formas de trabalho fetichizado. 
Com efeito, se há alienação na esfera do trabalho, não pode haver emancipação na 
esfera do não trabalho. A emancipação deve ocorrer no e pelo trabalho. Assim sendo, o 
problema do desemprego não advêm de uma possível falência da sociedade do trabalho, 
mas é conseqüência da própria dinâmica do capital (que se reestrutura para manter as 
suas produtividade, lucratividade e concentração) que não é nova e se apresenta de 
maneira diferenciada ao longo da história.  

Nesse cenário que se descortina, também é importante considerar o processo de 
reestruturação do capital, ocorrido em diferentes países desde meados da década de 
1970, que fez emergir novamente o espectro do liberalismo. Com o propalado fim do 
“Estado interventor” houve uma significativa redução com os gastos públicos 
destinados a promoção de políticas sociais que enfrentam as expressões da Questão 
Social e um processo de privatização sem precedentes. O receituário neoliberal trouxe 
conseqüências avassaladoras para a classe trabalhadora, desregulamentando as relações 
de trabalho e possibilitando um controle cada vez maior do capital sobre o trabalho. O 
desmonte do “Welfare State” pelo “Estado mínimo” significa uma redução e 
precarização cada vez maiores dos direitos relativos à cidadania plena, deixando que a 
“mão invisível” do mercado possa novamente reger as relações sociais. Tal quadro 
acaba por intensificar as expressões da Questão Social e enfraquecer os mecanismos de 
enfrentamento capazes de frear essa lógica.  

                                                
123 ROSANVALLON, Pierre. (1995). La nueva cuestión social. Repensando o Estado providência. 

Buenos Aires: Manantial. 
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As considerações colocadas acima indicam que só é possível tecer análises 
acerca da Questão Social levando em conta a conjuntura mais ampla. Em outras 
palavras, não há como falar em Questão Social sem colocá-la no bojo da dinâmica 
societária mais abrangente e, em especial, no bojo dos processos econômicos, políticos, 
sociais e culturais próprios do modo de produção capitalista nos seus diferentes 
contextos e estágios de desenvolvimento, tal como propõe a perspectiva materialista 
histórica. Isto é, as novas determinações da Questão Social estão articuladas ao conjunto 
de mudanças verificadas na órbita do capital e o enfrentamento de suas manifestações 
contemporâneas deve levar em consideração tal cenário.  

Vale ressaltar, uma vez mais, que as novas expressões da Questão Social não 
significam o surgimento de uma “nova Questão Social”; são novas manifestações de 
uma mesma Questão Social que tem sua gênese na forma como se produzem e 
reproduzem as desigualdades no capitalismo. Assim sendo, não se pode naturalizar a 
Questão Social, mas entendê-la “como uma questão política, econômica, social e 
ideológica que remete a uma determinada correlação de forças entre diferentes classes e 
setores de classes, inserida no contexto mais amplo do movimento social de luta pela 
hegemonia” (PASTORINI, 2007: 99). Para Pastorini (2007), as análises que defendem 
que a Questão Social “sempre existiu e sempre existirá” acabam por naturalizá-la, 
esvaziando sobremaneira seu conteúdo político. Para a autora (2007: 111), a estrutura da 
Questão Social pode ser traduzida em três pilares centrais, quais sejam: 

 
A ‘questão social’ propriamente dita remete à relação capital/trabalho 
(exploração), seja vinculada diretamente com o trabalho assalariado ou com o 
‘não trabalho’; em segundo, que o atendimento da ‘questão social’ vincula-se 
diretamente aqueles problemas e grupos sociais que podem colocar em xeque a 
ordem socialmente estabelecida (preocupação com a coesão social); e, 
finalmente, que ela é expressão das manifestações e desigualdades e 
antagonismos ancorados nas contradições próprias da sociedade capitalista.   

 
Tendo em vista essa definição abrangente do conceito de Questão Social e o 

debate suscitado até o momento nestes breves apontamentos, cabe-nos indagar como 
estão sendo viabilizadas as estratégias de enfrentamento da Questão Social? Vale 
ressaltar que assim como a própria Questão Social é perpassada por lutas de classe, as 
estratégias de enfrentamento também são tencionadas por projetos societários distintos. 
O processo de implementação das políticas sociais públicas e as lutas no interior desse 
processo sinalizam esses antagonismos de classe. Para Iamamoto (2001: 22), tais 
conflitos apontam, basicamente, para dois caminhos, quais sejam: primeiro, para a 
defesa e ampliação dos direitos relativos à realização da plena cidadania (direitos 
sociais, políticos, econômicos) e, segundo, para a mercantilização das necessidades 
sociais. A primeira forma de enfrentamento objetiva a ampliação da participação e do 
controle popular, a busca da equidade mediante a universalização dos direitos 
reconhecidos, no caso Brasileiro, a partir do conjunto de políticas asseguradas pela 
Constituição de 1988. Para tanto, o Estado deve cumprir suas obrigações garantindo 
políticas públicas sociais que atendam os interesses da coletividade. A construção de um 
processo de democratização política por meio de mecanismos de participação e 
democracia direta torna-se absolutamente importante para se alcançar as demandas dos 
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grupos majoritários, ou seja, deve haver uma constante articulação no âmbito da 
sociedade civil que envolva, entre outras coisas, um trabalho de mobilização e educação 
popular (IAMAMOTO, 2001: 22). 

O segundo projeto pauta-se no receituário neoliberal que secundariza os 
investimentos sociais públicos, colocando em evidência a lógica privatista e 
mercadológica. A implementação de políticas direcionadas a implementação dos 
direitos sociais fica submetidas à disponibilidade de recursos, isto é, dependem de 
“definições orçamentárias”. A lógica empresarial que impõe à cidadania social a 
racionalidade de custo/benefício e de produtividade/rentabilidade passa a reger a 
dinâmica das políticas, reduzindo a democracia a um “modelo de gestão” onde os 
sujeitos tornam-se meros coadjuvantes no processo de construção, implementação e 
fiscalização de tais políticas (IAMAMOTO, 2001: 23,24). 

É nesse contexto sócio-político, onde se manifestam as mais variadas expressões 
da Questão Social e suas formas de enfrentamento, que o profissional do Serviço Social 
atua, mediando o acesso dos indivíduos, famílias, grupos e comunidades aos direitos, 
isto é, é agente mediador no processo de enfrentamento às manifestações da Questão 
Social. Os direitos sociais, entretanto, devem estar alicerçados em políticas públicas de 
caráter universal, e não submetidos à lógica de mercado onde se compra e se vende 
serviços de saúde, educação, etc. Nesse sentido, a relativa autonomia profissional do 
Assistente Social permite que este atue (mesmo tensionado por projetos societários 
distintos ou até mesmo antagônicos) corroborando as demandas da classe trabalhadora, 
o protagonismo dos sujeitos sociais e a mobilização popular no âmbito da sociedade 
civil.         

  A compreensão teórico-conceitual da expressão Questão Social é de extrema 
importância para o Assistente Social que tem nela seu objeto de trabalho manifestada no 
cotidiano do trabalho profissional em suas múltiplas expressões. Neste sentido, é 
relevante ao profissional apreender as formas de produção, reprodução e expressões da 
Questão Social na atualidade e, com suporte teórico-metodológico, ético-político e 
técnico-operativo, projetar formas de enfrentamento, resistência e de defesa da vida. 

As manifestações contemporâneas da Questão Social na América Latina são 
particularmente desafiadoras, devido à colocação dos países latino-americanos no 
contexto de globalização e financeirização da economia capitalista. Sabe-se que a 
globalização não ocorre homogeneamente, beneficiando sobremaneira os países ricos 
em detrimento dos países “periféricos”.  “O mesmo processo de globalização com que 
se desenvolve a interdependência, a integração e dinamização das sociedades nacionais, 
produz desigualdades” (Ianni, 2005: 49). Globalizam-se desafios de natureza social, 
ambiental, cultural, entre outros, que colocam em cheque a permanência do atual 
projeto societário. Vale ressaltar que a globalização é um fenômeno que também abarca a 
mundialização do pensamento crítico, tendo em espaços como o Fórum Social Mundial 
exemplo de resistência ao status quo.  

É importante registrar, também, que a Questão Social não é uma especificidade só 
de países “periféricos”, ela acompanha todo o desenvolvimento histórico do 
capitalismo, estando presente também nos países mais ricos, como nos lembra Ianni:  

 
A experiência já acumulada ensina que a questão social se recria todo tempo, em 
diversas formas, em todas as sociedades nacionais, inclusive nos países 
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dominantes. Mesmo nesses países a questão social continua a desafiar os donos 
do poder, os setores sociais identificados como o neoliberalismo e a social-
democracia (IANNI, 2005: 143). 

 
Seja nos países “centrais” ou nos países “periféricos”, para Ianni, as políticas 

neoliberais obstaculizam a efetivação plena dos direitos sociais e aprofundam a Questão 
Social, pois buscam reduzir o papel do Estado na promoção e proteção de direitos 
considerados básicos, tais como alimentação, moradia e saúde, aumentado ainda mais as 
disparidades sociais.  

No que concerne a globalização financeira, é possível identificar que a 
hegemonia do capital financeiro na atualidade é fruto de um processo histórico, 
econômico e político, que remete a própria permanência do regime capitalista no 
cenário mundial. Tanto a política neoliberal de diminuição do papel do Estado em 
favorecimento à lógica de mercado e à acumulação privada, quanto o chamado “regime 
de acumulação com dominância financeira” (CHESNAIS, 2003: 46) foram 
fundamentais no processo de reestruturação do capital. Reformas políticas significativas 
puderam ser evidenciadas no cenário mundial, desde meados de década de 1970, como 
resposta ao suposto “colapso” do modelo Keynesiano. Tal processo delineou, em grande 
medida, a nova configuração do capitalismo, criando condições propícias para o 
processo de financeirização, isto é, para o domínio do capital financeiro sobre as outras 
atividades da organização produtiva. Tanto o processo de financeirização quanto a 
política neoliberal surgiram em consonância aos interesses do capital, permanecendo, 
até os dias atuais, como eixos centrais desse processo de reestruturação. 
Institucionalizou-se internacionalmente a financeirização, através da “adesão” forçada 
dos países a essas medidas: 

 
A mundialização financeira possui, de modo evidente, a função de garantir a 
apropriação, em condições tão regulares e seguras quanto possível, das rendas 
financeiras – juros e dividendos – numa escala mundial (CHESNAIS, 2003: 
53). 

 
A reestruturação do capital intensificou-se, definindo os contornos da época em 

curso. Os dois eixos político e financeiro são fundamentais para a compreensão da 
realidade contemporânea e centrais para a compreensão da Questão Social.  

O fortalecimento do sistema financeiro no Brasil e na América Latina, segundo 
Minella (2003: 246), passou por dois aspectos centrais:  

 
Primeiro, a maioria dos governos na região patrocinou, em ritmos e intensidades 
diferentes, um processo de abertura financeira, que resultou no incremento do 
número de instituições estrangeiras e no volume de ativos sob seus controles. 
Segundo, ocorreu um intenso processo de fusões, incorporações e privatizações, 
que levou a uma maior concentração no sistema financeiro. 

 
Assim, no Brasil e em diversas regiões do globo, a abertura financeira teve 

respaldo diante de proposições políticas que fortaleceram a iniciativa privada e o capital 
financeiro estrangeiro. Essas políticas possibilitaram solo fértil para as empresas 
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multinacionais que passaram a atuar mais ativamente no campo social. A lógica 
privatista ganhou contornos mais nítidos e a “responsabilidade social das empresas” 
adquiriu maior proeminência em um contexto onde o chamado “terceiro setor” é 
convocado a preencher uma lacuna que deveria ser preenchida pelo Estado.  

À luz do que foi trazido neste ensaio, conclui-se que o debate acerca da categoria 
Questão Social necessita contemplar a compreensão da dinâmica do capitalismo em 
suas várias fases. Tal compreensão é fundamental para se entender a Questão Social na 
atualidade. O atual cenário é marcado por inúmeros desafios, onde o processo de 
financeirização da economia casado ao projeto neoliberal objetivam aumentar a 
lucratividade do capital, deixando em situação de vulnerabilidade social as classes 
subalternizadas. O contexto contemporâneo é desafiador para o trabalho do Assistente 
Social e demanda uma atuação eticamente comprometida com os anseios dos grupos 
menos favorecidos que vivenciam cotidianamente as novas expressões da mesma 
Questão Social.  
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