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RESUMO 

 

SANTIAGO, Helena, F. de M. A contribuição da Teoria Social de Marx para o 
Serviço Social Brasileiro. Brasília: Universidade de Brasília/Departamento de 
Serviço Social, 2015. 
 
O Serviço Social emerge no trânsito do capitalismo concorrencial ao monopolista, 
passa por diversas fases de seu desenvolvimento, assimilando concepções, ao 
longo do seu processo histórico, de cunho moralista, conservador, liberal, positivista 
e modernizador com adoção de técnicas, culminando com a intenção de ruptura com 
o tradicionalismo e o conservadorismo e a ruptura da alienação política. A profissão 
se aproxima da tradição marxista, assimilando, num primeiro momento, os vieses do 
marxismo vulgar, do sincretismo e da instrumentalização, havendo o início da 
superação deste processo com a aproximação das fontes marxianas e de 
intelectuais clássicos da tradição marxista. A Teoria Social de Marx revela-se 
fundamental para o Serviço Social por possibilitar uma apreensão da realidade na 
sua concretude, processualidade e contraditoriedade, com base nas determinações 
históricas, sociais, políticas e econômicas. Este fator, associado à experiência 
vivenciada no campo de estágio foram os elementos motivadores para a escolha do 
tema do método de Marx. O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é 
analisar, ainda nos seus limites, as contribuições da Teoria Social de Marx para o 
Serviço Social Brasileiro e buscar a apreensão de algumas das suas categorias 
fundamentais. A metodologia norteadora é análise bibliográfica, exploratória e 
documental, culminando na construção de dois capítulos permeados pelos 
fundamentos sócio-históricos do Serviço Social Brasileiro e pelo estudo do método 
de Marx com ênfase para as categorias da dialética, da totalidade, da mediação, da 
alienação e da práxis. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Projeto Ético-Político do Serviço Social. Teoria 
Social de Marx. Dialética. Totalidade. Mediação. Alienação. Práxis.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Social Brasileiro emerge no contexto político e econômico de 

transição entre o capitalismo concorrencial e o monopolista, com o importante papel 

no trato das diversas formas de expressão da “questão social”, a qual se 

metamorfoseia em face do aprofundamento do sistema capitalista e seu secular 

processo de exploração da classe trabalhadora em que permeia a relação 

antagônica e contraditória entre o capital e o trabalho. 

A profissão passa por diversas fases em seu desenvolvimento sofrendo, ao 

longo do seu processo histórico, influências ideológicas cristãs, moralistas, 

conservadoras, liberais e positivistas. O Estado, a partir da década de 1930, passa a 

gerir e administrar a “questão social”, que assume dimensão política, ao contrário da 

perspectiva anterior, pois até a década de 1920 a “questão social” era tratada como 

questão de polícia e de repressão. Nesse caso, ao reconhecer a “questão social” 

como questão política, o Estado passa a implementar políticas sociais como forma 

de enfrentamento às sequelas da “questão social”. Para atuar nas políticas sociais, 

os assistentes sociais eram formados em uma perspectiva moralista, instrumental e 

funcionalista, de forma a atender as prerrogativas e anseios do capital.  

Posteriormente, em meio ao processo de formação profissional, vai-se 

engendrando no Serviço Social um movimento de intenção de ruptura com o 

tradicionalismo e o conservadorismo. 

Inicialmente, a profissão se aproxima da Teoria Social de Marx, assimilando, 

neste processo, influências político-partidárias e os vieses do marxismo vulgar, do 

sincretismo e da instrumentalização, rompe com a alienação política no III CBAS, 

conhecido como Congresso da Virada, e inicia o processo de superação dos vieses 

teórico-metodológicos até então distorcidos, com a aproximação às fontes 

marxianas e de produções de autores clássicos da tradição marxista.  

Cabe salientar, nessa perspectiva, que o materialismo histórico e dialético, 

concebe que a realidade é constituída por uma totalidade de complexos, 

contraditória e em constante processo de transformação. A Teoria Social de Marx 

contempla elementos fundamentais que viabilizam uma aproximação à realidade, a 

qual não se limita à aparência. Esta é apenas uma parte da realidade que atua como 

o ponto de partida para efetuar o detóur, o caminho que proporcionará, pelo 
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pensamento, captar suas múltiplas determinações que atuam num complexo de 

totalidades interconectadas e em constante dinâmica dialética. 

Em face das dilacerações da ideologia burguesa e da sua superficialidade, o 

método de Marx, revela-se imprescindível para o exercício profissional do assistente 

social, o qual tem como objeto de intervenção a “questão social” e suas expressões 

em processo constante de transformação. A identificação dos determinantes 

históricos e econômicos favorecida pela mediação à luz da Teoria Social de Marx 

possibilita ao profissional apreender a realidade na sua concretude viabilizando 

estratégias e mediações mais efetivas e em consonância ao Projeto Ético-político. 

A motivação para a escolha do tema do método de Marx deste Trabalho de 

Conclusão de Curso se deu pela importância da Teoria Social de Marx para o 

Serviço Social e, particularmente, pela experiência vivenciada no campo de estágio, 

no qual a prática profissional era desprovida ou extremamente limitada da relação 

dialética teoria-prática, sendo muito marcante um processo de alienação e de 

atendimento aos interesses do capital e, motivada pela minha própria tentativa de 

não ser “devorada” pelo capital no âmbito profissional, para a busca de ruptura do 

meu próprio processo de alienação e de visão distorcida da realidade, já que fui 

concebida nesta visão de mundo e, ainda, na tentativa de realizar no futuro uma 

ação profissional sintonizada com uma concepção crítica acerca da realidade e com 

os princípios do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

Desta forma, o objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é analisar, 

ainda nos seus limites, as contribuições da Teoria Social de Marx para o Serviço 

Social Brasileiro e buscar a apreensão de algumas das suas categorias 

fundamentais como contributos para a profissão, ressaltando que diante da sua 

complexidade, a perspectiva marxiana não se esgota no que será abordado neste 

trabalho. Em consonância a este objetivo, a metodologia adotada será a pesquisa 

bibliográfica, exploratória e documental, priorizando produções intelectuais crítico-

dialéticas tanto no âmbito do Serviço Social, quanto nas demais áreas do 

conhecimento. 

Os resultados da pesquisa estão organizados em dois capítulos. O primeiro 

capítulo contempla o trânsito do capitalismo concorrencial para o monopolista no 

Brasil adentrando na emergência do Serviço Social Brasileiro, contemplando os seus 

processos de formação e desenvolvimento em consonância aos seus determinantes 
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econômicos e históricos, com destaque para o Movimento de Reconceituação da 

profissão, o processo de Intenção de Ruptura com o tradicionalismo e a 

aproximação à tradição marxista com seus vieses do marxismo vulgar, o ecletismo e 

a instrumentalização e, o engendramento estratégico do capital com o 

neoconservadorismo. Finalizar-se-á o capítulo com a influência da tradição marxista 

nas concepções e formulação do Projeto Ético-Político, o trabalho, a construção de 

valores, a moral, a reflexão ética, o preconceito, a cotidianidade e, por fim, o 

processo histórico de construção dos Códigos de Ética do Serviço Social Brasileiro. 

O segundo capítulo se estrutura numa busca de aproximação da Teoria 

Social de Marx. Embora o estudo das categorias tenha sido subdividido a fim de 

organizar didaticamente os assuntos tratados, é importante dizer que os temas são 

interconectados ao longo do capítulo, numa relação dialética. Seu início é marcado 

com concepções prévias do método, contemplando aspectos do processo 

construtivo da teoria de Marx e elementos envolvidos no processo de conhecimento. 

Sequencialmente, abordar-se-á a temática da dialética e o seu modo de concepção 

da realidade, aspectos inerentes ao movimento, o processo do detóur, a concepção 

de mundo pelo homem, a práxis utilitária e a pseuconcreticidade e sua superação. A 

categoria da totalidade traz estudos sobre as totalidades parciais e suas relações 

entre si e com o todo, sua concepção genético-dinâmica, sua processualidade, os 

elementos constitutivos no processo de interação dialética e de transformação da 

realidade. A categoria da mediação trata da sua função, dinamicidade, do processo 

de interligação com a totalidade e sua importância para a prática profissional do 

assistente social. A alienação contempla o seu caráter concreto e social, a inversão 

da relação sujeito-objeto, o seu processo de formação e manifestação em 

consonância à relação de continuidade e descontinuidade dos estudos de Marx. Por 

fim, os estudos da práxis serão norteados pela unidade sujeito-objeto, a relação 

consciência e fins, o processo de transformação, a relação teoria-prática, seus 

processos, benefícios e desafios. 
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CAPÍTULO 1 

SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO: FUNDAMENTOS E SIGNIFICADO SOCIAL 
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1.1 EMERGÊNCIA DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 

 

Para a busca de uma aproximação à Teoria Social de Marx, a qual 

desempenha um importante papel para apreensão da realidade social, em especial, 

em vinculação à prática profissional do assistente social, revela-se indispensável, 

contudo, realizar, como ponto de partida, um transpassar pelos principais marcos 

históricos que determinaram a necessidade de emergência da profissão na 

sociedade brasileira. 

Antes de iniciar o transcurso pelas abordagens teóricas, vale ressaltar que, 

conforme Montaño (2009, p. 20), existem duas teses opostas sobre a origem do 

Serviço Social. Uma delas é a perspectiva endogenista, a qual,  

[...] sustenta a origem do Serviço Social na evolução, organização e 
profissionalização das formas “anteriores” de ajuda, da caridade e da 
filantropia, vinculada agora à intervenção na “questão social”, remontando 
as bases do Serviço Social às primeiras formas de ajuda, ou seja, às obras 
de Tomas de Aquino e Vicente de Paula. 
 

As análises dos autores solidários à tese endogenista, segundo Montaño 

(2009, p. 27), “[...] não consideram o real (a história da sociedade) como o 

fundamento e causalidade da gênese e desenvolvimento profissional, apenas 

situando as etapas do Serviço Social em contextos históricos [...]”. Os fatos são 

naturalizados e a história é construída sem recuperar a sua processualidade.  

       A percepção das determinações do Serviço Social se dá de forma diferenciada 

pela segunda tese, que trilha um caminho de análise oposto à primeira tese. A 

perspectiva histórico-crítica, a qual buscar-se-á primar no decurso deste trabalho 

numa tentativa de aproximação da realidade, infere o surgimento do Serviço Social 

[...] como um produto da síntese dos projetos político-econômicos que 
operam no desenvolvimento histórico, onde se reproduz material e 
ideologicamente a fração de classe hegemônica, quando, no contexto do 
capitalismo na sua idade monopolista, o Estado toma para si as respostas à 
“questão social”. (MONTAÑO, 2009, p. 30).  

  
           A apreensão do movimento desta dinâmica histórica revela-se fundamental, 

pois neste processo há um elemento central, a “questão social”, surgida nos anos 

1830, que conforme Netto (2009), se refere ao conjunto de problemas políticos, 

sociais e econômicos derivados do surgimento da classe operária quando da 

constituição da sociedade capitalista, estando, portanto, vinculada ao conflito da 

relação antagônica e contraditória entre o capital e o trabalho. 
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Conforme Iamamoto e Carvalho (2009), os proletários, incluindo mulheres e 

crianças, eram obrigados a cumprir excessiva carga diária de trabalho, recebendo 

salários ínfimos, os quais não permitiam cobrir necessidades básicas de 

alimentação, infraestrutura, moradia e vestuário, ocasionando surtos de doenças, 

revolta, aumento dos índices de criminalidade, prostituição, violências diversas e 

mortes. 

Nos seus primórdios, a questão social era tratada como caso de polícia, com 

repressão e violência. Entretanto, à proporção que o capitalismo se desenvolvia, 

avançando para o nível monopolista e a sociedade se tornava mais complexa, as 

ações, baseadas na repressão, começavam a não ter mais resultados efetivos e 

novas estratégias passavam a ser exigidas. 

Neste cenário, já é possível um vislumbre de surgimento do Serviço Social. 

Netto (2009), aborda que a compreensão da singularidade da origem histórico-social 

do Serviço Social perpassa pelo momento processual da sociedade burguesa que 

passava do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, entre o 

período de 1890 e 1940, experimentando profundas mudanças no ordenamento e na 

dinâmica econômica com convergências na esfera social e política. 

Concomitantemente, a classe trabalhadora, embora inicialmente composta 

por maioria de imigrantes, vai tomando consciência da sua situação de exploração e 

opressão. Conforme Iamamoto e Carvalho (2009), os trabalhadores passam a se 

organizar em movimentos sociais e alcançam diversos estágios de organização, 

buscando referenciar-se nas relações de produção e em reivindicações baseadas 

em regulamentações e direitos trabalhistas, com críticas aos valores burgueses e a 

busca de um novo tipo de sociedade. Os movimentos organizados pelos operários, 

foram, naquele período histórico, reprimidos, com sedes fechadas, líderes 

perseguidos, presos ou deportados. As décadas de 1910 e 1920 foram marcadas 

por greves e manifestações operárias que se ampliaram no período anterior e 

posterior à primeira guerra mundial. 

 Em meio aos constantes processos conflitivos, antagônicos e contraditórios 

característicos da sociedade capitalista, o capitalismo concorrencial transita para o 

capitalismo monopolista. Netto (2009, p. 20), traz que o objetivo primário da 

organização monopólica é o “[...] acréscimo dos lucros capitalistas através do 

controle dos mercados [...]” por meio de um redimensionamento do papel 
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econômico-financeiro do sistema bancário e a implantação de diversos fenômenos 

com vistas ao alcance deste objetivo. O autor cita como exemplo destes fenômenos, 

o aumento dos preços de mercadorias e serviços, dos custos de venda, a redução 

da força viva de trabalho devido às inovações tecnológicas e destaca a 

supercapitalização, o parasitismo da burguesia, a “batalha” entre a concorrência, o 

acirramento do processo de exploração ao trabalhador e da contradição na relação 

capital x trabalho. 

          Contudo, conforme Netto (2009), a implantação destes fenômenos acaba 

gerando sérias implicações na dinâmica econômica, o que leva à necessidade dos 

grupos de monopólios lançarem mão de mecanismos de intervenção extra-

econômicos para o redimensionamento e refuncionalização da economia. O Estado 

é acionado e passa a assumir os setores básicos da economia, fornecendo energia 

e matérias-primas a baixo custo aos capitalistas, controlando as empresas em 

dificuldades, concedendo subsídios, dentre outros.  

         O campo estratégico com atribuições diretas e indiretas do Estado é o de 

maior expressão, sendo-lhe conferido o papel de administrador dos ciclos de crise, 

“[..] “comitê executivo” da burguesia monopolista” [...] (NETTO, 2009, p. 26) em 

atendimento aos interesses do capital monopolista. 

         Dentre suas estratégias, conforme Netto (2009), há a manutenção das 

condições físicas da força de trabalho superexplorada com vistas à reprodução 

ampliada do capital. Ao Estado cabe, fundamentalmente, “[...] a preservação e o 

controle contínuo da força de trabalho, ocupada e excedente, [...] regular a sua 

pertinência a níveis determinados de consumo e a sua disponibilidade para 

ocupação sazonal [...]” (NETTO, 2009, p. 26-27).  

         Contudo, para exercer o que lhe compete, o Estado necessita se legitimar 

politicamente por meio da incorporação de protagonistas sócio-políticos e, através 

da difusão e do estabelecimento de direitos e garantias civis e sociais, organizar um 

consenso favorável ao seu desempenho. Esta estratégia é oportuna e assentada em 

face do crescimento organizado das lutas proletárias que ocorriam no momento 

histórico de transição ao capitalismo monopolista. Embora em meio a sistemas 

políticos desprovidos de flexibilidade e inclusividade, são adotadas respostas 

positivas às demandas dos trabalhadores, de forma refuncionalizada, para 
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preservação e controle da força de trabalho com vistas à maximização dos lucros. 

(NETTO, 2009)  

          Neste sentido, Netto (2009, p. 29) afirma que “é somente nestas condições 

que as sequelas da questão social tornam-se – mais exatamente: podem tornar-se – 

objeto de uma intervenção contínua e sistemática por parte do Estado [...] como alvo 

de políticas sociais". 

          Em face das motivações expostas, “[...] a “questão social” se internaliza na 

ordem econômico-política” (NETTO, 2009, p.30) envolvendo, neste processo, 

diversos fatores articulados, como manutenção do aumento do exército industrial de 

reserva, preservação de condições aquisitivas mínimas, mecanismos de distribuição 

e, condições gerais externas, internas, econômicas e sociais para a produção 

capitalista monopolista. 

          O Estado busca administrar as expressões da questão social por meio da 

política social e regulamenta as relações entre os capitalistas e os trabalhadores 

com a inserção de sistemas de seguro social com vistas à garantia de condições 

favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo monopolista. A intervenção estatal, 

contudo, fragmenta e parcializa as sequelas da questão social (NETTO, 2009).  

           Vale ressaltar que as políticas sociais são decorrentes da capacidade do 

proletariado de se mobilizar e de se organizar, mas, sua dinâmica não se restringe a 

uma tensão entre a burguesia e o proletariado. Elas são resultantes complexas de 

um jogo atravessado por contradições, confrontos e conflitos (NETTO, 2009).           

Nesse período de emergência da questão social no Brasil, os movimentos 

sociais e operários eram uma ameaça à ordem burguesa, afetando não somente os 

seus lucros, mas a moral, a religião e a ordem pública. Neste sentido, com vistas à 

busca do reestabelecimento da ordem social, o Estado, enquanto administrador dos 

ciclos de crise, solicita a intervenção da Igreja Católica, a qual acaba sendo 

favorecida, no caso brasileiro, por um contexto político-econômico. 

Iamamoto e Carvalho (2009) assinalam que, após a Igreja Católica sofrer 

derrota com a laicização e a perda de domínio em face dos movimentos filosóficos e 

intelectuais do século XIX, inicia-se um processo de reação católica a partir da 

segunda metade da República Velha. Com vistas à mobilização do laicato, a Igreja 

procura e recruta a aristocracia intelectual, a qual interpreta a realidade brasileira 
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com inspiração na ultra-direita europeia e define soluções de ordem antiliberal e 

antidemocrática. 

Vale ressaltar que o movimento católico tinha natureza autoritária, elitista, 

rigidamente corporativista, submetida ao controle da hierarquia e com tendência 

direitista e reacionária. Mantinha estreita aliança com o fascismo nacional, luta 

constante contra o socialismo e defendia um programa profundamente conservador 

e austero nas relações sociais vigentes (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009).  

Conforme Iamamaoto e Carvalho (2009), a queda da economia cafeeira, 

ocorrida ao final da década de 1920, e a crise mundial de 1929 possibilitam o 

surgimento de oligarquias regionais e de setores do Estado, em especial militar. É 

formada uma coalizão heterogênea que desencadeia o movimento político-militar, 

levando a República Velha à ruína. Os desentendimentos surgidos acabam por 

desencadear uma crise hegemônica que leva ao estabelecimento do Estado de 

Compromisso, momento em que o Estado, pela autonomia que lhe é conferida, 

favorece caminhos facilitadores para a acumulação capitalista, assumindo, 

gradualmente, a formação de uma organização corporativa, canalizando interesses 

divergentes para repolitizá-los e discipliná-los em favor do capital. 

O Brasil entra num processo de recessão econômica, de ápice dos 

movimentos proletários e de radicalização política que marca os anos 1934-1935. 

Há uma abertura do espaço público e um relaxamento da repressão em face da 

conjuntura eleitoral e de aspectos liberais sancionados na Constituição de 1934, o 

que favorece maior levante do sindicalismo autônomo e de movimentos sociais. O 

Governo responde com a decretação da Lei de Segurança Nacional e com o 

aumento da repressão. Há uma nova tentativa de levante operário, mas é seguida 

de um esmagamento extremamente repressivo. Esta sucessão de fatos deixa claro 

às facções burguesas a necessidade de um projeto de dominação e controle social1. 

É neste cenário que se dá, no período de 1935-1937 o trânsito para a implantação 

do Estado Novo. 

Conforme Yazbek (2009, p. 06), 

Nos anos 30, o Estado assume a regulação das tensões entre as classes 
sociais mediante um conjunto de iniciativas: a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), o Salário Mínimo e outras medidas de cunho controlador, 
assistencial e paternalista. Ao reconhecer a legitimidade da questão social 

                                                           
1 Conforme a conjuntura, o controle social parte do Estado para a sociedade ou da sociedade para o 

Estado. 
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no âmbito das relações entre capital e trabalho, o governo Vargas buscou 
enquadrá-la juridicamente, visando à desmobilização da classe operária e a 
regulação das tensões entre as classes sociais. 

 

A crise de hegemonia dos anos 1930 favorece à Igreja a abertura de um vasto 

campo de intervenção na vida social, momento em que é requisitada pelo Estado 

para o desempenho de importante papel com vistas à estabilidade do novo regime, o 

resguarde e consolidação da ordem e da disciplina social. Para tanto, o Estado lhe 

concede a garantia de campos privilegiados de intervenção e a retomada de seus 

privilégios e prerrogativas, havendo alguns reconhecimentos formais na Constituição 

de 1934 (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009).  

A Igreja Católica lança seu projeto de reunificação e recristianização da 

sociedade burguesa visando a ordenação das relações de produção, a restauração 

dos costumes cristãos e a harmonização entre as classes em conflito. Firma, por 

meio da Ação Católica Brasileira, uma forma particular de atuação política e vincula 

seu projeto às encíclicas papais Rerum Novarum de Leão XIII (1891) e a 

Quadragésimo Anno de Pio X (1931). 

Segundo Yazbek (2009, p. 03-04),  

Os referenciais orientadores do pensamento e da ação do emergente 
Serviço Social tem sua fonte na Doutrina Social da Igreja, no ideário 

franco‐belga de ação social e no pensamento de São Tomás de Aquino 
(séc. XII): o tomismo e o neotomismo [...] É, pois, na relação com a Igreja 
Católica que o Serviço Social brasileiro vai fundamentar a formulação de 

seus primeiros objetivos político/sociais orientando‐se por posicionamentos 
de cunho humanista conservador contrários aos ideários liberal e marxista 
na busca de recuperação da hegemonia do pensamento social da Igreja 
face à "questão social". Entre os postulados filosóficos tomistas que 
marcaram o emergente Serviço Social temos a noção de dignidade da 
pessoa humana; sua perfectibilidade, sua capacidade de desenvolver 
potencialidades; a natural sociabilidade do homem, ser social e político; a 
compreensão da sociedade como união dos homens para realizar o bem 
comum (como bem de todos) e a necessidade da autoridade para cuidar da 
justiça geral. 

 

A Igreja Católica cria, em 1932, o Centro de Estudos e Ação Social – CEAS, 

na cidade de São Paulo e o mantém sob seu controle. O objetivo central da 

instituição era promover uma formação por meio do estudo da doutrina católica, 

fundamentar suas ações e favorecer o conhecimento aprofundado dos problemas 

sociais, visando maior eficiência e orientação para a intervenção (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2009).  
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Conforme Yazbek (2009), o CEAS era mantido com mensalidades das sócias, 

oferecendo cursos de filosofia, moral, legislação do trabalho, encíclicas, dentre 

outros. O CEAS criou quatro Centros Operários que se constituíram em sedes da 

Juventude Operária Católica e campo de estágio para estudantes de Serviço Social. 

O surgimento do CEAS esteve vinculado a dois fatores, conforme Iamamoto e 

Carvalho (2009). O primeiro se refere ao cenário político que se descortinava em 

São Paulo no início da década de 1930, pois com vistas à recuperação do poder 

local e nacional, as classes dominantes paulistas que haviam sido destituídas do 

poder político, efetuaram uma série de movimentos políticos e ideológicos com 

organizações radicais de direita, lançando o movimento insurrecional de 1932. O 

segundo fator se trata da busca de intervenção direta junto ao proletariado 

objetivando o afastamento de influências consideradas subversivas, como era o 

caso do avanço do comunismo. 

Com a intensificação de suas atividades e a formação das primeiras jovens 

católicas, em 1936 é fundada a Escola de Serviço Social de São Paulo. 

Concomitante à demanda para habilitação da formação técnica e especializada, 

havia a demanda de assistentes sociais por parte de certas instituições do Estado 

para o desempenho de funções nos serviços sociais públicos em face da Lei 2.497 

de 24/12/1935 que instituía o Departamento de Assistência Social do Estado. 

Posteriormente, o Estado de São Paulo passa a superintender a gestão da 

assistência social e,  

[...] procurará racionalizar a assistência, reforçando e centralizando sua 
participação própria e regulando as iniciativas particulares. Estas tenderão a 
se tornar cada vez mais dependentes – documentação burocrática, 
subvenções, etc. – e voltadas para demanda de serviços por parte do 
Estado, através de convênios, etc. [...] O governo procurará, portanto, 
subordinar a seu programa de ação as iniciativas particulares [...] Assim, a 
demanda por essa formação técnica especializada crescentemente terá no 
Estado seu setor mais dinâmico, ao mesmo tempo em que passará a 
regulamentá-la e incentivá-la, institucionalizando sua progressiva 
transformação em profissão legitimada dentro da divisão social e técnica do 
trabalho. Neste sentido, quando em 1936 é fundada pelo CEAS a primeira 
Escola de Serviço Social, esta não pode ser considerada como fruto de uma 
iniciativa exclusiva do Movimento Católico Laico, pois já existe presente 
uma demanda – real ou potencial – a partir do Estado, que assimilará a 
formação doutrinária própria do apostolado social (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2009, p. 175-176) 2. 
 

Diante do exposto, observa-se um papel preponderante do Estado, efetuando 

ações estratégicas para a centralização da assistência social de forma a direcionar o 

                                                           
2 Iamamoto e Carvalho analisam o Brasil industrial e urbano. 
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seu desenvolvimento em consonância aos objetivos dominantes, ao mesmo tempo 

em que regulamenta e incentiva a institucionalização e posterior legitimação do 

Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho. A posição de maior patrocinador 

de bolsas de estudos reforça suas intenções desde o início da formação profissional.  

Ademais, a demanda profissional passou por um processo de mercantilização 

rapidamente. Não mais a assistente social precisa ser uma moça ou senhora dos 

setores abastados da sociedade, de rígida formação pessoal e familiar centrada na 

moral cristã. Ela passa a ser uma força de trabalho passível de ser comprada e 

inserida na divisão social do trabalho, embora não tenha implicado na eliminação do 

conteúdo doutrinário da formação do assistente social, sendo até reificado ao 

ensino, o modo de ser e de ver o mundo das pioneiras. Isto não foi um entrave para 

a assimilação do Estado e empresas, mas funcional às suas necessidades. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009) 

A Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro é fundada em 1937, sendo 

definida esta cidade por ser um antigo polo industrial do Sudeste, um grande centro 

de serviços públicos com grande volume de proletários e, por ser a maior cidade do 

país que concentrava a administração federal, os principais aparatos da Igreja 

Católica, os grandes bancos e os centros de direção política e econômica. Diferencia 

de São Paulo por ter maior participação das instituições públicas (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2009). 

Conforme Netto (2009), nesse período, o Estado burguês se amplia, sua 

estrutura e significado social se tornam mais complexos em face da sua intervenção 

política frente ao enfrentamento da questão social, incorporando desdobramentos de 

caráter público e o fundamento individualista da tradição liberal com a 

responsabilização dos indivíduos. Os problemas sociais (públicos) se transfiguram 

em problemas pessoais (privados).  

Há uma redefinição do público e do privado e todas as instâncias sociais são 

invadidas e metamorfoseadas pela lógica monopólica, numa tendência de 

psicologização da vida social. Ou seja, “[...] domina estrategicamente a circulação e 

o consumo e articula uma indução comportamental para penetrar a totalidade da 

existência dos agentes sociais particulares” (NETTO, 2009, p. 38-39). Áreas que 

antes eram reservadas à autonomia individual são invadidas, como a família, a 

organização doméstica, a estética, o erotismo, a imaginação, o ócio, dentre outras. 
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Essa estratégia do Estado burguês, citada por Netto, revela sua relação com 

o processo de produção e reprodução capitalista, necessário para a manutenção do 

capital, o que remete a Iamamoto e Carvalho (2009) quando trazem que as relações 

sociais produzidas e reproduzidas não se limitam ao processo produtivo material e o 

modo de trabalhar, mas envolvem também o modo de viver com alcance de 

expressões no cotidiano, na família, no lazer, na escola, no poder, na profissão, 

enfim, no processo social em sua totalidade, adentrando a vida em sociedade e 

abarcando as formas de consciência social no âmbito jurídico, religioso, artístico ou 

filosófico. 

O século XIX é marcado por intensa acumulação de reflexões sobre o ser 

social que, embora de caráter muito heterogêneo e com bases inspiradas no 

anticapitalismo romântico com inclinação ao pensamento conservador, acabaram se 

constituindo em referencial orientador e legitimador das bases para enfrentamento 

da questão social, subsidiando a estratégia da perspectiva pública e privada do 

capitalismo monopolista, que se trata, conforme Netto (2009, p. 43), “[...] De um 

estilo de pensar o social que tem por limite o marco da sociabilidade burguesa, o 

positivismo, que, antes de ser uma “escola” sociológica, é a auto-expressão ideal do 

ser social burguês [..]”.  

Sob esta perspectiva, a sociedade é naturalizada considerando os indivíduos 

sociais como seres situados na dimensão ético-moral, facultando assim, espaço 

para a psicologização das relações sociais. Num primeiro momento tal abordagem 

se ancora na teoria de Auguste Comte, que considera a problemática da questão 

social como determinação externa à dinâmica e estrutura da sociedade burguesa, 

sendo atribuído aos dilemas mentais e morais a sua derivação, tendo como proposta 

terapêutica, uma reorganização com ênfase na educação e na espiritualidade para 

uma modelagem psicossocial e moral (NETTO, 2009). 

Este primeiro momento remete ao pensamento social da Igreja sobre a 

questão social, revelando um ponto de interligação ideológica e política entre Estado 

e Igreja Católica, pois conforme Yazbek (2009, p. 08) assinala, a Igreja a entende, 

[...] como questão moral, como um conjunto de problemas sob a 
responsabilidade individual dos sujeitos que os vivenciam embora situados 
dentro de relações capitalistas. Trata-se de um enfoque conservador, 
individualista, psicologizante e moralizador da questão, que necessita para 
seu enfrentamento de uma pedagogia psicossocial, que encontrará, no 
Serviço Social, efetivas possibilidades de desenvolvimento. 
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Num segundo momento, a psicologização é engendrada pela teoria de Emile 

Durkheim que remete ao problema da coesão social e a necessidade de um controle 

social por meio de normas morais para redução dos comportamentos sociopáticos. 

O pensamento de Durkheim, de inclinação laica, sugere uma intervenção 

parametrada por uma moral “científica” dirigida por profissionais e pelo Estado 

(NETTO, 2009).  

O pensamento positivista e seu aspecto conservador foi incorporado ao 

Serviço Social, especialmente no momento de tecnificação da profissão. Conforme 

Yazbek (2009, p. 04), à proporção que o Estado começa a implementação de 

políticas sociais, torna-se necessária uma reorientação da profissão e ampliação dos 

seus referenciais técnicos, os quais são absorvidos em face do contato com o 

Serviço Social norte-americano e suas propostas de trabalho com o caráter 

conservador do positivismo. O conservadorismo católico e o conservadorismo 

positivista se juntam, reiterando para o Serviço Social o caminho do pensamento 

conservador que passa a ser mediado pelas ciências sociais. 

Conforme Yazbek (2009, p. 06), o positivismo, 

[...] aborda as relações sociais dos indivíduos no plano de suas vivências 
imediatas, como fatos, como dados, que se apresentam em sua 
objetividade e imediaticidade. O método positivista trabalha com as relações 
aparentes dos fatos, evolui dentro do já contido e busca a regularidade, as 
abstrações e as relações invariáveis [...] restringe a visão de teoria ao 
âmbito do verificável, da experimentação e da fragmentação. Não aponta 
para mudanças, senão dentro da ordem estabelecida, voltando-se para 
ajustes e conservação. 

  

Segundo Silva (2008), como resultado desta influência teórico-metodológica, 

a profissão assumiu uma “postura terapêutica”3 centrada em um modelo de 

conteúdo psicologizante e ético-reformista dentro das linhas da Psicologia e da 

Psiquiatria. A sociedade era interpretada a partir das leis naturais e invariáveis – um 

todo orgânico e funcional. As tecnologias, de cunho estrutural/funcionalista e 

positivista, foram assimiladas e perduram até os dias atuais. 

                                                           
3 A terapêutica está vinculada a estudos medicinais e à prática de meios adequados para alívio ou 

cura de doentes e busca a restauração de uma “normalidade”, a reconstrução de comportamentos e 
condições de vida considerados “normais”. O assistente social tem uma formação específica que não 
inclui a preparação para atividades voltadas à prática terapêutica, não sendo, portanto, sua 
atribuição/competência profissional. A realização de terapias associadas ao exercício profissional do 
assistente social fere princípios do Código de Ética do Serviço Social e é vedada pela Resolução 
CFESS nº 569, de 25 de março de 2010. 
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A metodologia adotada pelo Serviço Social desde sua gênese no Brasil 

passou a incorporar propostas importadas, conhecidas como Serviço Social de 

Caso, Grupo e Comunidade. O Caso era considerado como um problema do 

indivíduo abrangendo fatores econômicos, físicos, mentais, emocionais e sociais que 

o afetavam em determinado grau. O tratamento era por meio de um processo 

psicossocial, contemplando, portanto, fatores internos e externos que afetavam o 

indivíduo de forma sistêmica, sem, contudo, considerar os conflitos e lutas de 

interesses de classes ou grupos (SILVA, 2008).  

O Serviço Social de Grupo era utilizado com intuito educacional e buscando a 

reintegração do indivíduo ao meio social com base em ações grupais e; o 

Desenvolvimento de Comunidade, definido nos anos 1950 e 1960, era direcionado 

para segmentos populacionais mais pauperizados, orientado por pressupostos 

morais e religiosos com ações articuladoras e mobilizadoras com vistas ao 

desenvolvimento integral via esforços individuais e de grupos (SILVA, 2008).  

A ação profissional desenvolvida por assistentes sociais era,  

[...] voltada essencialmente para a organização da assistência, para a 
educação popular e para a pesquisa social. Seu público preferencial – e 
quase exclusivo – se constituirá de famílias operárias, especialmente as 
mulheres e crianças. As visitas domiciliares, os encaminhamentos [...] a 
distribuição de auxílios materiais e a formação moral e doméstica através de 
círculos e cursos, serão as atividades mais frequentemente desenvolvidas 
pelos primeiros assistentes sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 196-
197).  

 

O proletariado, conforme Iamamoto e Carvalho (2009, p. 205), era 

[...] visto como portador de uma “ignorância natural”, fruto de um “baixo nível 
cultural e fraca formação moral”, a que se soma uma “insuficiência de 
recursos econômicos”, é presa fácil da “fanfarra subversiva” e, por suas 
deficiências individuais, é incapaz de alcançar um nível de vida “normal” e 
compatível com sua posição na “hierarquia social”. 

 

Daí a importância, segundo as assistentes sociais, da formação moral, 

intelectual e social da família do proletariado através de uma educação que 

reajustasse e favorecesse o alcance de um padrão mínimo de bem-estar material 

para ser viabilizada uma educação moral. Além dos encaminhamentos, buscava-se 

suprir as condições materiais pela complementação de renda ao nível de 

subsistência e a reintegração ao mercado de trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2009). 
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          Conforme Yazbek (2009), a prática profissional do assistente social se dá, de 

forma polarizada entre os interesses de classes e suas relações permeadas de 

contradições, antagonismos e conflitos, seja para o processo de reprodução dos 

interesses de preservação do capital, seja para as respostas às necessidades de 

sobrevivência dos trabalhadores, o que revela seu caráter e implicações políticas. 

Ademais, a prática profissional possui dimensão objetiva no sentido dos 

determinantes sócio-históricos em diversas conjunturas e, dimensão subjetiva que 

se refere ao modo que o profissional incorpora, em sua consciência, o significado e 

a direção social do seu trabalho. 

Esta concepção é favorecida quando há identificação do significado social da 

profissão, o qual só pode ser desvelado pela análise da inserção do profissional na 

sociedade capitalista, pela análise da produção e reprodução das relações sociais e 

das respostas engendradas pela sociedade e pelo Estado frente à questão social e 

suas manifestações e não pela análise da profissão, suas demandas, tarefas e 

atribuições em si mesmas (YAZBEK, 2009).  

A institucionalização e legitimação do Serviço Social se expressa como um 

dos recursos lançados pelo Estado burguês com suporte da Igreja Católica para o 

enfrentamento e regulação da questão social, a qual, associada às suas diversas 

expressões, é a “matéria-prima” e a razão de constituição do Serviço Social na 

divisão social e técnica do trabalho e na construção de sua identidade. Ressalta-se 

que os primeiros objetivos político-sociais do Serviço Social foram fundamentados e 

orientados em consonância ao caráter humanista conservador na relação com a 

Igreja (YAZBEK, 2009).  

O processo de tecnificação nas práticas do Serviço Social com vinculação ao 

caráter conservador da teoria positivista, as estratégias de regulação dos processos 

econômicos e sociais para a acumulação capitalista, a criação e desenvolvimento de 

instituições assistenciais estatais, a intervenção estatal no processo de reprodução 

das relações sociais como regulador e fiador e, a incorporação das reivindicações do 

proletariado com reconhecimento legal por meio de leis sindicais, sociais e 

trabalhistas abre para o Serviço Social um crescimento do mercado de trabalho e o 

assalariamento da profissão. Nesse aspecto, a profissão amplia sua área de ação 

com a execução das políticas sociais públicas. 
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Com isso, Netto (2009) discorre que a tese endogenista revela-se incoerente 

para dar conta do fundamento que legitima a profissão, que está presente no 

embasamento teórico e refere-se ao estabelecimento das condições histórico-sociais 

que demandam um agente técnico. O equívoco analítico dos autores que se 

solidarizam com esta tese repousa no fato de haver uma relação de continuidade 

existente entre o Serviço Social e as formas de filantropia desenvolvidas desde a 

antiguidade. Esta relação adquire maior visibilidade pela atuação da Igreja Católica 

entre as duas áreas. Suas atividades se iniciaram pela refuncionalização de 

referências e práticas já existentes e com as formas da instituição e organização da 

Igreja que, mesmo quando submetida às novas referências e práticas, é possível 

conservar, ainda por muito tempo, certos aspectos referenciais anteriores. 

Esta relação de continuidade, entretanto, coexiste com uma relação de 

ruptura que marca a profissionalização e, ela se dá, segundo Netto (2009, p. 72), 

“[...] precisamente quando passam a desempenhar papéis que lhes são alocados 

por organismos e instâncias alheias às matrizes originais das protoformas do Serviço 

Social [...]”. Esse deslocamento, contudo, não é simples, pois ele se dá com a 

manutenção do referencial anterior e a conservação de suas práticas conectadas. O 

que ele altera é “[...] a condição do agente e o significado social da sua ação; o 

agente passa a se inscrever numa relação de assalariamento e a significação social 

do seu fazer passa a ter um sentido novo na malha da reprodução das relações 

sociais” (NETTO, 2009, p. 72). Assim, a profissionalização do Serviço Social se 

vincula à dinâmica da ordem monopólica e não à evolução da ajuda. 

 

1.2 O MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL E A       

INTENÇÃO DE RUPTURA 

 

        Conforme Silva e Silva (1995), as primeiras tentativas explícitas dos assistentes 

sociais para a busca de uma nova identidade e de novas bases de legitimação junto 

às classes subalternas se dão no trânsito da década de 1950 e 1960, devido à crise 

do modelo desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek que gerou 

frustrações em amplos setores sociais e profunda agitação política no Brasil e na 

América Latina. Concomitantemente, em face do peso da política econômica, o 

Serviço Social assume um importante papel no projeto de desenvolvimento nacional 
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frente à estratégia do Desenvolvimento de Comunidade (DC), o qual era pautado por 

uma visão acrítica e aclassista. 

         Segundo a autora, o governo de João Goulart é demarcado pela inserção do 

nacionalismo desenvolvimentista, em contraposição ao processo de 

internacionalização da economia brasileira, através de uma política populista que 

favoreceu a abertura de espaços para mobilização e lutas sociais por reformas de 

base e um processo de consciência nacional-popular e de politização. Neste 

processo, pequena parcela de assistentes sociais foi influenciada por cristãos de 

esquerda e passaram a assumir uma análise crítica da sociedade com a percepção 

das contradições e da necessidade de mudanças radicais, conferindo ao DC, um 

caráter político, crítico e classista. 

 O golpe militar de 1964 afetou a vida no país resultando num processo de 

desmobilização social. Ao assistente social, cabia a execução das políticas sociais 

em expansão e dos programas de DC. O vínculo entre a política social e o sistema 

produtivo se estreitou, de forma crescente, com vistas à correção das distorções 

entre a produção e o consumo. A política social se concentrava na “[...] eliminação 

dos pontos de estrangulamento do crescimento econômico e de criação de 

condições para que esse atingisse maiores índices [...]” (SILVA E SILVA, 1995, p. 

32).   

 Um novo padrão de exigências foi imposto aos assistentes sociais, passando 

a ser necessária, a adoção de uma postura “moderna” no sentido de compatibilizar o 

desempenho com as normas, fluxos, rotinas e finalidades procedentes da 

racionalidade burocrático-administrativa, dando efeito à “modernização 

conservadora” (NETTO, 2009).  

           Estas exigências engendraram um vetor de erosão do Serviço Social 

Tradicional, que, conforme Netto (2009, p. 123), 

[...] implicou um dimensionamento técnico-racional – quer no nível de 
legitimação das práticas, quer no nível da sua condição – que derruía os 
comportamentos profissionais impressionistas, fundados 
consequentemente, em supostos humanistas abstratos e posturas avessas 
ou alheias às lógicas da programação organizacional. 

          

 Nesse ínterim, tornou-se necessário a substituição de traços tradicionais por 

procedimentos racionais, o que requisitava uma refuncionalização das escolas de 

formação do profissional e o rompimento com o confessionalismo, o paroquialismo e 
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o provencionismo históricos das origens do Serviço Social, além da expansão do 

número de escolas (NETTO, 2009).  

          Este processo propiciou a inserção do Serviço Social na esfera universitária, 

no período da ditadura. A sociologia, a psicologia social e a antropologia foram 

assimiladas à formação, favorecendo, contudo, grande abertura aos traços danosos 

do viés tecnocrático e asséptico das disciplinas sociais. Entretanto, o recrutamento 

dos docentes engendrou, ao Serviço Social, uma massa crítica inexistente até então. 

          No primeiro momento da ditadura militar, que se expressou no período de 

1964 a 1968, conforme Silva e Silva (1995, p. 30), 

[...] se articula e se gesta, na América Latina, a partir do Cone Sul, o 
Movimento de Reconceituação do Serviço Social latino-americano, que 
permite canalizar as insatisfações acumuladas pelos profissionais que se 
conscientizam, progressivamente, de suas limitações, tanto teórico-
instrumentais como político-ideológicas. Verifica-se uma marcante 
polarização em torno da perspectiva de mudança social, que se expressa 
por uma consciência clara sobre a situação de subdesenvolvimento, 
dependência, dominação e consequente opressão e exploração das 
maiorias nacionais no continente latino-americano.  
 

 Conforme salientado por Silva e Silva (1995), o Movimento de Reconceituação 

assumiu, inicialmente, uma orientação desenvolvimentista e posteriormente, uma 

orientação de concepção dialética, em contraposição ao Social Work norte-

americano, de orientação funcionalista, havendo um deslocamento da visão 

psicologizante para uma visão política da interação e da intervenção aos interesses 

das classes dominadas numa proposta de ação que considera as relações de 

exploração e de poder, no sentido de transformação social. 

 Também nesse prisma, Faleiros (2011, p. 143) assinala que “[...] a ruptura com 

o Serviço Social tradicional se inscreve na dinâmica de rompimento das amarras 

imperialistas, de luta pela libertação nacional e de transformações da estrutura 

capitalista excludente, concentradora, exploradora”.   

 O Movimento de Reconceituação, entendido no contexto latino-americano, se 

manifesta em consonância com a realidade social de cada país e, por isso, 

[...] reflete as contradições e confrontos das lutas sociais onde embatem 
tendências de conciliação e de reforma com outras de transformação da 
ordem vigente no bojo do processo revolucionário, e ainda com outras, que 
visam apenas modernizar e minimizar a dominação. O documento de Araxá, 
por exemplo, situa-se nesta perspectiva, enquanto propostas de Serviço 
Social do Chile de Allende têm caráter político revolucionário. Não 
podemos, no entanto, tomar as posições rigidamente e de forma estanque 
num momento determinado [...] (FALEIROS, 2011, p. 143). 

 



26 
 

 Silva e Silva (1995) destaca a identificação de dois níveis de reflexão sobre o 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil na análise literária da 

profissão. 

Um trata desse fenômeno em sentido estrito, caracterizando-o como um 
movimento específico, contextualizado num momento histórico. Outro 
enfatiza a temática da Reconceituação num sentido amplo, como um 
processo permanente de construção de propostas profissionais em resposta 
às exigências do processo social (Silva e Silva, 1995, p. 73). 
 

O primeiro fenômeno destacado pela autora remete à perspectiva 

endogenista, ao situar a Reconceituação como uma etapa de um determinado 

contexto histórico. Silva e Silva (1995) também argumenta que existem autores que, 

em momentos diferentes, analisam o Movimento nos dois níveis apontados, citando 

como exemplo, José Paulo Netto.  

Conforme Silva e Silva (1995), a história do Serviço Social, contudo, é um 

processo permanente de superação dialética, de renovação da sua base teórica que 

se dá a partir das determinações históricas. “[...] é preciso situar o movimento de 

reconceituação, não como um projeto isolado e vanguardista, mas como um 

processo vivo e contraditório de mudanças no interior do Serviço Social latino-

americano [...]“ (FALEIROS, 2011, p. 143). 

O caráter dialético atribuído ao Movimento se dá no sentido de uma 

redefinição teórico-prática em face das determinações históricas conjunturais, 

havendo um esforço de integração da profissão à problemática histórica de cada 

país latino-americano, num processo de construção e reconstrução de alternativas 

de ações consonantes com a realidade social, o que leva aos assistentes sociais 

terem a consciência da necessidade de reformulação dos métodos e técnicas 

utilizados que foram elaborados em outros contextos (SILVA E SILVA, 1995).  

 Conforme Netto (2009), o processo de renovação se configura num 

movimento cumulativo que se desdobra por estágios de predominância teórico-

cultural e ideopolítica distintas, mas que se atravessam e se sobrepõem. A reflexão 

profissional se desenvolveu de forma diferenciada, no aspecto cronológico e teórico, 

em três direções centrais. 

 A primeira direção, de acordo com Netto (2009), corresponde à perspectiva 

modernizadora. Com vistas à operacionalização das estratégias de desenvolvimento 

capitalista em atendimento aos processos sócio-políticos resultantes do golpe de 

abril de 1964, o Serviço Social enquanto profissão interventiva no processo de 
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desenvolvimento, busca se dotar de referências e instrumentos técnicos a fim de se 

capacitar para oferecer respostas condizentes às demandas ora apresentadas. A 

perspectiva modernizadora manteve uma relação de continuidade com o acúmulo 

profissional que se deu na transição dos anos 1950 e 1960 e sua hegemonia passou 

a ser questionada em meados dos anos 1970. Seus grandes momentos foram 

marcados pelo Seminário de Araxá, promovido pelo CBCISS entre 19 e 26 de março 

de 1967 e pelo Seminário de Teresópolis, ocorrido entre 10 e 17 de janeiro de 1970. 

 O Seminário de Araxá obteve a participação de 38 (trinta e oito) assistentes 

sociais que compartilharam da ideia de que o Serviço Social se caracterizava pela 

intervenção, junto aos indivíduos com desajustamentos familiares e sociais, nas 

dimensões corretivas, preventivas e de promoção com destaque ao processo de 

conscientização para fundamentação ideológica do desenvolvimento global. Era 

necessário, contudo, o rompimento do condicionamento de atuação dos processos 

de Caso, Grupo e Comunidade com a revisão e incorporação de novos métodos e 

processos e a resolução da tensão entre o tradicional e o moderno com a subsunção 

do primeiro ao segundo. Todo o Documento de Araxá é entrecortado por esta 

ruptura com a exclusividade do tradicional, contudo, não há rompimento de fato, mas 

a captura do tradicional sobre novas bases. O tradicionalismo é recuperado, de 

forma recorrente, ao longo de todo o Documento (NETTO, 2009). 

 A intervenção profissional precisava substituir a abordagem estanque dos 

problemas sociais por uma visão do homem integrado ao sistema social, numa 

perspectiva de globalidade. Esta perspectiva favoreceu uma reflexão que conduziu o 

processo de adequação metodológica das funções do Serviço Social, sendo posta a 

necessidade de combinação da microatuação (prestação direta de serviços) e 

macroatuação (política social e planejamento). 

           Era notório que para o cumprimento do objetivo remoto e dos objetivos 

operacionais do Serviço Social, era necessário que os assistentes sociais fossem 

capazes de formular e gerir as políticas sociais e não somente executá-las. Foi 

lacunoso, contudo, o debate sobre o conteúdo das políticas sociais no Documento 

de Araxá (NETTO, 2009). 

 Para que o Serviço Social contribuísse de forma positiva para o 

desenvolvimento, era necessário que houvesse um processo de planejamento 

integrado de mudanças com prioridade nas dimensões econômica e tecnológica. As 
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dimensões sociais e políticas eram associadas à cultura e à administração. A 

dimensão política era desqualificada e associada a um centro de poder de decisão, 

passível de subordinação técnica. 

 A temática das mudanças aparecia situada enquanto projeto de reformas 

sociopolíticas e a perspectiva que norteava a análise e orientação da intervenção 

era no ataque às linhas de resistência às mudanças. 

 No que concerne à realidade brasileira, não houve nenhum desenvolvimento 

sobre o tema. Netto (2009) considera que esta lacuna é motivada por uma forma de 

legitimar o status quo, como uma estratégia para conscientização dos centros de 

poder de decisão da sociedade. 

 A concepção teórica foi praticamente reduzida a uma abordagem técnica 

operacional, exceto pelo referencial estrutural-funcionalista que amoldou o 

Documento de Araxá. 

 O Seminário de Teresópolis contou com 33 (trinta e três) assistentes sociais 

que se subdividiram em dois grupos. A temática estava voltada para um estudo da 

metodologia do Serviço Social frente à realidade brasileira. Netto (2009) observa que 

houve um coroamento do transformismo, ou seja, o triunfo do moderno sobre o 

tradicional. A perspectiva modernizadora se afirmou como uma concepção 

profissional geral e interventiva. O Documento de Teresópolis se revelou como uma 

instrumentação da programática desenvolvimentista. 

 De acordo com Netto (2009), no Encontro de Teresópolis, os grupos 

trabalharam os temas “Concepção científica da prática do Serviço Social” e 

“Aplicação da metodologia do Serviço Social”. Dentre as reflexões que fluíram no 

Seminário, José Lucena Dantas, teorizador filiado à tradição neopositivista, 

apresentou concepções mais compatíveis com a perspectiva modernizadora. Ele 

considerou que o método profissional do Serviço Social é constituído das categorias 

básicas de diagnóstico e intervenção planejada; supriu a lacuna sobre a concepção 

teórica da profissão que havia no Documento de Araxá, trazendo a consideração da 

relação imediata e direta entre o método científico e o profissional, concedendo 

credibilidade científico-sistemática ao Serviço Social; conferiu à perspectiva 

modernizadora uma organicidade teórica de fundo estrutural-funcionalista sem 

prejuízo do seu ecletismo e, ideológica com o viés da modernização conservadora e 
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embasada na angulação desenvolvimentista, num papel profissional enquadrado 

pela dominância tecnoburocrática. 

 Outras reflexões, formuladas pelos grupos, consideravam que certos 

condicionantes básicos para a prática profissional decorrem de características 

centrais da sociedade brasileira; diante de “situações sociais-problema”. Foi também 

sugerida a adoção de procedimentos lógicos nas fases do conhecimento e da ação; 

a concepção científica da prática profissional foi assumida por uma intervenção “[...] 

(1) sobre elementos intelectualmente categorizados da empiria social, (2) ordenada 

a partir de variáveis de constatação imediata e (3) direcionada para generalizar a 

integração na modernização [...]” (NETTO, 2009, p.188). O autor ressalta que “[...] a 

“concepção científica da prática do Serviço Social” é efetivamente reduzida ao 

estabelecimento de conexões superficiais entre dados empíricos da vida social e à 

intervenção metódica sobre eles [...]” (NETTO, 2009, p.188). 

 O procedimento metodológico de intervenção é norteado pela sequência 

investigação-diagnóstico e intervenção, sendo estas “[...] operações que configuram 

a “aplicação metodológica”: no diagnóstico – “identificar e descrever; classificar; 

explicar e compreender; prever tendências”; na intervenção – “preparação da ação; 

execução; avaliação [...]“ (NETTO, 2009, p. 189). 

 O Documento de Teresópolis aponta para a requalificação do assistente 

social, definindo seu perfil sócio-técnico e o inscreve na modernização 

conservadora. Para o desempenho das funções que lhe foram atribuídas, é 

necessário que o técnico seja familiarizado com as disciplinas acadêmicas de 

Planejamento, Administração, Estatística, Política Social, Economia e Sociologia, 

dentre outras. De forma geral, as reflexões ocorridas no Seminário de Teresópolis 

cristalizaram a tendência de redefinição do papel sócio-técnico do assistente social. 

 Os Seminários de Araxá e Teresópolis tiveram resultados e repercussões 

expressivas, o que não ocorreu com os Seminários de Sumaré, realizado entre 20 e 

24 de novembro de 1978 e, o Seminário do Alto da Boa Vista que aconteceu em 

novembro de 1984. Estes dois Seminários se referem à segunda direção central do 

processo de renovação, intitulada de Reatualização do Conservadorismo (NETTO, 

2009). 

          O Seminário de Sumaré foi contemplado com o enfrentamento dos temas 

referentes à relação do Serviço Social com a cientificidade, a fenomenologia e a 
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dialética. A abordagem do pensamento dialético, citado no Documento, se deu de 

forma eclética e vulgar, recebendo um tratamento ininteligível, com formulações 

insustentáveis. A fenomenologia foi apresentada de forma simplória, defasada e com 

pobreza teórica (NETTO, 2009).                                                                                                                  

 Com base em Netto (2009, p. 201), “[...] é ainda no marco dos seminários de 

Sumaré e do Alto da Boa Vista que ressoam as formulações da vertente renovadora 

que denominamos reatualização do conservadorismo [...]”. O autor observou, após 

análise bibliográfica, haver diversos traços que revelaram uma nova roupagem às 

concepções conservadoras do Serviço Social, visto a base conservadora não ter 

sido erradicada pela perspectiva modernizadora.  

Nessa perspectiva do processo de renovação do Serviço Social no Brasil se 
manifesta, no interior da complexa dialética de ruptura e continuidade com o 
passado profissional, a ponderabilidade maior da herança profissional, sem 
prejuízo dos elementos renovadores que apresenta (NETTO, 2009, p. 202).  

 
O tratamento concedido à abordagem dialética e o processo de reatualização 

do conservadorismo que se descortinou no Seminário de Sumaré, conforme 

destacado por Netto (2009), remete ao processo citado por Silva e Silva (1995), ou 

seja, que a proposição do método dialético, datada dos anos 1970, sucumbiu 

quando do fim do “milagre econômico”, levando à Reconceituação no Brasil, 

assimilar as exigências conjunturais da sociedade, mas concentrando-se na 

adequação do Serviço Social às necessidades do Estado e do capitalismo 

monopolista.                                                                                              

          Um dos traços mais relevantes do Seminário de Sumaré, conforme Netto 

(2009), foi a exigência e valorização da elaboração teórica como fundamento das 

práticas profissionais, pois os teóricos consideravam que sem a teoria, a 

cientificidade do Serviço Social poderia vir a ser encerrada. Esta valorização se 

desenvolveu com a recusa dos padrões teórico-metodológicos do positivismo, 

vinculado às ciências sociais. A crítica se voltou ao trato dos fatos como coisas por 

renunciar a particularidade interna da ação. O favorecimento deste aspecto, do 

ponto de vista metodológico, seria através da fenomenologia com o deslocamento 

da explicação, do pensamento causal característico do positivismo, para a 

compreensão, o pensamento não-causal, fenomenológico, que era norteado na 

busca da razão do comportamento.  

          Os representantes desta perspectiva, de um lado, pleiteavam uma 

fenomenologia existencial e uma ética cristã motivante e de outro lado, repudiavam 
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práticas ajustadoras e priorizavam a transformação social. Nas formulações 

apresentadas, o Serviço Social foi colocado como uma intervenção filiada à divisa da 

ajuda psicossocial e dinamizadora do processo por meio do diálogo. A proposta ia 

contra um dos avanços promovidos pela perspectiva modernizadora, ou seja, dos 

profissionais não se conformarem com a limitação da ajuda psicossocial, mas 

procurarem outros níveis e instâncias das relações sociais. 

          Segundo Netto (2009), pensadores fenomenológicos renomados, como 

Giddens, consideram que foi contraproducente considerar a fenomenologia como 

uma forma alternativa da sociologia que se preocupa com relatos, descrições e 

cenários sociais em detrimento das análises da realidade e estruturas sociais ou das 

consequências da ação. 

          Observou-se raridade de referenciais bibliográficos clássicos nos estudos 

apresentados sobre a fenomenologia. A sua grande maioria foi baseada em fonte 

secundária. Não houve contemplações referenciais às problematizações acerca das 

posturas, propostas, categorias e procedimentos fenomenológicos que foram e são 

objeto, nem críticas e reservas. A complexidade inerente às fontes originais passa 

longe da clareza, simplicidade, empobrecimento teórico e crítico com que os textos 

foram apresentados. Neste sentido, há a indagação do nível da escala de 

recuperação da fenomenologia que conserva legítimo o seu caráter. 

          Segundo Netto (2009), embora por caminhos diferenciados, os autores de 

inspiração fenomenológica operam um regresso ao tradicional, à herança 

conservadora da profissão pela recuperação de seus valores universais e a 

centralização nas dinâmicas individuais, incluindo o princípio da autodeterminação 

que se vincula a uma perspectiva de conscientização. Neste sentido, vale recordar 

do método da Ação Católica, ou seja, o ver, o julgar e o agir e, do neotomismo com 

o respeito à dignidade humana, o valor absoluto da pessoa, sua liberdade, a 

promoção ativa do beneficiário e a autodeterminação. Netto (2009, p. 219) traz, que 

se perde com este proceder “[...] exatamente o conjunto de determinações que 

possibilita um desvendamento histórico-concreto da significação do “princípio” nas 

representações e práticas profissionais [...]”. 

          Já a terceira direção do processo de reconceituação do Serviço Social é 

conhecida como perspectiva renovadora, ou também chamada de intenção de 

ruptura. Sua emersão se deu em meados da década de 1970 no âmbito 
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universitário, num caráter de oposição à autocracia burguesa e de crítica à 

perspectiva modernizadora e à reatualização do conservadorismo com vistas ao 

rompimento com o tradicionalismo e a substituição do arcabouço teórico-

metodológico e prático-profissional (NETTO, 2009).  

          Conforme Netto (2009), desde o final da década de 1950, já havia a 

sinalização de rebatimentos de lutas sociais que permeavam a profissão, apontando 

para a problematização do conservadorismo que se acelerou no início dos anos 

1960 em face do curso de democratização da sociedade e do Estado brasileiro. O 

Serviço Social se volta aos núcleos interventivos vinculados a projetos da classe 

subalterna. No momento que a profissão alcançava avanços fundamentais para o 

seu desenvolvimento, estes são interrompidos pelo golpe de abril de 1964. 

          Contudo, o desenvolvimento prossegue no âmbito cultural e ideológico e é 

reforçado pela oposição da classe média urbana com destaque para o movimento 

estudantil. Neste período, no quadro autocrático burguês, a mobilização 

antiditatorial, dinamizada por setores da classe média, lança referenciais culturais e 

políticos que condicionam a emergência e o desenvolvimento da perspectiva da 

intenção de ruptura durante o ciclo autocrático burguês (NETTO, 2009).  

          Com a crise da autocracia burguesa e a liberação para mediações que 

vinculam a perspectiva renovadora às classes subalternas, as conexões 

sociopolíticas se expressam e se revigoram com a definição mais apurada das 

fronteiras e perfis das classes sociais, ampliando suas bases sociopolíticas. 

Ademais, a relação com a classe trabalhadora e suas condições de trabalho e 

existência impõe uma elaboração intelectual de enfrentamento da realidade das 

classes e camadas sociais. A perspectiva de intenção de ruptura desenvolve a sua 

politização em confronto com a ditadura e, em face de um quadro de dilaceramento 

das esquerdas, acaba adquirindo contorno de partidarização que, pelas 

circunstâncias, pende para posturas rígidas (NETTO, 2009).  

          Esta tendência à partidarização fazia incidir sobre a intenção de ruptura o viés 

tradicional de testemunho cristão reestabelecido sob a ótica do militantismo. É 

reproduzido um procedimento eticista-voluntarista sob novo conteúdo, renovando a 

ideia de vocação do Serviço Social e passando a comportar um cunho messiânico à 

opção político-profissional. Estes elementos marcam, profissionalmente, a 

perspectiva de intenção de ruptura, se manifestando com vigor preocupante. Netto 
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(2009) destaca que, nos anos oitenta, esta tendência se expressa na exigência de 

um compromisso com a classe trabalhadora que tende a se vincular à profissão de 

forma ilegítima. 

 Segundo Netto (2009), a perspectiva da intenção de ruptura emerge na 

Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, entre os anos 

1972 e 1975, na cidade de Belo Horizonte, devido ao fato de ter sido sítio de elites 

reacionárias e beligerantes que contribuíram para articular o golpe de 1964; por 

conter raízes importantes de movimentos sindicais e populares e; especialmente, em 

face da tradição estudantil democrática que tinha impulsões revolucionárias e 

socialistas.  

 Um grupo de jovens profissionais, ao que tudo indica, dirigido 

intelectualmente por Leila Lima Santos e Ana Maria Quiroga, “[...] define uma linha 

de renovação do Serviço Social a partir dessa referencialidade sociopolítica e 

ideocultural e operacionaliza mecanismos institucionais para viabilizá-la [...]” 

(NETTO, 2009, p. 262), formulam uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo da 

profissão, propondo substitui-lo por uma alternativa de ruptura no plano teórico-

metodológico, de concepção, de intervenção profissional e de formação. 

          Este processo de constituição, contudo, é interrompido em 1975 em face de 

uma crise de demissão dos principais formuladores e gestores e acaba sendo 

retomado, sob bases estritamente acadêmicas, no trânsito da década de 1970 e 

1980, pelo crescimento de produção intelectual de trabalhos de conclusão de cursos 

de pós-graduação e ensaísmo em geral. 

          À proporção que a crise avançava, uma nova massa crítica ao tradicionalismo 

profissional ia se formando, ocorrendo a substituição da alternativa global para uma 

crítica epistemológica, ideológica e histórica. Os estudos de resgate do projeto de 

ruptura com propostas modernizadoras são tratados e, posteriormente, avançam 

para elaborações crítico-históricas mais amplas e apoiadas em concepções teórico-

metodológicas obtidas nas fontes originais da teoria social, concedendo à 

perspectiva da intenção de ruptura, a maioridade intelectual e teórica, situando-a 

numa comunicação paritária com as ciências sociais e outras áreas.  

          Netto (2009) destaca que, quando da emersão, o projeto de ruptura se 

aproximou da tradição marxista pelo viés da militância político-partidária com 

padecimento de vícios de instrumentalização para legitimação de estratégias e 
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táticas, pouca sensibilidade de reflexão teórica sistemática, dentre outros. Quando 

reposta no marco profissional, ocorre a filtragem por autores que firmam as 

deformações da instrumentalização. Identifica-se que a,  

[...] perspectiva da intenção da ruptura recolha da tradição marxista o 
visceral empirismo que se escora em extratos do maoísmo e lhe dê uma 
iluminação teórica via redução do arsenal marxiano ao epistemologismo de 
raiz estruturalista – donde a reiteração de discussões sobre “idealismo” e 
“materialismo”, “ciência” e “ideologia”, “teoria” e “prática”, “prática teórica”, 
etc. No momento seguinte, a dominância clara pertence ao “marxismo 
acadêmico” [...] ainda com fortes traços de redução epistemologista [...] No 
segundo patamar [...] contemplam a historicidade [...] O terceiro momento 
[...] direciona a recuperação de diferenciados substratos da tradição 
marxista (ou próximos a ela) para analisar a atualidade profissional – da 
problemática da formação a campos de intervenção e espaços e políticas 
de prática. Esse processamento [...] foi atravessado por contrafações [...] 
decorrentes da própria natureza da aproximação incipiente à tradição 
marxista. A mais evidente delas é o lastro eclético que percorre as 
formulações significativas desta vertente renovadora [...] (NETTO, 2009, p. 
268).  

          

 O ecletismo entrecorta todo o processo da intenção de ruptura, a qual é 

unificada por concepções teóricas, metodológicas e ideológicas revelando inflexões 

que metamorfoseiam a sua continuidade (NETTO, 2009).  

 O método Belo Horizonte (BH), formulado pelo grupo de profissionais da 

Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, tinha como 

propósito a construção de uma alternativa global ao tradicionalismo e extrapolou a 

crítica ideológica, de denúncia epistemológica e metodológica e de recusa ao 

tradicionalismo, laureando a sua ultrapassagem num projeto profissional. 

 O passo inicial se consistiu na elaboração de um compêndio crítico ao 

tradicionalismo, desenvolvido num panorama evolutivo da escola, em três ordens de 

reserva. As ordens ideopolíticas com críticas à aparente neutralidade que se traduz 

na defesa de interesses e no exercício de uma conduta conservadora; as ordens 

teórico-metodológicas, enquanto não orientadoras da ação e, embora atuante 

profissionalmente, a percepção da realidade se dava de modo abstrato, 

departamentalizado, fragmentado, numa visão microscópica e dicotômica e; as 

ordens operativo-funcionais com falta de clareza na explicação dos elementos da 

ação metódica, com definição unilateral do objeto e sem delimitação de prioridades 

na ação. 

 Segundo Netto (2009, p. 279), os formuladores do método BH,  

[...] consideram que o objeto da atuação profissional é “a ação social da 
classe oprimida” [...] A ele sincronizam os objetivos profissionais: o objetivo-
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meta – “a transformação da sociedade e do homem” – e os objetivos-meios 

– “a conscientização, a capacitação e a organização”. 
  

 Os formuladores belo-horizontinos partem de uma concepção do 

conhecimento inspirada na teoria leniniana do “reflexo” e a desenvolvem para o 

“marxismo-leninismo” na raiz dogmática. O processo do conhecimento passa do 

momento sensível e abstrato para o científico, de base racional. Posteriormente, o 

debate é dirigido para a relação teoria-prática, a qual é trabalhada numa relação de 

interdependência, simultaneidade, circularidade, transformação mútua, 

contraditoriedade, dentre outros. Esta relação é vinculada às leis da dialética. O 

autor destaca que este processo se dá em consonância ao simplismo e ao 

vulgarismo. A reflexão epistemológica se converte em epistemologismo mais 

formalista e, diluindo as dimensões ontológicas da tradição marxista, a hipoteca 

neopositivista pesa sobre o epistemologismo. 

 Estas concepções apresentam algumas implicações inter-relacionadas. 

Dentre elas, Netto (2009) destaca a equalização da relação entre teoria e ciência; 

redução do exercício teórico a modos sistematizadores e; tendencial identificação 

entre método científico e método profissional. As debilidades aparecem no 

simplismo, na pobreza da impostação epistemológica e na pretensão de criar o 

estatuto profissional como variável da sua cientificidade.  

 Netto (2009) assinala que na inspiração marxista adotada pelos formuladores 

de BH, existem problemas comprometedores à contribuição renovadora, pois, é 

carente de reflexões sobre as fontes originais e integra à referência teórico-

metodológica uma contaminação positivista advinda da Segunda Internacional, 

como reflexo de leituras do epistemologismo pós-stanilista não liberto de traços 

dogmáticos. 

O “marxismo sem Marx” que enforma a reflexão belo-horizontina, 
precisamente à falta de uma sustentação ontológico-dialética e na escala 
em que devia conectar teoria e intervenção prático-profissional, vai na 
direção da conjunção do fatalismo mecanicista com o voluntarismo idealista 
– numa “síntese” que, como Lukács o demonstrou há muito, é típica do 
marxismo vulgar, necessariamente eclético. Assim é que o “Método Belo 
Horizonte”, combinando o formalismo e o empirismo na sua redução 
epistemológica da práxis, estabelece vínculos iluministas entre concepção 
teórica, método e prática profissional e simplifica indevidamente as 
mediações entre profissão e sociedade (NETTO, 2009, p. 287-288).  

  

 Apesar dos equívocos apresentados, Netto (2009) destaca que o processo de 

renovação do Serviço Social brasileiro favoreceu um acúmulo histórico de 
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tendências geradoras de mobilizações de classes e grupos sociais para o 

enfrentamento dos problemas de ordem econômica, cultural e histórica, abrindo 

caminhos para a profissão e a sociedade.  

 O desenvolvimento deste processo pode ser observado na década de 1980, 

pois segundo Silva e Silva (1995), o Projeto Profissional de Ruptura alcança 

avanços significativos e se consolida, tornando-se hegemônico no seu discurso 

teórico-metodológico. Como forma de conferir suporte ao desenvolvimento do 

Projeto, a dimensão organizativa do Serviço Social se expande com a criação de 

associações e sindicatos de assistentes sociais a nível nacional e, em consonância 

com a efervescência dos movimentos populares e sindicais e com a criação do 

Partido dos Trabalhadores, há uma sinalização para a ruptura no Serviço Social, a 

qual é eclodida no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS, realizado 

em São Paulo, no ano de 1979. 

 Netto (2009) tece algumas considerações sobre esta ruptura mencionada por 

Silva e Silva (1995). As instâncias e fóruns representativos do Serviço Social 

apresentaram manifestação opositiva à ditadura tardiamente. O que se sobressaia 

era a sua neutralidade frente ao regime ditatorial, suas expressões eram permeadas 

pelo silêncio e omissão. O autor destaca a completa alienação diante do quadro 

político brasileiro quando dos Seminários de Araxá, de Teresópolis e de Sumaré. 

Esta alienação se encontrava na atuação do antigo Conselho Federal de Assistentes 

Sociais – CFAS, nos antigos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais – CRAS, 

além das convenções da então Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social – 

ABESS. 

 A significação essencial do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais é 

justamente a ruptura desta alienação, justificando a sua caracterização de 

“Congresso da Virada”. Houve a quebra do monopólio conservador nas instâncias e 

fóruns do Serviço Social com consequências que vão além do marco político. 

 Conforme Faleiros (2009), a mesa oficial do Congresso foi estruturada para 

que a comissão de honra fosse constituída por ministros de Estado, contudo, em 

substituição, entraram em cena, os trabalhadores brasileiros. A sessão de 

encerramento trouxe falas de líderes operários, incluindo aí o líder metalúrgico, Luís 

Inácio Lula da Silva, além de líderes dos movimentos populares, do movimento pela 

anistia e do movimento contra o custo de vida. 
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 Netto (2009) traz que a emersão proletária na arena política teve papel 

fundamental para o processo de ruptura mencionado, pois catalisou possibilidades 

no campo do Serviço Social, favorecendo as tendências e posicionamentos que 

estavam em estágio molecular, encontrar condições para manifestação, levando ao 

ingresso na arena política, contra a ordem ditatorial e com participação nas lutas 

sociais democráticas e anticapitalistas. O autor ressalta que as potencialidades para 

a “virada” já existiam no interior da categoria, conforme o transcurso histórico 

relatado até então. 

 Conforme Faleiros (2009), a Revista Serviço Social e Sociedade é lançada no 

III CBAS com a proposta de trazer contribuições para os assistentes sociais 

assumirem as lutas gerais da população brasileira. A Revista contemplou alguns dos 

temas de debates do III CBAS,  

[...] e constituíram também a pauta da profissão ao longo das décadas de 
80 e 90: as políticas sociais, a participação social, os movimentos sociais, 
as práticas profissionais como práticas críticas aliadas aos interesses da 
população e à defesa de seus direitos, considerando o trabalho profissional 
como trabalho inserido no contexto da produção/reprodução do capital 
(FALEIROS, 2009, p. 50)   

  

 Faleiros (2009) assinala a criação da Comissão Executiva Nacional de 

Entidades Sindicais de Assistentes Sociais – CENES, em 1979, com vistas à busca 

do fortalecimento das organizações estaduais e locais. Houve a busca de uma 

articulação dos sindicatos e das associações profissionais a fim da promoção de 

cursos, debates e reivindicações, ocorrendo a transformação das associações em 

sindicatos, em 1983. Buscou-se a unificação das reivindicações da categoria e a 

identificação dos assistentes sociais como trabalhadores e no compromisso com a 

classe proletária, numa visão classista. 

 A organização e mobilização dos assistentes sociais foram consonantes com 

as lutas dos trabalhadores operários do ABC Paulista, as quais favoreceram 

condições de consciência de classe para os operários e profissionais aliados, 

ampliando para setores de menor nível de politização e organização. O debate 

teórico da profissão assumia uma dimensão política e crítica das funções de 

integração social, de adaptação social e do capitalismo na sua lógica de exploração 

e opressão.  

O III CBAS se colocou como um elo nessa transição histórica entre a 
ditadura e a democracia, assim como um elo de ligação dos assistentes 
sociais com os trabalhadores, de identificação das lutas dos assistentes 
sociais com as lutas mais gerais da sociedade e como uma ruptura com um 
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modelo de prática de adaptação, para reforçar uma articulação da profissão 
com as transformações das relações sociais de dominação e exploração no 
cotidiano de sua atuação (FALEIROS, 2009, p. 53).   

 As relações sociais de dominação e exploração se metamorfoseiam à 

proporção que o capitalismo se afunda em crises e a sociedade se complexifica. 

Para a busca da superação capitalista, a classe dominante lança mão de estratégias 

neoliberais e neoconservadoras. 

 Conforme Santos (2007), o processo de produção e reprodução social é 

criado, por meio do trabalho, hábitos, valores morais, éticos e civilizatórios que 

contribuem para a formação da subjetividade humana. Para o processo de 

valorização do capital, aumentar o controle sobre o trabalho é fundamental e a 

ofensiva ideológica é a melhor forma para este objetivo, o que leva ao reforço de 

valores do antigo liberalismo, como o individualismo e a competição em associação 

às características necessárias para um novo modelo produtivo que favoreça maiores 

níveis de distribuição e consumo.  

 O capitalismo contemporâneo tem apresentado a tendência de expansão dos 

setores de acumulação como uma das formas de tentativa de saída da crise, 

levando-o ao reforço da cultura da crise e de seus valores, em especial por 

intermédio dos meios de comunicação, devido à capacidade de homogeneização 

das consciências, apagando de suas memórias qualquer elemento que direcione 

para outro modo de vida que não seja o vinculado ao capitalismo, favorecendo uma 

visão de existência do mundo a partir do agora, afirmando o imediatismo e o 

sentimento de permanência das coisas, aceitando com naturalidade as mazelas do 

capitalismo (SANTOS, 2007).  

 As décadas de 1980 e 1990 são entrecortadas por algumas características 

marcantes, como os problemas de natureza econômica; o aumento das práticas 

transnacionais; revalorização de práticas e processos voltados para o indivíduo, 

como é o caso da fenomenologia, da prevalência do micro em detrimento do macro, 

dentre outros. Há ainda o desaparecimento ou redução das divisões entre 

capitalismo e socialismo com a substituição pelo consenso da democracia, embora 

com conceitos em crise, até mesmo por que a relação entre o liberalismo econômico 

e a democracia sempre foi funesta. 

 O neoconservadorismo traz a defesa da tradição e do costume e apologia às 

formas de organização do passado, possui eixo contrarrevolucionário e considera 
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que o ordenamento do mundo social é fruto de leis imutáveis baseadas em 

argumentos científicos. 

 Segundo Santos (2007), o conservadorismo tende a estar sempre presente 

no Serviço Social, em alguns momentos mais fortalecido em outros não, mas 

sempre se atualizando. O segundo momento que aproximou o Serviço Social da 

tradição marxista se dá ao longo da década de 1980, com expressões de 

apropriação epistemológica marcantes, embora havendo o início de debate com 

fontes marxianas clássicas e marxistas, especialmente com Antônio Gramsci. 

 Santos (2007) cita o currículo do curso de graduação em Serviço Social, 

aprovado em 1982, o qual foi estruturado em três eixos de formação profissional do 

Assistente Social e se referem à História, à Teoria e ao Método. Isto revela, segundo 

a autora, a concepção do Serviço Social se determinar pela assimilação do 

marxismo como um modelo. Este entendimento também se expressa quando da 

mudança do Código de Ética aprovado em 1986, retratando que o marxismo deveria 

ser apreendido como um modelo aplicável à prática. Desta apropriação 

epistemológica do marxismo pelo Serviço Social deriva a existência de uma 

identidade entre a teoria e a prática, a qual deveria ser moldada pela teoria. Daí o 

motivo da queixa histórica de que na prática, a teoria é outra, além de ter gerado a 

expectativa do assistente social como um agente de transformação social, fenômeno 

denominado de messianismo. 

 Segundo Iamamoto (2008), há uma oscilação entre o fatalismo e o 

messianismo que predomina na prática social, a qual aparece mascarada de 

concepções naturalistas e idealistas da vida social. O significado social da profissão 

é essencialmente político, mas não se revela imediatamente, é travestido pela 

aparência formal das atividades do dia a dia do profissional. A prática social é 

fortalecida pelo discurso humanista-cristão incorporado pela profissão em sua 

gênese, e em seguida modernizada, especialmente, pela vertente empiricista norte-

americana, também aliada ao estruturalismo althusseriano e ao marxismo vulgar que 

temperam uma análise positivista e empirista. 

 Este percurso intelectual e histórico emana um conjunto de mitos presentes 

na concepção da prática profissional, tendo como seus componentes, a prática 

social reduzida a uma atividade em geral, preocupada com a eficácia técnica, com o 

resultado imediato, visível e mensurável e, apreendida na imediaticidade, como se 
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ela se revelasse por si mesma. Estas características se desdobram em uma recusa 

da teoria e na canonização daqueles que tem contato direto com o usuário, levando 

os profissionais se tornarem prisioneiros de suas ilusões (IAMAMOTO, 2008).  

 Estas distorções de análise das práticas sociais se desdobram no fatalismo, 

concebendo a ordem do capital como natural e perene e o Serviço Social estaria 

preso a um poder monolítico, não restando ao profissional nada que possa ser feito 

e; no messianismo utópico que privilegia as intenções e os propósitos do 

profissional, num voluntarismo marcante, traduzindo-se numa visão heroica, ingênua 

e mágica da transformação social (IAMAMOTO, 2008).  

 Iamamoto (2008) destaca que, para a superação desta herança, é necessário 

partir da concepção da prática social em Marx, pautada no idealismo alemão, nos 

socialistas franceses e na economia clássica inglesa e travar um embate enérgico 

contra o materialismo vulgar e o idealismo. 

 Conforme Santos (2007), equívocos como o messianismo ainda persistem 

nas ações do Serviço Social, o que revela não ser razoável falar de marxismo, mas 

de marxismos com distintas concepções e incompreensões.  

 A falta de relação entre essas concepções com o movimento real, levou a 

necessidade de ultrapassagem destes equívocos através da “[...] apropriação 

ontológica da vertente crítico-dialética [...]” (SANTOS, 2007, p. 78), a qual surgiu em 

meados da década de 1990 e vem favorecendo questões fundantes para o 

rompimento com o conservadorismo. 

 Ademais, a questão social se metamorfoseia, atingindo crescentes níveis de 

complexidade, pelo Brasil e pelo mundo, na década de 1990, em face da recente 

crise capitalista. As alternativas para intervenção junto às expressões da questão 

social não podem se restringir à aplicação de modelos em face da sua complexidade 

e crescente mutabilidade. 

 Conforme Santos (2007, p. 80), “[...] o processo de renovação profissional 

alcança outros patamares quando compreende a vinculação orgânica entre 

profissão e realidade, tendo esta última como polo regente da relação e não a teoria, 

como ocorreu na década de 1980”. 

 Santos (2007) assinala os traços gerais da influência pós-moderna no Serviço 

Social. Dentre eles, destacam-se a simplificação da tradição crítico-dialética pela 

apropriação dos referenciais do conservadorismo e sincretismo profissionais se 
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desdobrando em críticas “[...] à totalidade como totalitarismo, à ortodoxia como 

dogmatismo, à universalidade como estruturalismo e consequente negação do 

sujeito” (SANTOS, 2007, p. 86), além de um dilaceramento do acervo ontocategorial 

que passa a ser reconstruído, complementado, sendo alteradas as suas 

representações. Vale ressaltar que este é um fator típico da leitura imediatista pós-

moderna. A diversidade e a diferença se multiplicam resultando num esforço da 

singularidade e da positividade com valorização do conservadorismo profissional e 

das intervenções fragmentárias de cunho relativista, irracionalista e epistemológica. 

 

1.3 SERVIÇO SOCIAL E A INFLUÊNCIA DA TRADIÇÃO MARXISTA NA       

CONSTRUÇÃO DO PROJETO PROFISSIONAL CRÍTICO  

 

Conforme Barroco (2001), o ato do trabalho surge a partir de necessidades 

biológicas, levando ao homem se apropriar dos recursos naturais para satisfazê-las. 

Ele busca o conhecimento da natureza e, por meio do uso de sua vontade racional, 

liberadora da sua autonomia, faz escolhas, toma decisões, se auto conscientiza, se 

auto determina e busca se apropriar de formas interventivas de transformação da 

natureza. A liberdade e a ética são geradas neste processo de autoconstrução 

humana e de produção pela práxis em que o sujeito personifica suas intenções e 

seus projetos. 

A práxis não se realiza com suas potencialidades emancipatórias sem as 

capacidades humano-genéricas da universalidade, da sociabilidade, da consciência 

e da liberdade e não tem só como propósito a matéria, ela também supõe formas de 

interação cultural, pois, é a partir das relações sociais que o indivíduo se 

desenvolve, recria as suas necessidades e formas de satisfação numa 

transformação contínua, envolvendo os sentidos, as habilidades e as 

potencialidades. Neste processo, o homem constrói valores para referenciar a sua 

conduta e viabilizar a convivência social, criando normas e deveres sociais, 

direcionando suas ações, comportamentos e sentimentos, constituindo seu ethos a 

partir de construções sociais concretas.  À proporção que as mediações sociais se 

complexificam, o valor, que é histórico e transitório, acaba se desdobrando em 

múltiplos significados. Criam-se valores éticos, estéticos, científicos, religiosos e 
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categorias orientadoras de valor, como bom e mau, verdadeiro e falso, dentre 

outros, sendo, contudo, o valor econômico central nesta sociabilidade. 

[...] Na sociedade capitalista, os valores éticos, estéticos, tendem a se 
expressar como valores de posse, de consumo, reproduzindo sentimentos, 
comportamentos e representações individuais, negadoras da alteridade e da 
sociabilidade livre (BARROCO, 2001, p. 35). 

 

Conforme Barroco (2001), o valor é criado a partir de uma existência material 

concreta, pois algo é valorizado pelo homem conforme atenda suas necessidades e 

possua utilidade. A práxis se dá na transformação de um objeto em algo novo, como 

resposta às necessidades humanas e em correspondência às necessidades e 

possibilidades sócio-históricas, o que supõe o valor ser produto da práxis. A práxis 

se refere às formas de objetivação na realidade, havendo “[...] duas formas de 

práxis: aquelas “voltadas para o controle e a exploração da natureza e [aquelas] 

voltadas para influir no comportamento e na ação dos homens, que é o que 

peculiariza a práxis profissional” (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p. 04). 

Segundo Barroco (2001), a riqueza humana está relacionada às objetivações 

genéricas expressas nas conquistas da humanidade de algo, construído e valorado 

pelo indivíduo, que favoreceu ao desenvolvimento de todas as capacidades e 

possibilidades humanas. Contudo, somente quando for superada a forma burguesa, 

será possível ao indivíduo a sua fruição, expressar a universalidade das suas 

capacidades, das suas faculdades criativas, o desenvolvimento das suas forças e a 

produção da sua totalidade. 

Na sociedade capitalista, o trabalho é realizado de forma negadora das 

potencialidades emancipadoras do homem, com inversão da sua natureza de 

atividade livre, consciente, universal e social. O indivíduo desempenha seu trabalho 

sem se reconhecer nele como sujeito, se alienando da atividade, das relações 

sociais e de si mesmo. É criada uma divisão entre sujeito e objeto que passam a se 

estranhar, favorecendo a reprodução de relações sociais em que a riqueza humana, 

construída socialmente, não seja apropriada no âmbito material e espiritual pelos 

que efetuaram a sua construção. O indivíduo se torna objeto e os objetos passam a 

ter valor de coisas. Esta relação sujeito-objeto, remete à Teixeira e Braz (2009, p. 

10) quando trazem que a não efetivação do Projeto Ético-Político do Serviço Social 

na realidade pode-se dar porque “[...] não há uma relação de identidade entre o que 
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projetamos e o que realizamos efetivamente [...] entre consciência e ação ou, se 

preferirmos, entre sujeito e objeto [...]”. 

Nestas condições, a liberdade pode se transformar em seu oposto e ser 

vivenciada como algo que impede a sociabilidade e a autonomia. Isto acontece 

quando os indivíduos vivem voltados para o “eu” e o outro permanece no limite de 

sua liberdade. No processo de reificação capitalista, as esferas e dimensões da vida 

social são compartimentalizadas, aparentando possuir autonomia, dando a ideia da 

existência de morais. Esta aparência, contudo, não rompe de forma plena com os 

vínculos e mediações reais, o que gera um movimento de afirmação e negação da 

totalidade social. Portanto, neste processo contraditório, a alienação existe 

juntamente com a práxis emancipadora, “[..] evidenciando o movimento de afirmação 

e negação das potencialidades humanas; de criação e perda relativa de valores; de 

reprodução da singularidade alienada e da genericidade emancipadora” 

(BARROCO, 2001, p. 36). No processo de alienação, as normas e deveres morais 

tornam-se exigências que não dizem respeito ao indivíduo, mas que este deve 

obedecer. A moral é transformada em obrigações formais, de significado negativo e 

repressivo. 

 O relacionamento do indivíduo com a sociedade se dá de forma espontânea, 

pragmática, heterogênea e acrítica. O “eu” se identifica com o “nós” imediatamente. 

As respostas são dadas para o atendimento das suas necessidades de reprodução, 

mas sem apreensão das mediações intrínsecas. Na vida cotidiana, pensamento e 

ação se vinculam automaticamente, assim como a repetição dos modos de 

comportamento, os quais, juntamente com os valores e as motivações, surgem à 

consciência e funcionam por si só, sendo tratados como um somatório de 

fenômenos sem relações e vínculos sociais. O indivíduo se percebe somente na 

singularidade, ficando neste âmbito o funcionamento das suas capacidades, paixões 

e motivações. Devido a este fator, o comportamento cotidiano não acessa a 

consciência humano-genérica. As motivações são passivas, não correspondendo a 

uma escolha consciente e crítica, não havendo a transcendência do imediato. O 

cotidiano é orientado para a utilidade prática das ações e não para revelar o seu 

significado. Enquanto envolvido na cotidianidade, a atividade teórica não faz parte 

da vida do indivíduo (BARROCO, 2001). 



44 
 

 Pelas características elencadas, a vida cotidiana não propicia ao indivíduo 

entrar em contato com suas capacidades de criação, transformação, escolhas e 

valorização consciente, o que revela que a atividade prática, cotidiana do indivíduo 

não é uma práxis, pois, o alcance desta só é possível através da atividade humano-

genérica consciente, o que exige a concentração total em uma única tarefa e o 

empenho total numa objetivação que favoreça ao indivíduo, o reconhecimento como 

representante do gênero humano. “[..] Quando o indivíduo ascende à consciência 

humano-genérica, sua singularidade é superada e ele se torna “inteiramente 

homem” (BARROCO, 2001, p. 40). 

 A elevação ao humano-genérico implica a criação de condições que 

favoreçam aos seres sociais irem além da cotidianidade, supondo, contudo, a 

supressão da alienação e não da vida cotidiana. Barroco (2001) cita as atividades do 

trabalho, da arte, da ciência, da filosofia, da política e da ética como favoráveis para 

ampliar a relação da consciência com a genericidade. 

As atividades propiciadoras da conexão dos indivíduos com o gênero 
humano explicitam capacidades como: criatividade, escolha consciente, 
deliberação em face de conflitos entre motivações singulares e humano-
genéricas, vinculação consciente com projetos que remete ao humano-
genérico, superação de preconceitos, participação cívica e política. Todas 
elas estão vinculadas com valores; a maior parte exemplifica a capacidade 
ética do ser social (BARROCO, 2001, p. 42). 

  

 A moral favorece ao indivíduo a tomada de consciência de valores e 

princípios éticos, além do senso moral que, quando internalizados, atuam como 

orientadores e conferem juízos de valor sobre o outro e a sociedade. A moral é 

integradora, estabelece e produz novas mediações, influi nos sentimentos ao valorar 

comportamentos, interfere nos papéis sociais, passa a fazer parte do “caráter” do 

indivíduo, é uma relação entre o indivíduo singular e as exigências genérico-sociais, 

propicia a suspensão da singularidade, dentre outras. 

 A moral se reproduz por meio do hábito e expressa valores e princípios 

socioculturais dominantes de um período histórico, sendo “[...] perpassada por 

interesses de classe e por necessidades de (re)produção das relações sociais que 

fundam um determinado modo de produzir material e espiritualmente a vida social” 

(BARROCO, 2001, p. 45), havendo um processo de coerção voltado à dominação 

que, nem sempre, favorece à liberdade, podendo inclusive, a moral se configurar em 

uma forma de alienação. 
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 Na vida social, o pensamento cotidiano é fundamentado em juízos provisórios 

e pautado em estereótipos, na opinião e na relação imediata entre o pensamento e a 

ação. Estes juízos se tornam preconceitos quando o pensamento e a ação do 

indivíduo permanecem fundamentados, mesmo quando são refutados pela teoria e 

pela prática, quando se conservam, mesmo com todos os argumentos da razão. 

 A motivação dos preconceitos se dá pela fé, numa atitude dogmática, movida 

pelo irracionalismo e pela intolerância. O comportamento moral preconceituoso tem 

as categorias orientadoras de valor baseadas nos sentimentos de amor ou de ódio. 

O preconceito é um modo de reprodução do conformismo que impede que os 

indivíduos assumam um posicionamento crítico frente aos conflitos e um modo de 

discriminação, em face do indivíduo não aceitar o comportamento estereotipado 

como algo correto. O preconceito pode ocorrer nas artes, na filosofia, na ciência, na 

política e em situações de conflito (BARROCO, 2001).  

 Quando as atividades e ações são julgadas, de forma imediata, a partir da 

moral, o preconceito se transforma em moralismo. Segundo Barroco, (2001, p. 48), 

“[...] o moralismo é uma forma de alienação moral, pois implica na negação da moral 

como uma forma de objetivação da consciência crítica, das escolhas livres, de 

construção da particularidade”. O preconceito é moralmente negativo por impedir a 

autonomia do indivíduo, diminuindo sua liberdade e alternativas de escolha. 

 A reflexão ética objetiva sistematizar a crítica da vida cotidiana, tem por objeto 

a moral e busca a apreensão da totalidade sócio-histórica e das categorias ético-

morais a partir da razão dialética. Enquanto reflexão ontológica, a ética viabiliza a 

elevação dos valores humano-genéricos sem se isolar da práxis; também interfere 

na realidade indiretamente e contribui para ampliação das capacidades ético-morais. 

 Conforme Vázquez, 

A ética depara com uma experiência histórico-social no terreno da moral, ou 
seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, 
procura determinar a essência da moral, sua origem, as condições objetivas 
e subjetivas do ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a 
função dos juízos morais, os critérios de justificação destes juízos e o 
princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais 
[...] as questões éticas fundamentais – como, por exemplo, as que 
concernem às relações entre responsabilidade, liberdade e necessidade – 
devem ser abordadas a partir de pressupostos filosóficos básicos, como o 
da dialética da necessidade e da liberdade [...] a ética não pode deixar de 
partir de determinada concepção filosófica do homem [...] (1999, p.22-28). 
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 Contudo, de acordo com Barroco (2001), para a ética se realizar como saber 

ontológico, é necessário sua conservação como perspectiva totalizante e crítica com 

capacidade de desmistificação das formas reificadas de ser e pensar. 

A ética realiza sua natureza de atividade propiciadora de uma relação 
consciente com o humano-genérico quando consegue apreender 
criticamente os fundamentos dos conflitos morais e desvelar o sentido e 
determinações de suas formas alienadas; quando apreende a relação entre 
a singularidade e a universalidade dos atos ético-morais; quando responde 
aos conflitos sociais resgatando os valores genéricos; quando amplia a 
capacidade de escolha consciente; sobretudo, quando indaga radicalmente 
sobre as possibilidades de realização da liberdade, seu principal 
fundamento (BARROCO, 2001, p. 56). 

  

 Se a ética não se voltar para essa função crítica, pode contribuir para a 

alienação, ser prescritiva moralmente, favorecer a ideologia dominante, ofuscar os 

nexos e contradições da realidade, fortalecer o dogmatismo e a dominação, 

fundamentar projetos conservadores, não superar a imediaticidade, dentre outros. 

Se a reflexão ética perder seu compromisso com valores, ela deixa de ter 
sentido; se não apreender a fundação desses valores na realidade, não 
cumpre seu papel teórico; se abrir mão da crítica, deixa de se constituir 
numa reflexão ética para se tornar uma doutrina [...] Por essas 
peculiaridades, tal ética é de caráter revolucionário [...] a ética é, também, 
uma referência para a práxis político-revolucionária, seja como instrumento 
teórico-prático, seja como instrumento teórico-crítico, seja como orientação 
de valor que aponta para o devir (BARROCO, 2001, p. 57). 

   

 A liberdade é uma capacidade prática na atividade do trabalho e para que 

este seja efetivado como atividade livre, é necessária sua realização como atividade 

criadora, consciente, propiciadora da ampliação das forças essenciais humanas e 

não, simplesmente um meio de exploração e dominação entre os homens, mas a 

superação dos entraves históricos, conferindo a liberdade para o sujeito usufruir da 

riqueza humana. As necessidades socioeconômicas revelam-se como a base 

primária das possibilidades de liberdade, trazendo novas possibilidades para a 

reflexão ética. Contudo, o seu entendimento não pode se dar de forma mecânica, 

caso contrário, acaba por fundar interpretações deterministas, como é o caso do 

voluntarismo ético e o messianismo (BARROCO, 2001). 

 Os projetos individuais, coletivos e societários existem na vida social, sendo 

que os projetos profissionais são de caráter coletivo, o que supõe uma formação e 

organização de cunho legal, ético e político e implica condições de atendimento a 

necessidades sociais sob certas formas e a produção de resultados objetivos com 

implicações sociais e desdobramentos éticos e políticos. A ética profissional se 
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articula com os projetos societários, os quais apresentam a imagem da sociedade a 

ser construída com exigência de determinados valores e meios, materiais e culturais, 

para sua concretização. Nas sociedades de classes, como é o caso da sociedade 

capitalista, os projetos societários também expressam projetos de classe. 

 No capitalismo monopolista, o enfrentamento moral das sequelas da questão 

social é um modo de despolitização do seu significado sócioeconômico e 

ídeopolítico em resposta ao potencial emancipador das lutas do proletariado. “Em 

suas determinações ético-políticas, é uma forma de moralismo, sustentada 

ideologicamente pelo conservadorismo moral” (BARROCO, 2001, p. 74), o qual se 

apresentava na gênese do Serviço Social em face da intervenção da Igreja Católica. 

 O Estado enfrentava moralmente a questão social com vistas ao consenso e 

ao controle social, utilizando a moral como um instrumento ideológico, conforme 

observado no projeto populista, de cunho corporativista e assistencial, do Governo 

de Getúlio Vargas com sua propaganda ideológica de valores éticos, trazendo o 

trabalho como uma virtude universal do homem, transformando direitos em 

benefícios do Estado, discriminando os indivíduos sob várias formas, 

responsabilizando-os pela sua condição social, despolitizando suas lutas, 

restringindo suas escolhas e contribuindo para que fosse reproduzida uma 

moralidade subalterna e alienada (BARROCO, 2001). 

 O pensamento social do Estado expressa o ethos burguês, revelando o 

individualismo nas relações sociais com reprodução da ideia do outro como limite da 

liberdade individual e como objeto. As relações institucionais impessoais e a 

fragmentação das mediações sociais entre indivíduo e sociedade propiciam um 

relacionamento interpessoal sem comprometimento em sua totalidade, favorecendo 

que as relações sociais sejam objetivadas como relações entre coisas, com cada um 

se manifestando pela lógica da posse e do consumo, o que leva aos valores morais 

incorporarem também esta lógica mercantil. 

 A moral burguesa, ao se contrapor aos valores coletivos manifestados na 

organização dos trabalhadores, reproduz ambiguidade interna entre os valores 

humano-genéricos e sua objetivação na vida social, caracterizando um humanismo 

universal abstrato e caráter moralista (BARROCO, 2001). 

Nos primórdios do Serviço Social, a dimensão ética era fundamentada nas 

disciplinas de Filosofia e Ética, tendo seus princípios éticos vinculados à filosofia 
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tomista, ao positivismo e ao pensamento conservador. Preponderava o princípio da 

existência de Deus numa hierarquia de valores, na qual, as leis naturais eram 

subordinadas às leis divinas. A natureza humana era concebida a partir de uma 

ordem universal imutável, a função de cada um era necessária para haver harmonia 

e o alcance do bem comum. Para a auto-realização do indivíduo, era imprescindível 

haver moralidade ou consciência reta voltada à objetivação dos valores universais a 

fim de conferir sentido e direcionamento para o alcance da perfeição. 

 A prática profissional, com base em Barroco (2001), era uma vocação 

exercida por indivíduos com perfil ético-moral íntegro, conferido por qualidades 

inatas típicas da natureza feminina, portanto, de perfil adequado para a ação 

moralizadora de caráter individualizada e psicologizante com vistas à eliminação dos 

“desajustes sociais”. Os indivíduos “desajustados” eram julgados moralmente de 

acordo com uma concepção de “normalidade” ditada pelos valores cristãos. A 

prática profissional, sob esta perspectiva, contribuía para a reprodução de 

mecanismos de dominação ideológica e para a alienação moral, transformando a 

demanda por direitos sociais em patologias, a moral em moralismo, reproduzindo 

uma ética profissional preconceituosa e de negação do discurso humanitário. 

 Os Códigos de Ética do Serviço Social brasileiro, no período de 1948 a 1975, 

eram fundamentados nos pressupostos neotomistas e positivistas, sendo que no 

Código de 1948, a ação profissional era realizada em consonância com as intenções 

ético-morais do assistente social, não havendo relevância do aporte teórico ou 

ocorrendo de forma não simultânea (BARROCO, 2001). Os três primeiros códigos 

de ética profissional são fortemente marcados por um viés conservador.  

O tradicionalismo ético é hegemônico até 1986, havendo reflexos da 

perspectiva modernizadora no Código de 1965 e, da reatualização do 

conservadorismo no Código de 1975. Esta hegemonia, contudo, não se restringiu 

aos Códigos de Ética. Em 1962, ocorre a publicação do Código Moral de Serviço 

Social, de origem europeia, pela ABESS, pautado em subsídios para a formação 

moral do assistente social. Num contexto significativo de lutas pela democracia, o 

livro expressa a reação conservadora aos questionamentos ético-políticos dos anos 

1960, ao contemplar sua oposição à liberdade e a qualquer transformação que 

ponha em risco a instituição familiar tradicional, a defesa da ordem moral, da 

autoridade, da tradição e a obediência às leis morais (BARROCO, 2001). 
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No período de 1965 a 1975, os Códigos de Ética brasileiros reproduziam a 

base filosófica humanista cristã e a perspectiva despolitizante e acrítica. Barroco 

(2001) observou algumas diferenciações entre os Códigos de Ética. O Código de 

1965 buscou imprimir uma direção ética liberal que não se mostrou presente nos 

Códigos de 1948 e de 1975 com a inserção da amplitude técnica e científica, 

revelando o trato do Serviço Social como uma profissão liberal e não mais como 

uma atividade humanista. Os deveres profissionais passaram a ser vistos como 

obrigação formal de submissão da profissão à legislação. O Código de 1965 

considerou a colaboração com os poderes públicos para preservar o bem comum e 

os direitos individuais, num parâmetro voltado a princípios democráticos e na luta 

por uma ordem social mais justa e inseriu programas nacionais e internacionais 

visando a melhoria das condições de vida dos usuários, como um dever cívico. 

O Código de 1975 reafirmou a posição acrítica diante da ação disciplinadora 

do Estado que dispõe sobre as atividades profissionais em favor do bem comum e o 

conservadorismo tradicional visando adequação às demandas da ditadura, não 

havendo, portanto, a tendência modernizadora presente no Código de 1965. 

O Código de Ética de 1975 introduz a referência ao personalismo, sem 

efetuar o rompimento com a base metafísica e com o conservadorismo, trazendo 

implicações ético-políticas de ocultamento das conexões com o tradicionalismo 

profissional e das contradições sociais, tendendo para a reprodução do moralismo e 

a abstração do usuário e dos determinantes históricos. A abordagem a partir das 

representações dos profissionais, permite uma intervenção subordinada aos juízos 

de valores do profissional e suas avaliações subjetivas e abstratas, recuperando a 

herança psicossocial do Serviço Social. 

 O processo de ruptura com a ética tradicional começa a se apresentar nos 

anos 1960 e 1970 sob influência do movimento de reconceituação e da militância 

cívico-política, favorecendo a construção de uma nova moralidade profissional 

vinculada à participação política, configurando um ethos militante que origina uma 

nova ética profissional subordinada à opção política em face das lutas populares. O 

ethos profissional busca construir uma identidade engajada politicamente e com 

ação educativa voltada para a libertação dos oprimidos com influências de Paulo 

Freire, no primeiro momento. 
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Conforme Barroco (2001), inicialmente, o marxismo é articulado ao 

cristianismo através do personalismo de Mounier, aproximando-o ao ideário 

socialista. Na década de 1970, é influenciado pela Teologia da Libertação e pela 

Revolução Sandinista que nega o tradicionalismo da profissão, favorecendo a 

compreensão das determinações de classe conduzindo, contudo, a uma 

interpretação messiânica e utópica, mediada pelo apelo ético-moral.   

 A ênfase na unidade composta pela ética, educação e política favorece a 

construção de uma identidade voltada à militância política, supondo a incorporação 

do ethos socialista que, no entanto, toma os valores de forma mecânica, perdendo 

seu significado histórico e propiciando ações moralistas e deterministas no âmbito 

da ética que, ao serem trazidas para a profissão, favorecem um processo de 

desprofissionalização e absorção do sentido voluntário em contraposição ao sentido 

revolucionário, substituindo a atividade partidária e cívica. 

 A influência do marxismo althusseriano com sua perspectiva estruturalista e 

com tendência positivista, despojada do humanismo e da ideologia, se expressa 

como uma resistência ao marxismo, restringindo a incorporação de uma apropriação 

ontológica do pensamento de Marx. Althusser traz uma reatualização da ética 

marxista-positivista contemplando uma aplicação prática das leis científicas com 

orientação de juízos de fato, comprovados por meio do método e negando a 

influência hegeliana, a teoria da alienação e a presença de valores, embora, a 

alienação acabe sendo trazida para o campo da ideologia como uma apreensão 

incorreta do real, passível de ser corrigida pela ciência e superada pela prática 

política. 

 No período de 1960 e 1970, múltiplas determinações geraram vários 

equívocos teórico-políticos com influência marcante na busca da elaboração de uma 

ética marxista, destacando-se “[...] a abrangência dada ao marxismo, a influência do 

positivismo e das ciências naturais, a necessidade da popularização de uma obra 

complexa e incompleta nesse momento, a vinculação orgânica com a política 

revolucionária” (BARROCO, 2001, p. 157). Esses equívocos acabam gerando uma 

ausência da dialética na sistematização ética que perde seu caráter de reflexão 

ontológica, sua dimensão de totalidade, sua crítica radical, se expressando como 

uma ciência prescritiva do comportamento moral e um instrumento de controle 

ideológico, conforme as condições. 
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 O marxismo assume uma configuração utilitarista em face da interpretação 

simplificada da unidade entre ética e política e entre ética e ideologia, o que 

determina uma subordinação mecânica da ética à ideologia de classe, passando a 

exercer uma função coercitiva, prestando-se à dominação.  

 O marxismo é reavaliado, em meados da década de 1970, quando do 

processo crítico do movimento de reconceituação, sendo  

[...] apontado seu ecletismo teórico-metodológico, sua ideologização em 
detrimento da compreensão teórico-metodológica, sua remissão a manuais 
simplificadores do marxismo, sua reprodução do economicismo e do 
determinismo histórico. Em termos políticos, questiona-se o basismo, o 
voluntarismo, o messianismo, o militantismo, o revolucionarismo 
(BARROCO, 2001, p. 167). 

  

 Na década de 1980, há uma nova interpretação das possibilidades de ruptura 

por meio da influência de Antônio Gramsci nas produções intelectuais, influenciando, 

em 1982, o novo Currículo do Serviço Social e a elaboração do Código de Ética de 

1986 voltado ao compromisso ético-político com as classes subalternas e a 

elucidação da direção social da formação e da prática profissional. 

 O Código de 1986 traz contribuições do pensamento de Gramsci com a 

recuperação da ação educativa nos moldes do intelectual gramsciano, embora numa 

identificação mecanicista sem apreensão das mediações de Gramsci e da profissão. 

Também enfoca a concepção de superação com base na perspectiva althusseriana 

e uma visão das instituições como aparelhos ideológicos do Estado. 

 O Código de 1986 não conseguiu a superação da ética marxista tradicional 

por não estabelecer mediações nas relações entre economia e moral, política e ética 

e prática política e dimensão política da prática profissional (BARROCO, 2001). 

 A superação de fragilidades e equívocos se dá com o Código de Ética de 

1993 que é aprovado tendo como marco as mobilizações reivindicadoras da ética na 

política e na vida pública e as consequências do neoliberalismo com o levantamento 

de questões teórico-práticas e ético-políticas. 

 A década de 1990 é contemplada com uma ampliação do recurso à filosofia e 

à produção de teses e artigos reflexivos sobre o método crítico-dialético, a cultura, a 

alienação, a práxis, dentre outros, apontando novas possibilidades para a discussão 

ética. A ontologia social trazida por Lukács teve um papel marcante no processo de 

amadurecimento da tradição marxista no Serviço Social (BARROCO, 2001). 
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 O recurso à ontologia social permitiu uma decodificação ética do 

compromisso com a classe trabalhadora, sendo especificada no Código de Ética de 

1993 com a contemplação de valores ético-políticos emancipadores relativos à 

conquista da liberdade. 

 Segundo Netto (2006, p. 15), o Projeto Ético-Político do Serviço Social é um 

processo, em contínuo desdobramento, que tem como valor central o 

reconhecimento da liberdade, o compromisso com a autonomia, a emancipação e a 

plena expansão dos indivíduos sociais. Está vinculado a um projeto societário que 

propõe uma nova ordem social, sem exploração e dominação de classe, etnia e 

gênero, que defende os direitos humanos, repudia o arbítrio e o autoritarismo, 

empenha na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito 

à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e contempla o 

pluralismo na sociedade e no exercício profissional. 

 Conforme Iamamoto (2004, p. 26),  

[...] o pluralismo [...] supõe o reconhecimento da presença de distintas 
orientações na arena profissional assim como o embate respeitoso com as 
tendências regressivas do Serviço Social, cujos fundamentos liberais e 
conservadores legitimam o ordenamento social instituído. Porém, o 
pluralismo propugnado não se identifica com a sua versão liberal, em que 
todas as tendências profissionais são tidas como supostamente paritárias, 
mascarando os desiguais arcos de influência que exercem na profissão, os 
diferentes vínculos que estabelecem com projetos societários distintos e 
antagônicos, apoiados em forças sociais também diversas. 
 

Na sua dimensão política, o Projeto Ético-Político se declara radicalmente 

democrático enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida (NETTO, 2006). 

 Do ponto de vista profissional, Netto (2006) traz que o projeto implica o 

compromisso com a competência baseada no aperfeiçoamento intelectual do 

assistente social com formação acadêmica de qualidade e crítica que viabilize uma 

análise concreta da realidade social e estimule uma constante preocupação 

investigativa, que tenha articulação com os movimentos de outras categorias 

profissionais que partilhem dos princípios do Código de Ética de 1993 e com a luta 

geral dos trabalhadores. O projeto prioriza uma relação com os usuários que tenha 

compromisso com a qualidade dos serviços prestados como instrumento 

indispensável para a democratização e universalização e que o exercício profissional 

se dê sem ser discriminado e sem discriminar. 
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 Conforme Barroco (2001), o Código de Ética de 1993 é inovador com o 

pluralismo, descartando o compromisso com o autoritarismo, o fascismo e o 

conservadorismo, com a recusa ao preconceito e a discriminação, por abordar 

questões importantes para a superação do moralismo, pelo enfrentamento ao 

dogmatismo ao defender a tolerância enquanto respeito à diversidade em coerência 

ao princípio democrático. 

 O Código passa a ser um referencial prático e de posicionamento político aos 

assistentes sociais, favorecendo uma direção estratégica para o processo de 

construção de uma nova moralidade e cultura profissional democrática no embate 

frente à hegemonia política do capital. 

 Conforme as Diretrizes Curriculares da ABEPSS (Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social), de 1996, que também baliza o projeto 

profissional, é imprescindível assegurar ao bacharel em Serviço Social uma 

formação crítica, generalista, competente, interdisciplinar e comprometida com as 

lutas sociais dos trabalhadores. A Lei de Regulamentação da Profissão – Lei 8.662 

de 07 de junho de 1993, também compõe o projeto ético-político profissional e 

estabelece atribuições, competências, direitos e deveres profissionais. 

 Conforme Teixeira e Braz (2009, p.08-09), os elementos constitutivos do 

Projeto Ético-Político se referem aos princípios e valores ético-políticos, a matriz 

teórico-metodológica, a crítica radical à ordem social vigente e as lutas e 

posicionamentos políticos acumulados pela categoria. Os componentes que o 

materializam se subdividem na produção de conhecimentos no interior do Serviço 

Social; as instâncias político-organizativas da profissão, envolvendo os fóruns de 

deliberação e as entidades da profissão, sendo elas, as associações profissionais, 

as organizações sindicais e, especialmente, o conjunto CFESS/CRESS (Conselho 

Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social), a ABEPSS, a ENESSO 

(Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social) e; a dimensão jurídico-política 

da profissão que envolve o arcabouço legal e institucional da profissão.  
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CAPÍTULO 2 

SERVIÇO SOCIAL E A TEORIA SOCIAL DE MARX: UMA APROXIMAÇÃO 
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2.1 CONCEPÇÕES PRÉVIAS DO MÉTODO DE MARX 

 

 A aproximação enviesada do Serviço Social à tradição marxista acarretou, 

como principais problemas, o fatalismo, o messianismo, o voluntarismo e o 

cientificismo e se singularizou por uma aproximação sob exigências teóricas 

reduzidas com forte cariz instrumental, seletividade nas referências à tradição 

marxista com determinação mais voltada às perspectivas prático-políticas e 

organizacional-partidária e com falta de aproximação às fontes marxianas e/ou aos 

clássicos da tradição marxista, mas voltada a divulgadores e à produção de manuais 

de qualidades discutíveis, conforme Pontes (2009). A superação destas distorções 

se iniciou no início da década de 1980 com a inserção autêntica da tradição marxista 

por meio da publicação do livro de Iamamoto e Carvalho (1982) intitulado Relações 

Sociais e Serviço Social no Brasil e da aproximação aos clássicos e autores voltados 

à tradição marxista como foi o caso de Gamsci, Lukács, Kosik, dentre outros 

(PONTES, 2009). 

 O estudo do método dialético marxiano é uma concepção teórico-

metodológica tematizada no campo do Serviço Social como resultado da busca de 

aprofundamento de categorias como totalidade, contradição e mediação, surgidas 

por necessidades sócio-históricas e em sintonia com o amadurecimento acadêmico 

da profissão (PONTES, 2009). 

 Conforme Netto (2011), o pensamento marxiano acabou sofrendo 

desfigurações ao longo do processo histórico pelas influências positivistas que 

acabaram se agravando com incidências neopositivistas e culminando na ideologia 

stalinista. A representação simplista da obra marxiana, advinda deste processo, 

favoreceu o surgimento de vasta literatura de manuais que resumia o método de 

Marx aos princípios do materialismo dialético e histórico, bastando conhecer as leis 

da dialética para realizar uma boa pesquisa. O conhecimento da realidade se 

resumiria à aplicação do método de Marx, tendo o fator econômico como 

determinante em relação aos fatores sociais, culturais, dentre outros. Marx e Engels, 

contudo, sempre afirmaram que o conhecimento da sociedade e da realidade partia 

da totalidade e não de determinações econômicas. 

 Na atualidade, a crítica dos adversários de Marx repousa na irrelevância que 

Marx trataria as dimensões culturais e simbólicas, o que se refuta pelo peso que 
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Marx concedia às tradições e sua preocupação com esferas ideais como a arte e, 

também por um pretenso determinismo do socialismo como o fim previsto da 

história. Para a superação destes equívocos, basta o leitor ir diretamente à fonte de 

Marx, como por exemplo, a obra O Capital (NETTO, 2011). 

 Conforme Netto (2011), a teoria marxiana se estruturou na filosofia alemã, na 

economia política inglesa e no socialismo francês e somente após 15 anos de 

exaustivos estudos e investigações que Marx formulou com precisão os elementos 

centrais do seu método. No seu processo de análise da dinâmica do capital, Marx 

extraiu de seu objeto de estudo, a sociedade capitalista, a lei econômica do 

movimento da sociedade moderna, contudo, esta não é uma lei fixa e imutável como 

as leis da física ou da química, mas uma tendência histórica determinada que pode 

sofrer interferências de outras tendências. 

 Diferentemente da concepção positivista sobre teoria, a qual detalha um 

objeto e constrói modelos que o explique com base em hipóteses de relação de 

causa e efeito de seu movimento visível, Marx concebeu que o conhecimento teórico 

se inicia quando se vai além da aparência, conhecida como um nível da realidade, e 

apreende-se a essência, a estrutura e a dinâmica do objeto como um processo de 

análise e síntese que mobiliza ao máximo o conhecimento, efetua críticas e revisões 

ao objeto com criatividade e imaginação, apoderando-se da matéria, dos seus 

pormenores, analisando as diferentes formas de desenvolvimento, investigando 

minuciosamente suas conexões. Este processo se dá por intermédio da pesquisa, 

viabilizada pelo método, com o uso de instrumentos e técnicas de pesquisa como 

análise bibliográfica, documental e de conteúdo, observação sistemática e 

participante, entrevistas, quantificação, dentre outros (NETTO, 2011). 

 Conforme Netto (2011), Marx e Engels trazem que o ser social e a 

sociabilidade resultam do trabalho, o qual constitui a práxis enquanto um processo, 

um movimento dinamizado por contradições e a sua superação conduz a maiores 

níveis de complexidade em que novas contradições conduzem a outras superações. 

Observa-se, pelo exposto, a preponderância da contradição e o seu transpassar por 

todo o conjunto de processos, metamorfoseando-se ininterruptamente, em meio à 

centralidade do trabalho. 

 O processo de produção material gerada pelo trabalho leva ao 

desenvolvimento da produção dos indivíduos sociais, seus princípios, ideias e 
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categorias que são variáveis conforme o desenvolvimento das faculdades 

produtivas, sendo históricos e transitórios. O processo de produção implica sempre a 

humanidade, a sociedade como sujeito e sempre o mesmo objeto, que é a natureza, 

sendo comum a todas as épocas históricas, o que confere unidade à história da 

humanidade. “Uma teoria social da sociedade burguesa, portanto, tem que possuir 

como fundamento a análise teórica da produção das condições materiais da vida 

social” (NETTO, 2011, p. 40). 

 Tal imperativo é indispensável para o pesquisador ser fiel ao objeto. 

Determinado o objeto, o pesquisador põe-se a conhecê-lo e, 

Como bom materialista, Marx distingue claramente o que é da ordem da 
realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento 
operado pelo sujeito): começa-se “pelo real e pelo concreto”, que aparecem 
como dados; pela análise, um e outro elementos são abstraídos e, 
progressivamente, como avanço da análise, chega-se a conceitos, as 
abstrações que remetem a determinações as mais simples. Este foi o 
caminho ou, se se quiser, o método (NETTO, 2011, p. 42). 

 Após o alcance das determinações mais simples, faz-se a viagem do inverso 

até chegar ao ponto de partida, o concreto, o real, mas com uma rica totalidade de 

determinações e relações diversas. Netto (2011) destaca que, somente a viagem 

inversa permite chegar a uma aproximação da realidade, do concreto.  

 O processo da abstração é um recurso indispensável ao pesquisador, agindo 

como substituto de um microscópio, de um reagente químico. A abstração, enquanto 

capacidade intelectiva, permite extrair da totalidade um elemento, isolá-lo e 

examiná-lo, possibilitando assim a sua análise, retirando as determinações mais 

concretas até atingir às mais simples, chegando ao nível em que o elemento 

abstraído se torna abstrato (NETTO, 2011). 

 O objetivo da pesquisa marxiana é o conhecimento das categorias 

constituidoras da articulação interna da sociedade e o acesso a elas e/ou às formas 

superiores permite descobrir as formas inferiores que se encontram submersas, 

desaparecidas (NETTO, 2011). 

 No método de Marx, não há regras de orientação para a pesquisa, nem 

definições para a direção da investigação. Para a descoberta da estrutura e da 

dinâmica do objeto, deve-se extrair da efetividade do seu movimento, a sua própria 

lógica, as suas múltiplas determinações, sempre mantendo a indissociável conexão 

entre a teoria social de Marx e o seu método. A concepção teórico-metodológica de 
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Marx tem em seu núcleo, de forma articulada, as categorias da totalidade, da 

contradição e da mediação (NETTO, 2011). 

Para Marx, a sociedade burguesa é uma totalidade concreta [...] de máxima 
complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade [...] como 
um complexo constituído de complexos [...] as tendências operantes numa 
totalidade lhe são peculiares e não podem ser transladadas diretamente a 
outras totalidades [...] se trata de uma totalidade estruturada e articulada [...] 
a sociedade burguesa é uma totalidade dinâmica – seu movimento resulta 
do caráter contraditório de todas as totalidades que compõem a totalidade 
inclusiva e macroscópica. Sem as contradições, as totalidades seriam 
totalidades inertes, mortas [...] a natureza dessas contradições, seus ritmos, 
as condições de seus limites, controles e soluções dependem da estrutura 
de cada totalidade [...] uma questão crucial reside em descobrir as relações 
entre os processos ocorrentes nas totalidades constitutivas tomadas na sua 
diversidade e entre elas e a totalidade inclusiva que é a sociedade 
burguesa. Tais relações nunca são diretas; elas são mediadas não apenas 
pelos distintos níveis de complexidade, mas, sobretudo, pela estrutura 
peculiar de cada totalidade. Sem os sistemas de mediação (internas e 
externas) que articulam tais totalidades, a totalidade concreta que é a 
sociedade burguesa seria uma totalidade indiferenciada – e a 
indiferenciação cancelaria o caráter do concreto, já determinado como 
“unidade do diverso” (NETTO, 2011, p. 56-58). 

 Conforme o exposto e pelo apreendido pela exposição de Netto (2011), um 

estudo da dialética, da totalidade e da mediação revela-se fundamental para maior 

apreensão da teoria social de Marx e do seu método a fim de viabilizar a 

possibilidade de uma aproximação da realidade, ressaltando que a contradição é um 

elemento que perpassa todo o conjunto de processos. Além do mais, é importante 

destacar como o método de Marx tem sido apreendido no âmbito do Serviço Social, 

de forma a reconhecer sua importância para a análise crítica da realidade social e 

respectivamente, para a intervenção profissional. Dessa forma, enfatizar-se-ão 

algumas categorias que compõe o método de Marx, objetivando algumas incursões 

aproximativas.  

 

2.2 DIALÉTICA 

 

 Segundo Konder (2008, p. 07), na Grécia antiga, a dialética era “[...] a arte do 

diálogo. Aos poucos, passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por 

meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos 

envolvidos na discussão”. Na modernidade, dialética se refere ao modo de pensar 

as contradições da realidade, o modo de conceber a realidade como contraditória e 

em constante transformação, reconhecendo “[...] a constante emergência do novo na 

realidade humana [...]” (KONDER, 2008, p. 38). 
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 Kosik (1976, p. 39) considera que a dialética “[...] é o método da reprodução 

espiritual e intelectual da realidade, é o método do desenvolvimento e da 

explicitação dos fenômenos culturais partindo da atividade prática objetiva do 

homem histórico”. 

 A determinação do trabalho como ponto de partida, conforme concebido por 

Kosik (1976) remete à Konder (2008) quando traz que o trabalho é elemento chave 

para a compreensão da superação dialética. “Para ele [Hegel], a superação dialética 

é simultaneamente a negação de uma determinada realidade, a conservação de 

algo de essencial que existe nessa realidade negada e a elevação dela a um nível 

superior” (KONDER, 2008, p. 25). Isto é o que acontece no trabalho. Há negação da 

matéria-prima quando ela é destruída da sua forma natural, ao mesmo tempo que é 

conservada, ou seja, aproveitada, e é elevada em seu valor quando assume uma 

nova forma em consonância aos objetivos humanos.  

 Marx concordava com Hegel sobre a concepção do trabalho como elemento 

impulsionador do desenvolvimento humano, mas não concordava com a demasiada 

importância dada por Hegel ao trabalho intelectual, ao trabalho abstrato do espírito, 

deixando de enxergar o significado do trabalho físico, material e suas deformações 

enquanto realização material, social, impedindo-o de efetuar análises sobre o 

processo de alienação do trabalho (KONDER, 2008). 

No que concerne à intelectualidade, vale citar Gramsci (1979) quando ressalta 

que todos os homens são intelectuais. Não existem não-intelectuais, pois não existe 

atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual. O que 

existem são graus diferentes de atividades intelectuais compreendendo entre o 

esforço de elaboração intelectual-cerebral e o muscular-nervoso. 

 Conforme Konder (2008), para Marx, o trabalho humaniza a natureza, 

favorecendo ao homem sua própria criação, a sua realização, mas se transformou 

em sofrimento devido à deformação gerada pela divisão social do trabalho, a 

propriedade privada e o surgimento de classes sociais, levando os homens a serem 

explorados e sofrerem imposições de condições de trabalho, favorecendo a 

introdução de uma nova contradição na comunidade humana. 

 A hegemonia do pensamento metafísico, imposto pelas classes dominantes, 

numa tentativa de permanência de seus interesses pela ideia de imutabilidade, nos 

condicionou a reconhecermos somente a contradição lógica, a qual se limita a uma 
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parte da realidade, contudo, existem dimensões da realidade que não se esgotam 

nas leis lógicas, que não podem ser compreendidas de forma isolada, sendo 

necessário para o seu entendimento a observação da conexão íntima que existe 

entre aspectos da realidade humana e o que eles não são, como por exemplo, o 

mais só se define com o menos. As conexões íntimas existentes entre realidades 

distintas criam unidades contraditórias, sendo que “[...] a contradição é reconhecida 

pela dialética como princípio básico do movimento pelo qual os seres existem. A 

dialética não se contrapõe à lógica, mas vai além da lógica, desbravando um espaço 

que a lógica não consegue ocupar” (KONDER, 2008, p. 47). 

 Esta questão é contemplada por Lefebvre (1979) quando traz que,  

A contradição dialética não é o absurdo lógico. Em outras palavras, se o 
pensamento dialético se baseia (ou se “funda”) naquilo que o lógico declara 
absurdo, até mesmo impossível, o dialético não concebe esse absurdo ou 
essa impossibilidade como tais; ao contrário, vê neles um ponto de partida e 
a inserção numa inteligibilidade que ele declara concreta. Vê mesmo o 
“princípio” de uma re-produção, em e pelo pensamento, do que foi 
produzido (gerado) no tempo, ou seja, na história. O dialético marxista 
afirma que entre o conceito de produção e a concepção dialética do devir 
existe reciprocidade indissolúvel. Não há produção sem contradição, sem 
conflito, a começar pela relação do ser social (o “homem”) com a natureza 
através do trabalho (LEFEBVRE, 1979, p. 19). 
 

 Conforme o exposto, apreende-se que a lógica, no sentido formal, 

analogicamente, pode se equiparar à imediaticidade, ao concreto na sua aparência, 

o qual é o ponto de partida do détour que conduz à captação da realidade e, pela 

sua própria característica fixa, a contradição dialética não pode se restringir à lógica. 

Ademais, o nível de complexidade atual da lógica traz em si a complexidade mais 

simples (conforme possibilidade assinalada por Netto (2011) quando citou o 

processo da abstração), podendo contemplar o que foi produzido na história 

(conforme o que foi contemplado por Konder quando cita, logo abaixo, o processo 

da fluidificação). Analogicamente, pode-se apreender que o trabalho carrega na sua 

complexidade atual, seu passado histórico. 

 De acordo com Konder (2008), determinados aspectos da realidade humana 

perduram na história, num processo de fluidificação, pois o seu movimento é 

marcado por superações dialéticas num processo de negação e preservação do que 

antes havia sido estabelecido. A mudança e a permanência, enquanto categorias 

reflexivas, não podem ser pensadas separadas. 

Konder (2008) traz que esta fluidificação pode ser observada, por exemplo, 

numa obra de arte produzida há séculos atrás, num contexto histórico bem diferente 
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do atual, mas contemplando-a na atualidade, o homem pode se identificar com 

elementos ali presentes. O objeto, portanto, é histórico, contudo, o homem também 

é histórico. Kosik (1976) discorre sobre este aspecto quando contempla que a visão 

do homem sempre vai além da sua percepção imediata. A consciência que o 

indivíduo tem de uma casa, por exemplo, não é simplesmente uma relação 

quantitativa, ele toma consciência da casa como habitação humana e harmonia. Da 

dimensão que a vista do homem capta, participa todo o seu saber, a sua cultura, as 

suas experiências, pensamentos e reflexões. Na apropriação prático-espiritual 

derivam todos os outros modos de apropriação.  

Esta citação de Kosik (1976) remete à reflexão de que o homem, enquanto 

ser social, é histórico, ou seja, carregado de história. Expressa, em suas entranhas, 

um emaranhado de complexos que operam dialeticamente, refletindo a 

sociabilidade, a história. Esta concepção não deixa de remeter à Barroco (2009) 

quando traz que o ser humano é eminentemente social, suas movimentações se 

referem a um grupo, a costumes, à cultura existente, seja para afirmação ou 

negação da sociedade. Portanto, o “eu” não vive de forma saudável e não se 

desenvolve sem o “nós”. Neste entendimento, o “eu” é parte “integrante” do “nós”. 

Esta concepção de Barroco (2009) se relaciona com a reflexão da historicidade do 

homem, trazida por Kosik (1976), remetendo à importância de buscarmos a ruptura 

ideológica positivista e elevarmos ao humano-genérico para o processo de 

humanização e para conhecermos melhor a nós mesmos e ao outro. Ao nos 

aproximarmos do outro, nos aproximamos de nós mesmos e podemos deslumbrar 

uma vivência mais plena. 

 Desta forma, na busca do conhecimento da realidade, a historicidade revela-

se como elemento importante deste processo. Kosik (1976, p. 30) ainda acrescenta: 

“A realidade é, portanto, concebida como um todo indivisível de entidades e 

significados e é implicitamente compreendida em unidade de juízo de constatação e 

de valor”. Somente através da abstração, da tematização e da projeção como ponto 

de partida deste mundo de realidade, é possível isolar determinadas zonas, facetas 

e esferas que o positivismo considera como as únicas realidades. O positivismo 

empobreceu o mundo humano e no seu absoluto exclusivismo, deformou a realidade 

reduzindo o mundo à dimensão das relações quantitativas. 
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 Remetendo à Mészáros (2013), através das formas fenomenais reificadas 

pode-se fazer o indivíduo compreender, gradualmente, que ele deve viver sua vida 

como um processo histórico com o despertar da sua personalidade independente.  

 Conforme Konder (2008, p. 81), 

Uma das características essenciais da dialética é o espírito crítico e 
autocrítico. Assim como examinam constantemente o mundo em que 
atuam, os dialéticos devem estar sempre dispostos a rever as 
interpretações em que se baseiam para atuar. 

 Para o processo de ruptura com o positivismo e como elemento importante no 

processo de busca constante de uma aproximação da realidade, esta consideração 

de Konder (2008) revela-se fundamental, não somente para o indivíduo na sua 

pessoalidade, mas no âmbito profissional, considerando as metamorfoses no mundo 

do trabalho, a relação Estado-sociedade, a agudização das expressões da questão 

social, as demandas institucionais, as estruturas da sociedade no capitalismo, dentre 

outros. As determinações de “hoje” podem não ser as mesmas de “amanhã”. A 

perspectiva dialética revela que considerações fixas das “coisas”, que serão sempre 

as mesmas, nas suas mais diversas formas, típicas da ideologia positivista, é uma 

postura limitada, superficial e bem aquém da realidade. 

 Ademais, conforme Konder (2008), é frequente ocorrer, entre os marxistas, a 

substituição da análise concreta da realidade por esquemas de enquadramento 

forçado das coisas, havendo uma busca de transformação do mundo sem a 

preocupação da transformação pessoal, afetando consideravelmente a capacidade 

de autocrítica, não conseguindo se renovar o tanto que necessitam. O método 

dialético incita o homem à revisão do passado à luz do presente, questiona o 

presente em favor do futuro. 

 Kosik (1976) em sua análise, contempla o processo de apreensão do mundo 

pelo ser social. Para o autor, representação e conceito da coisa se situam em 

formas e graus de conhecimento da realidade, como duas qualidades da práxis 

humana. Representação está relacionada ao mundo da aparência e o conceito ao 

mundo da realidade. A atitude imediata do homem, na vida cotidiana, é voltada para 

uma atividade prático-utilitária com fins e interesses específicos dentro de um 

conjunto de relações sociais em que a realidade se revela como meio para o 

atendimento destes fins. O aspecto fenomênico da realidade é captado e fixado pelo 

indivíduo, em consonância às suas próprias representações e elaborações de 
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sistema de noções dentro de uma práxis utilitária imediata e voltada ao senso 

comum. 

 Os fenômenos presentes no cotidiano e a atmosfera da vida humana 

penetram na consciência dos indivíduos, assumindo um aspecto independente e 

natural, constituindo o mundo da pseudoconcreticidade que envolve o mundo dos 

fenômenos externos, da práxis fetichizada dos homens e seu produto das 

representações comuns e o mundo dos objetos fixados. O mundo da 

pseudoconcreticidade “[...] é um claro-escuro de verdade e engano. O seu elemento 

próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a 

esconde [...]” (KOSIK, 1976, p. 15). A manifestação da essência se dá de forma 

inadequada, parcial, contudo, ela se manifesta no fenômeno revelando seu 

movimento e, portanto, não é algo inerte e passivo. 

 Para a compreensão do fenômeno, é necessário atingir a sua essência, 

descobrir a estrutura da coisa e a coisa em si, pois ela não se manifesta direta e 

imediatamente. Esta tarefa sempre foi da filosofia, que se empenha num esforço 

sistemático e crítico para captação da coisa em si. Para compreensão da coisa, é 

necessário conhecer a sua estrutura, decompondo o todo. O conhecimento é a 

própria dialética em uma das suas formas. “O “conceito” e a “abstração”, em uma 

concepção dialética, têm o significado de método que decompõe o todo para poder 

reproduzir espiritualmente a estrutura da coisa [...]” (KOSIK, 1976, p. 18). 

 Segundo Kosik (1976), a percepção de obviedade na representação da coisa, 

revela falta de clareza, pois a natureza se manifesta inaturalmente, sendo 

necessário sair do estado natural para ser verdadeiramente homem e conhecer a 

realidade como ela é de fato, superar a natureza para alcançar o conhecimento. 

Para conhecer a coisa em si, é necessário que o homem a transforme em coisa para 

si, para conhecê-la independentemente de si, precisa primeiro submetê-la à própria 

práxis. O homem só conhece a realidade quando ele se comporta como um ser 

prático e cria a realidade humana. 

 O mundo real é a compreensão da realidade humano-social como uma 

unidade entre sujeito e objeto, produção e produto, gênese e estrutura. As coisas, 

relações e significados são produtos do homem social, a humanidade e o indivíduo 

realizam a própria verdade. A destruição da pseudoconcreticidade significa que a 
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verdade se faz, se desenvolve e se realiza. O mundo real é uma práxis (KOSIK, 

1976). 

 A pseudoconcreticidade é a existência autônoma dos produtos do homem e a 

redução do homem ao nível da práxis utilitária. A sua destruição e das várias formas 

de alienação é o processo da criação da realidade concreta e neste processo, a 

liberalização do sujeito ocorre juntamente com a liberalização do objeto, favorecendo 

a criação de um ambiente dotado de transparente racionalidade, pois a realidade 

social se cria numa união dialética entre sujeito e objeto (KOSIK, 1976). 

 Conforme Kosik (1976), o único caminho para se chegar à uma aproximação 

da realidade é através do detóur e caso ele não seja feito, numa tentativa de buscar 

poupar trabalho, como é o caso do misticismo, o indivíduo pode se perder ou acabar 

ficando pelo caminho. Neste sentido, Mészáros (2013) recomenda, para não 

interromper a viagem no meio do caminho, intensificar a consciência e ir adiante 

com a ideia até a sua conclusão. Você saberá o limite quando forem produzidas as 

centelhas em sua cabeça em face do choque contra o muro. 

 Para conseguirmos uma aproximação da coisa e da sua estrutura e, 

encontrarmos uma via de acesso a ela, é necessário nos distanciarmos dela, 

reproduzindo, de forma artificial e experimental (distanciamento) o caminho natural 

da história. A análise de acontecimentos passados facilita o processo, pois a própria 

realidade já se encarregou de realizar certa eliminação e crítica (KOSIK, 1976). 

 Conforme Kosik (1976), o mundo é apropriado sob diversos aspectos, como o 

prático-espiritual, o teórico, o artístico, o religioso, o matemático, físico, dentre 

outros. Para se apropriar e compreender a realidade de cada mundo, é necessário 

ter a intencionalidade e o correspondente modo de apropriação de cada realidade e 

mudá-la sempre que mudar de mundo, a fim de adequar a intencionalidade à 

realidade desejada. Como Coelho (2010) traz, não existe prática desvinculada da 

intencionalidade. Desta forma, alcançando a intencionalidade da prática, é possível, 

como trouxe Kosik (1976), alcançar a intencionalidade do mundo que se deseja 

estudar e assim se aproximar da sua realidade. 

  Conforme Kosik (1976), para a filosofia e a ciência, o conhecimento é um dos 

modos de apropriação do mundo do homem, os quais são constituídos pelo sentido 

subjetivo e objetivo. O processo de captação e descobrimento do sentido da coisa é 

a criação do correspondente sentido. Estes sentidos são um produto histórico-social. 
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Cada grau do conhecimento humano sensível ou racional, cada modo de 
apropriação da realidade, é uma atividade baseada na práxis objetiva da 
humanidade e, portanto, ligada a todos os outros vários modos, em medida 
maior ou menor (KOSIK, 1976, p. 29-30). 

   

 O sentido remete à substância e a interligação dos modos remete ao 

movimento. Conforme Kosik (1976), a substância, foi definida pelo marxismo, como 

a dinâmica do objeto, a sua dialética, o próprio movimento da coisa e o seu 

conhecimento significa o conhecimento das leis do movimento da coisa em si. Este 

movimento cria fases, formas e aspectos isolados que não podem ser 

compreendidos através da simples redução à substância, mas como explicações da 

coisa em si. A substância do homem é práxis, é atividade objetiva e não substância 

dinamizada no homem. A interpretação da realidade é baseada na própria realidade 

por meio do desenvolvimento e da ilustração das suas fases, dos momentos do seu 

desenvolvimento. A identidade deve ser mantida no ponto de partida do exame e 

perdurar por todo o curso do raciocínio, pois é a única garantia que o pensamento 

não vai se perder no caminho a fim de chegar aos conceitos, às abstratas 

determinações conceituais. A mediação do abstrato torna o concreto compreensível. 

 O método do pensamento é que permite a ascensão do abstrato ao concreto 

pelo movimento no próprio plano abstrato, negando a imediaticidade, a evidência e a 

concreticidade sensível. Todo o início é abstrato e a dialética consiste em superar 

esta abstratividade e o seu progresso, em direção à concreticidade, que se dá pelo 

movimento de ida e volta da parte para o todo, do fenômeno para a essência, da 

totalidade para a contradição, do objeto para o sujeito. Este processo é a dialética da 

totalidade concreta, reproduzindo idealmente a realidade em todos os seus planos e 

dimensões (KOSIK, 1976). 

 Segundo Pontes (2009), a totalidade é ontológica por ser uma categoria 

concreta própria da constituição do real, a sua essência constitutiva. O 

conhecimento da totalidade concreta ocorre quando a razão teórica reproduz o 

concreto na esfera do pensamento numa complexa tarefa que exige riqueza de 

conhecimentos de numerosas áreas do saber humano. Este processo de 

conhecimento efetuado do abstrato ao concreto necessita da combinação dialética 

de experimentos ideais abstrativos com observações empíricas. Para o êxito na 

viagem de volta deve haver constante cooperação entre o procedimento histórico e o 

abstrativo-sistematizante que evidencia as leis e as tendências, além de uma crítica 
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ontológica permanente para não cair na falsa autonomização das partes em relação 

ao todo e os procedimentos históricos não declinem para relativismos. 

 Kosik (1976) destaca os graus concernentes ao método de investigação à luz 

da dialética materialista, sendo, 

1) minuciosa apropriação da matéria, pleno domínio do material, nele 
incluídos todos os detalhes históricos aplicáveis, disponíveis; 2) análise de 
cada forma de desenvolvimento do próprio material; 3) investigação da 
coerência interna, isto é, determinação da unidade das várias formas de 
desenvolvimento. Sem o pleno domínio de tal método de investigação, 
qualquer dialética não passa de especulação vazia (p. 37). 

 

2.3 TOTALIDADE 

 

 Conforme Konder (2008), para a dialética marxista, em cada ação 

empreendida, o homem defronta com problemas interligados e para a solução de 

problemas, é necessário ter uma visão de conjunto para avaliar a dimensão de cada 

elemento, sendo que ela é sempre provisória e nunca esgota a realidade. Neste 

sentido, Hegel destacava que a falta de visão do todo pode favorecer a atribuição de 

um valor exagerado, inadequado, a uma verdade limitada, desfavorecendo a 

compreensão da verdade geral. Para auxiliar neste processo, Konder (2008) cita a 

síntese, a qual,  

[...] é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura 
significativa da realidade com que se defronta, numa situação dada. E é 
essa estrutura significativa – que a visão de conjunto proporciona – que é 
chamada de totalidade [...] a dialética [...] negar-se-ia a si mesma, caso 
cristalizasse ou coagulasse suas sínteses, recusando-se a revê-las, mesmo 
em face de situações modificadas (p. 36-38). 

 O nível de abrangência de uma totalidade varia de acordo com o nível de 

generalização de pensamento dos objetivos concretos do homem em cada situação. 

Estamos sempre totalizando de forma implícita, sempre trabalhando com totalidades 

de níveis variáveis de abrangência. Para o trabalho dialético, é necessário saber o 

nível de totalização exigido pelo conjunto de problemas, sem esquecer que a 

totalidade é apenas um momento do processo de totalização (KONDER, 2008). 

 A realidade, enquanto totalidade concreta, é “[...] um todo estruturado em 

curso de desenvolvimento e de autocriação [...] que se transforma em estrutura 

significativa para cada fato ou conjunto de fatos [...]” (KOSIK, 1976, p. 43-44). 
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 Conforme Mészáros (2013), a totalidade concreta é a categoria fundamental 

da realidade concretizada como processo histórico-social. A categoria da totalidade, 

o domínio do todo sobre as partes é a essência do método de Marx. 

 Existe uma unidade material interna nos campos do real e o entendimento da 

ciência evoluiu com a descoberta da unidade do real e a constatação de que a 

realidade é dialética na sua estrutura, levando aos cientistas buscarem a criação de 

uma ciência unitária. Todos os conjuntos dos elementos da realidade objetiva se 

influenciam reciprocamente e isto tem fundamentado a existência de analogias 

estruturais entre os diversos campos do real, as quais determinaram o ponto de 

partida de um profundo exame da especificidade dos fenômenos (KOSIK, 1976). 

 A correlação do desenvolvimento nos ramos da ciência leva à problemática 

da interação dinâmica e a constatação da insuficiência do estudo das partes e 

processos de forma isolada, pois o exame do todo revela que as relações 

organizadas resultantes da interação dinâmica contribuem para que a parte tenha 

um comportamento diverso, influenciando na dinâmica do todo. Remetendo ao 

campo do trabalho, esta consideração de Kosik (1976) revela a importância de 

buscar uma interação dinâmica entre as diversas áreas de atuação profissional com 

vistas ao alcance de um resultado diverso a nível de totalidade, viabilizando um 

trabalho mais efetivo ao nível de ruptura com a ordem social vigente. Para tanto, o 

assistente social deve, constantemente, buscar uma aproximação da realidade na 

sua totalidade, identificar pontos nevrálgicos e lançar mão de estratégias para 

buscar, aos poucos, o rompimento com a ideologia capitalista de cunho positivista. 

 Conforme Kosik (1976), a concepção total da realidade social determina o 

conceito de fato. Os fatos e as generalizações coexistem numa relação dialética de 

compenetração, em que cada um traz em si o elemento do outro, de forma 

recíproca. A generalização é conexão interna dos fatos, os quais refletem certo 

contexto. Em certo sentido, a realidade existe como conjunto de fatos, como 

totalidade hierarquizada e articulada de fatos, os quais podem ser decifrados através 

do método científico, num processo de crítica, interpretação e avaliação, que terá um 

nível de eficiência conforme o nível de riqueza da realidade contida objetivamente no 

fato. A visão de apenas um aspecto dos fatos, seja a sua imediaticidade, 

mediaticidade ou determinante não favorece a compreensão do fato. O exame da 

ação deve se dar exatamente como ela ocorreu. 
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 Conforme Konder (2008), a alteração do todo só se dá após o acúmulo de 

mudanças nas suas partes setoriais, a nível quantitativo, para então alcançar um 

ponto crítico indicador da transformação qualitativa da totalidade. Konder (2008) 

destaca que cada totalidade tem sua maneira de mudar em condições variáveis 

conforme o caráter e o momento da totalidade. Na prática, não é possível separar 

completamente setores que tem relação em algum nível e que se manifestam em 

outros setores, pois fazem parte de uma mesma realidade global, mas focando em 

cada uma das totalidades, a realidade revela aspectos diferenciados que ajudam no 

processo de composição da sua verdadeira fisionomia e na orientação mais realista 

da atividade tendente a transformá-la. 

 Esta consideração remete à Kosik (1976) quando traz que a investigação 

dialética da realidade social tem por princípio metodológico, o ponto de vista da 

totalidade concreta que significa, a priori, que cada fenômeno pode ser 

compreendido como momento do todo. O fenômeno social, por exemplo, é um fato 

histórico e é definido como tal por desempenhar a dupla função de definir a si 

mesmo e o todo, sendo concomitantemente, produto e produtor, revelador e 

determinado, conquistar significado autêntico e conferir sentido a algo mais, numa 

recíproca conexão e mediação da parte e do todo, revelando que os fatos isolados 

são momentos separados do todo de forma artificial e somente adquirem verdade e 

concreticidade quando inseridos no todo correspondente. Da mesma forma, o todo 

será abstrato e vazio se não forem diferenciados e determinados seus momentos. 

 O pensamento dialético pressupõe que o conhecimento humano se processa 

num movimento em espiral, em que todos os conceitos se movimentam e se 

elucidam reciprocamente, atingindo a concreticidade. O início é abstrato e relativo. O 

processo de concretização se dá do todo para as partes e vice-versa e na mesma 

relação entre os fenômenos e a essência, a totalidade e as contradições. Neste 

processo, “[...] a abstratividade (unilateralidade e isolamento) dos aspectos é 

superada em uma correlação dialética, quantitativo-qualitativo, regressivo-

progressivo [...]” (KOSIK, 1976, p. 50). As partes estão interelacionadas e 

conectadas entre si e com o todo e nesta interação que o todo se cria a si mesmo. 

Assim, no entendimento da realidade, pelo pensamento dialético, o todo não se 

limita ao conjunto de relações, fatos e processos, mas inclui a sua criação, estrutura 
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e gênese. Na concepção dialética marxista, o real é “[...] um todo estruturado que se 

desenvolve e se cria [...]” (KOSIK, 1976, p. 51).  

 Mészáros (2013) destaca que toda totalidade possui relatividade sistemática 

no sentido que é constituída por totalidades que lhe são subordinadas ao mesmo 

tempo em que é sobredeterminada por totalidades de maior complexidade e, 

relatividade histórica no sentido que toda totalidade tem caráter de totalidade 

mutável, que se desintegra, sendo limitada a um determinado período histórico 

concreto.  

 Pelo exposto, a utilização de modelos para explicar e/ou reproduzir dada 

realidade, típica da ideologia positivista, carece de coerência. Neste sentido, Kosik 

(1976) destaca que a concepção dialética reconhece haver falta de homogeneidade 

e correspondência entre um modelo (estrutura lógica) que busca explicar parte da 

realidade e sua estrutura, podendo favorecer apenas uma primeira aproximação de 

uma descrição e interpretação adequada da realidade. Indo além deste limite, a 

interpretação se torna falsa, especialmente em realidades complexas. 

 Conforme Kosik (1976), o caráter genético-dinâmico da totalidade foi 

destacado por Marx com as considerações de que toda relação econômica, no 

sistema burguês desenvolvido, pressupõe outras relações na forma econômico- 

burguesa e, portanto, todo fato é, concomitantemente, um pressuposto e, 

efetivamente, é o que acontece em todo sistema orgânico, o qual, enquanto 

totalidade, tem seus pressupostos e no seu momento processual de 

desenvolvimento para a totalidade, submete para si, todos os elementos da 

sociedade ou cria para si os órgãos faltantes, transformando-se em totalidade 

histórica. Esta concepção remete à Mészáros (2013) quando traz que a economia 

abarca todas as categorias da sociedade humana através de suas transformações 

complexas na história,  

[...] a imensa variedade de categorias só pode ser inter-relacionada em um 
todo coerente se o “modelo” da avaliação geral for o modelo de múltiplas 
transições e mediações, qualificando tanto histórica quanto 
sistematicamente (MÉSZÁROS, 2013, p. 62). 
 

 Conforme Kosik (1976, p. 59), “[...] a concepção genético-dinâmica da 

totalidade é pressuposto da compreensão racional do surgimento de uma nova 

qualidade [...]”. Os pressupostos que condicionaram, historicamente, o surgimento 

do capital após a sua constituição, resultaram na sua própria realização e 

reprodução. Os elementos históricos antecedentes à gênese do capital se 
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aglutinaram ao processo de reprodução do capitalismo e passaram a existir como 

seus momentos orgânicos.  

A criação da totalidade como estrutura significativa é, portanto, ao mesmo 
tempo, um processo no qual se cria realmente o conteúdo objetivo e o 
significado de todos os seus fatores e partes [...] esta conexão recíproca [...] 
inclui a dialética do lógico e do histórico: a investigação lógica mostra onde 
começa o histórico, e o histórico completa e pressupõe o lógico (KOSIK, 
1976, p. 60). 

 De acordo com Kosik (1976), o intuito de buscar reconhecer se a totalidade 

tem prioridade sobre as contradições ou vice-versa, revela total incompreensão da 

dialética materialista, pois tal separação elimina o caráter dialético da totalidade e da 

contradição. “[...] a totalidade sem contradição é vazia e inerte, as contradições fora 

da totalidade são formais e arbitrárias [...]” (KOSIK, 1976, p. 60). 

 Pontes (2009) contempla esta relação entre totalidade e contradição, quando 

cita que a totalidade é um complexo integrado de complexos subordinados e toda 

parte é também um todo com propriedades concretas, qualitativas que atuam 

conjuntamente num complexo de força e relações diferenciadas. Nesta concepção 

de totalidade, a perspectiva do conhecimento é tendencial, aproximativa e 

multilateral. Sua processualidade se dá num campo de forças em movimento, 

contraditórias, cortadas pela negatividade e constituídas dos mais diversos níveis de 

complexidade. A negatividade é o princípio do ser e constitui todos os processos da 

realidade, sendo,  

[...] a estrutura responsável pela permanente tensão, movida pela ação dos 
vetores positivos (que trabalham no sentido da reprodução dos complexos) 
e de vetores negativos (que apontam na direção da desestruturação dos 
processos, de sua negação [...] é por excelência a categoria do movimento. 
Sem a negatividade seria inconcebível qualquer noção de movimento, de 
mudança e especialmente de superação (PONTES, 2009, p. 74). 

 

 Conforme Pontes (2009), o movimento se expressa pela dinamicidade 

intrínseca aos complexos que compõem a realidade social e sua existência se dá 

pelo fato de a totalidade ser diferenciada, constituída de partes heterogêneas que se 

expressam numa unidade composta de diversidades, o que remete à Mészáros 

(2013) quando destaca a importância das contradições interagentes para a formação 

da unidade concreta, sendo um dos elementos basilares da concepção materialista 

dialética da totalidade. 
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 A dinamicidade dessas totalidades parciais é exógena e endógena e por 

serem entrecortadas pela negatividade, se movimentam e se articulam com outras 

estruturas totais por meio das mediações (PONTES, 2009). 

 Desta mistura de tensões, tendências e mediações emerge a legalidade que 

exprime a unidade na diversidade. Estas leis se revelam em cada período histórico e 

são inerentes ao ser social resultando das necessidades e conexões internas dos 

fenômenos, fatos e processos sociais, o que confere o seu caráter tendencial 

consequente desta interação complexa entre complexos reais que passam, 

constantemente, por mediações com outros complexos. O movimento, advindo das 

interações mútuas entre complexos da totalidade, “[...] produz uma dada legalidade 

social, historicamente determinada e determinante. Atua na particularização das 

relações entre os vários complexos do ser social” (PONTES, 2009, p. 81). 

 A busca da legalidade em cada processo social envolve a determinação dos 

processos sociais, a compreensão da sua dinâmica e a vinculação desta dinâmica 

às dinâmicas de outros processos sociais (PONTES, 2009). 

 Pontes (2000) cita como exemplo de legalidade social, as relações sociais de 

produção, relação capital-trabalho, leis de mercado, relação Estado-Sociedade, lei 

da mais-valia, dentre outros. Isto se dá porque nos encontramos diante de 

complexos reais que interagem de forma complexa. Esta legalidade, mesmo sendo 

um caráter da universalidade, se expressa de forma particular em cada complexo 

consoante às suas próprias necessidades e conexões internas. 

 Conforme Kosik (1976), enquanto concepção dialético-materialista do 

conhecimento do real, a totalidade concreta significa um processo indivisível com 

momentos de destruição da pseudoconcreticidade, conhecimento do caráter 

histórico do fenômeno e o conhecimento do conteúdo objetivo e do significado do 

fenômeno, da sua função objetiva e do lugar histórico que ocupa no corpo social. 

 Caso o conhecimento não determine a destruição da pseudoconcreticidade e 

não descubra a autêntica objetividade histórica, ele se torna aprisionado pela 

intuição fetichista, a qual concebe a realidade social como um conjunto ou totalidade 

de estruturas autônomas que se influenciam mutuamente e substituem o autêntico 

sujeito pelo sujeito reificado, fetichizado em face do seu movimento autônomo. Sob 

esta perspectiva, a realidade social é instituída sob as formas de objetos, resultados 

e fatos dados e não de forma subjetiva, como práxis humana objetiva, sendo 
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desligados da atividade em si, os frutos da atividade humana. Conforme Kosik 

(1976, p. 62), “[...] nas concepções estruturalistas a “sociedade” é aproximada da 

arte apenas exteriormente, como condicionamento social, e não do interior, 

subjetivamente, à semelhança de seu criador, o homem social [..]”. Além do 

idealismo, a concepção estruturalista da totalidade se caracteriza pelo sociologismo. 

A totalidade como meio conceitual para compreender os fenômenos sociais 
permanece abstrata se não se põe em evidência que tal totalidade é 
totalidade de base e superestrutura, bem como de seu movimento, 
desenvolvimento e relações recíprocas, embora cabendo à base um papel 
determinante. E, afinal, também a totalidade de base e superestrutura 
permanece abstrata se não se demonstra que é o homem, como sujeito 
histórico real, que no processo social de produção e reprodução cria a base 
e a superestrutura, forma a realidade social como totalidade de relações 
sociais, instituições e ideias; e nesta criação da realidade social objetiva cria 
ao mesmo tempo a si próprio, como ser histórico e social, dotado de 
sentidos e potencialidades humanas, e realiza o infinito processo da 
“humanização do homem” (KOSIK, 1976, p. 60-61) (grifo do autor). 

 Kosik (1976) destaca que a totalidade vazia, a totalidade abstrata e a 

totalidade má são os três aspectos basilares de manifestação da falsa totalidade. 

Ademais, a relação sujeito-objeto perde seu caráter dialético quando o sujeito e o 

objeto são isolados, separados da teoria materialista histórica e desligados dos 

conceitos formadores da sua unidade. Esta perda também atinge a categoria da 

totalidade se for entendida de forma horizontal, como relação das partes e do todo e 

se for desprezado seus outros caracteres orgânicos, sua dimensão genético-

dinâmica e sua dimensão vertical que é a dialética de fenômeno e essência.   

  

2.4 MEDIAÇÃO 

 

 Conforme Pontes (2009), as categorias refletem situações objetivas 

existentes na natureza e na sociedade. As categorias econômicas atuam de forma 

expressiva, sendo fundantes do ser social, pois o modo de produção da vida 

material, o qual tem o trabalho como elemento central, condiciona o processo da 

vida social, política e espiritual. “É ao trabalho que o homem tributa a razão de seu 

ser social, porque este propicia o arrancar das potencialidades naturais a seu 

serviço, e concomitantemente, conduz ao seu auto-desenvolvimento como espécie” 

(PONTES, 2009, p. 61). 

 Mészáros (2013) discorre que a economia tem o papel de atuar como um 

sistema de referência estrutural e metodológico tornando-a significativa se o 
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profissional for capaz de apreender as mediações multiformes específicas nas 

diversas áreas da atividade humana que são baseadas na realidade econômica, ao 

mesmo tempo em que a estruturam de forma complexa e relativamente autônoma. 

Somente pela apreensão destas mediações que o indivíduo pode compreender a 

noção marxiana da economia.  

 Segundo Pontes (2009), na sociedade capitalista, em face da alienação do 

trabalho, a teleologia originadora e o produto do trabalho acabam sendo inseridos 

numa aparente ordem natural das coisas, aparecendo na representação humana 

sem as mediações do trabalho, mas de forma autônoma e autoexplicativa, havendo 

perda da mediação das relações sujeito-objeto, entre o homem e a natureza. Desta 

forma, na ontologia marxiana, o método é crucial no processo de investigação do ser 

social, emergindo da dialética relação sujeito-objeto e orientando o processo de 

investigação, o qual se apodera da matéria de forma pormenorizada com análise 

das formas de desenvolvimento, perscrutando suas conexões íntimas. 

 Como as categorias exprimem determinações de existências, não se limitam 

a estruturas lógicas construídas pela razão nem a hipóteses intelectivas, mas “[...] se 

configuram como estruturas que a razão extrai do real, reproduzindo mentalmente o 

que realmente existe [...]” (PONTES, 2009, p. 65). Este modo de compreender o 

movimento das categorias com vistas à captura dos fenômenos possibilita destacar 

duas características do método. A característica histórico-sistemática, a qual busca a 

origem do fenômeno estudado, suas raízes históricas e processos constitutivos, as 

condições de engendramento dos processos históricos e seus sujeitos. A segunda 

característica é a de ser um método estrutural “[...] que busca captar a configuração 

particular do objeto na organicidade interna e nas mediações que o articulam à 

totalidade concreta” (PONTES, 2009, p. 67). 

 Do ponto de vista do processo de conhecimento, são consideradas as 

categorias de naturezas ontológicas, as quais recriam as categorias postas na 

estrutura do ser social de forma fiel ao que for retratado pelo movimento do objeto e, 

de naturezas reflexivas, as quais se constituem em estruturas lógicas, criadas pela 

razão, com vínculo permanente à imediaticidade, não havendo abstração do real. Já 

do ponto de vista histórico, existem as categorias de natureza simples com baixo 

nível de complexidade social e as categorias complexas ou concretas que exprimem 

relações sociais com o maior nível de complexidade, integrando outras categorias 
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simples no seu devir. Assim, pela perspectiva do movimento das categorias simples 

e complexas, o trajeto que o pensamento abstrato realiza, se elevando do grau mais 

simples ao mais complexo, é o processo histórico efetivo (PONTES, 2009). 

 As relações edificadas pelo homem com a natureza e suas consequentes 

relações sociais, expressas historicamente, constituem as mediações. A mediação 

está presente em qualquer realidade, pois não existe nenhum objeto, seja na 

natureza ou na sociedade, que não resulte de mediações, revelando a 

predominância do seu significado histórico-concreto. Na relação sujeito-objeto e 

homem-natureza, a atividade produtiva exerce o papel de mediador, permitindo ao 

homem a criação de um modo de existência. A produção dos meios para a garantia 

das necessidades do homem revela “[...] a articulação ontológica da categoria de 

mediação com o processo histórico humano, porque se evidencia aqui o papel 

central da mediação trabalho em face da práxis histórica do homem” (PONTES, 

2009, p. 80). 

Na teoria social marxiana, a mediação tanto se manifesta como uma 
categoria que compõe o ser social (ontológica) [...] quanto se constitui num 
construto que a razão elabora logicamente para possibilitar a apreensão do 
movimento do objeto (PONTES, 2009, p. 81). 
 

 No processo complexo categorial que se dá na totalidade, a mediação se 

apresenta com alto poder de dinamismo e articulação, sendo responsável pelas 

moventes relações que ocorrem em cada complexo e pelas articulações 

contraditórias entre diversas estruturas sócio-históricas, trabalhando na perspectiva 

de totalidade. A razão, por meio da negatividade, deve ultrapassar a imediaticidade 

e captar o movimento e a estrutura ontológica das mediações submersas para que 

não haja enrijecimento do método. “O processo de conhecimento [...] obedece a 

uma dialética própria que não se confunde com a dialética do próprio real [...]” 

(PONTES, 2009, p. 82). 

 Mészáros (2013) destaca que, totalidade social sem mediação seria algo 

abstrato e vazio. Esta consideração remete que a sua importância pode se comparar 

à contradição, a qual também tornaria a totalidade vazia, conforme mencionado por 

Kosik (1976). Mészáros (2013) prossegue afirmando que a totalidade social existe 

em face das mediações multiformes que efetuam a interligação entre as totalidades 

parciais num complexo dinâmico e mutável. O cultivo da imediaticidade, a negação 

da totalidade e das interconexões entre os complexos produzem a desorientação, a 
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defesa da fragmentação, a psicologia da insignificância das ações, a rejeição da 

atividade inspirada pela moral e a aceitação impotente de nossas condições. 

  Conforme Pontes (2009), a superação da imediaticidade e o alcance das 

mediações se dá pelo processo de negação da razão, pois o intelecto é incapaz de 

apanhar as mediações do real porque se detém na positividade dos fenômenos. O 

papel do intelecto, no processo de conhecimento e no campo da imediaticidade, é 

analisar, decompor e ordenar o fenômeno no pensamento, de forma lógica, com 

sustentação das determinações em bases empíricas para a razão se apropriar do 

trabalho realizado pelo intelecto, negá-lo e efetuar a captação das determinações e 

mediações do fenômeno. 

 Na vertente positivista, a intenção da totalidade vai se enfraquecendo numa 

relação entre claro-escuro e tende a prevalecer o caráter particularista do 

conhecimento, no qual as mediações caem na esfera do subjetivismo, perdendo sua 

importância no processo intelectual. Pontes (2009, p. 84) destaca que “[...] a 

apreensão da essência corresponde, necessariamente, à captura das mediações, 

que são o locus da dialética aparência-essência”. 

 De acordo com Mészáros (2013), o desprezo ou a supressão da categoria da 

mediação resulta no marxismo vulgar, no economismo, no naturalismo, no 

romantismo revolucionário, no voluntarismo, no subjetivismo, dentre outros. 

 Pontes (2009) diz que a categoria da particularidade exerce papel central na 

dialética do conhecimento por se constituir num campo de mediações, categoria que 

compõe a tríade universalidade-particularidade-singularidade que se expressa na 

realidade da vida cotidiana. A esfera da singularidade se dá na imediaticidade em 

meio às coisas fortuitas, rotineiras e casuais, dimensão em que as categorias sociais 

são apreendidas pelo sujeito como formas autônomas. A partir dos fatos, dos sinais 

empíricos, do seu automovimento e das mediações, capta-se a dimensão da 

universalidade, a qual é expressa pela legalidade social. 

 A dialética de Marx extrai da realidade suas estruturas e transformações 

históricas e formula leis, as quais envolvem a universalidade do processo de forma 

que possibilite o retorno, geralmente por meio de mediações, aos fatos singulares da 

vida, realizando-se concretamente a dialética do universal, particular e singular. A 

tríade tem uma articulação ontológica em que “as mediações têm a função de 

conduto de “passagens” e “conversões” entre as várias instâncias da totalidade. Por 
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isso, a categoria de mediação é estruturante da particularidade” (PONTES, 2009, p. 

86). A particularidade representa a mediação entre os homens e a sociedade, 

estando eivada da singularidade e repleta da universalidade. 

 Toda teoria, de fato, resulta de um movimento complexo da abstração que 

reproduz, no campo do intelecto, o movimento inerente ao processo ontológico de 

constituição do ser social e a dimensão histórica existe vinculada à uma estrutura 

teórica. Neste sentido, torna-se pertinente uma verificação do modo como se 

processam as mediações entre a relação teoria-prática no campo do Serviço Social. 

 O debate e apropriação da categoria mediação no Serviço Social favoreceram 

a apreensão do movimento da totalidade social do objeto de intervenção do 

assistente social, contribuindo para o direcionamento prático-operativo e de 

formação profissional em nível superior. No seu processo de intervenção 

profissional, o assistente social tem na imediaticidade, uma demanda institucional 

que surge ao seu intelecto despida de mediações interligadas ao atendimento de 

objetivos técnico-operativos, metas, projetos e público-alvo. 

 Conforme Pontes (2009), o assistente social entra em contato com diversos 

níveis de realidade que surgem na dimensão da singularidade como fatos, 

problemas isolados de âmbito individual, familiar, grupal ou comunitário como 

demandas que precisam ser dissolvidas para o surgimento das mediações, 

destacando-se a relevância dos dados concernentes à subjetividade do sujeito e o 

conhecimento empírico do real como condição para compreendê-lo e ultrapassar a 

imediaticidade, a qual deve sofrer aproximação com o plano de suas determinações, 

a legalidade social. Contudo, há uma tendência de o profissional acabar se 

perdendo no campo da universalidade, da legalidade social, contemplando-a sem 

retornar à singularidade para interferir no concreto apresentado. 

 O profissional que procura trabalhar numa perspectiva dialética busca a 

compreensão da realidade com negação da pseudoconcreticidade, reconstruindo 

histórica e teoricamente o campo de tensões oculto na lógica da demanda 

institucional, saindo da singularização do problema ora apresentado. No processo de 

particularização aparecem as determinações histórico-sociais, as mediações 

favorecendo o desocultamento das passagens e articulações vinculadas aos 

complexos da totalidade social. A superação do Serviço Social com uma tradição 

historicamente subalternizada nas instâncias institucionais ganha sentido quando as 
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mediações perdem seu ocultamento implicando na possibilidade de uma intervenção 

profissional diferenciada e em consonância com as demandas sociais reais e com o 

projeto ético-político na busca de construção de uma nova ordem social (PONTES, 

2009). 

 No que concerne à apreensão do campo de intervenção do Serviço Social 

existem três problemas interligados, que são “[...] a constituição ontológica do campo 

interventivo; o sincretismo da problemática posta à intervenção profissional e a 

questão do encobrimento da categoria da totalidade” (PONTES, 2009, p. 171). 

 A intervenção profissional frequentemente se dá na forma da imediaticidade 

conduzindo a formulações e ações unilaterais, restritas ao limite da demanda 

institucional. Já o sincretismo se apresentou como o elemento condutor do 

desenvolvimento do Serviço Social, na sua compreensão, organização e forma de 

atuação, como um princípio de constituição da profissão e se revelando como um 

obstáculo expressivo à perspectiva de totalidade, sendo imprescindível um processo 

de reconstrução intelectivo e ontológico do profissional, uma reconstrução do objeto 

de intervenção profissional. 

 Na dimensão ontológica da categoria da mediação, o movimento da razão, 

buscando, do abstrato ao concreto, capturar as mediações ontológicas na estrutura 

do objeto, permite ultrapassar a facticidade com a recuperação das categorias 

históricas, conjugando, de forma dialética, os experimentos ideais com as 

observações empíricas, favorecendo ao profissional uma compreensão aproximada 

da realidade do objeto e propiciando uma reconstrução do campo de intervenção 

profissional (PONTES, 2009). 

 Na dimensão reflexiva, o assistente social entra em contato com diversas 

instâncias de políticas sociais, programas sociais, com a sociedade civil organizada 

e com o aparato institucional do Estado, ou seja, com uma ampla rede de mediações 

que aparece de forma caótica e, por esta razão, é asseverado que o assistente 

social seja um articulador e potencializador de mediações, um profissional que atua 

com e nas mediações (PONTES, 2009). 

Conforme Guerra (2007), ao longo do exercício profissional, o assistente 

social adquire uma propriedade e/ou capacidade intitulada instrumentalidade, 

quando da confrontação das condições objetivas e subjetivas e das relações 

interpessoais e sociais que o favorece à concretização dos seus objetivos e o 
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alcance da transformação destas condições. Assim, há instrumentalidade nas ações 

quando o profissional consegue alterar as condições, meios e instrumentos 

cotidianos da profissão e das classes sociais demandantes. 

Se as necessidades sociais são advindas de uma totalidade permeada de 

determinações econômicas, políticas, culturais e ideológicas, elas exigem da ação 

do assistente social mais do que ações puramente imediatas e instrumentais. Elas 

exigem intervenções derivadas de escolhas que transpassem pela via da razão 

crítica e da vontade dos sujeitos, inscritas em valores éticos, morais e políticos com 

ações conectadas a projetos profissionais, subordinados a referenciais teórico-

metodológicos e princípios ético-políticos, exigindo a interlocução com 

conhecimentos advindos de disciplinas especializadas das ciências humanas e 

sociais, incorporados na profissão (GUERRA, 2007).  

Como mediação, a instrumentalidade permite o uso das referências teóricas 

que explicam a lógica e a dinâmica da sociedade para a compreensão das 

particularidades do exercício profissional e das singularidades do cotidiano. A 

instrumentalidade, sendo uma particularidade, um campo de mediação, é o espaço 

em que a cultura profissional se movimenta e nesta ocorre a construção de 

metodologias de ação. Quando se reconhece a instrumentalidade como mediação, o 

Serviço Social se torna uma totalidade constituída de dimensões técnico-

instrumental, teórico-intelectual, ético-polítca e formativa, segundo Guerra (2007) e, 

como particularidade, um campo de mediações portador da capacidade de 

articulação estas dimensões, criando e articulando os meios e instrumentos 

necessários às respostas profissionais. 

No exercício profissional, o assistente social utiliza os conhecimentos ídeo-

culturais das ciências sociais ou da tradição marxista e efetua uma adaptação aos 

objetivos profissionais, constrói um modo de fazer próprio, produz elementos novos 

compostos de objetos, objetivos, princípios, valores, finalidades, orientações 

políticas, referencial técnico, teórico-metodológico, ídeo-cultural, estratégico, 

projetos profissionais e societários, racionalidades contra-hegemônicas, etc. Estas 

finalidades, inscritas num quadro valorativo, orientam as escolhas técnicas, teóricas 

e ético-políticas com a projeção dos resultados, meios de realização e 

consequências. Assim, pela mediação, o assistente social pode negar a ação 

instrumental, imediata, reelaborando-a em respostas sócioprofissionais mais 
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qualificadas, com novas legitimidades, numa instrumentalidade inspirada pela razão 

dialética, crítica e emancipatória (GUERRA, 2007). 

 

2.5 ALIENAÇÃO 

 Segundo Vázquez (2007, p. 416), a estrutura do processo de alienação 

conforme os Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 escritos por Marx é 

composta por “[...] a) objetivação do sujeito no produto de sua atividade; b) 

objetivação como alienação ou estranhamento; c) ação inversa do objeto sobre o 

sujeito que se traduz no empobrecimento, submissão ou “despossessão” deste”.  

Nas concepções de Feuerbach e Marx, a concepção de alienação enquanto 

essência humana alienada, é central. Em Marx, esta essência é alienada numa 

relação prática, no trabalho e em consonância a uma característica da atividade 

produtiva em determinadas condições históricas. “Realiza-se na história e 

historicamente criam-se as condições para sua anulação” (VÁZQUEZ, 2007, p. 417). 

As atividades produtivas gravitam em torno da geração da mercadoria. 

Segundo Marx (1996), para que a mercadoria exista, é necessária a divisão de 

trabalho para a sua produção. Os produtos do trabalho se tornam mercadorias, 

coisas físicas, metafísicas ou sociais. Assim, o que a mercadoria representa, o seu 

valor, não está relacionado com a sua natureza física, mas, com o caráter social, 

representando as relações sociais entre as pessoas e as coisas que são reificadas. 

Com isso, nas relações de troca das mercadorias, o caráter social aparece 

como relações entre produtos, entre coisas, sendo ocultadas as relações sociais 

entre os homens, ou seja, conforme trazem Iamamoto e Carvalho (2009, p. 35) “[...] 

faz com que as relações sociais [...] apareçam como relações materiais entre 

pessoas e relações sociais entre coisas, alheias de seus produtores”, revelando a 

existência de um caráter misterioso das mercadorias. 

Segundo Iamamoto e Carvalho (2009), no processo de produção são 

estabelecidos vínculos e relações sociais variáveis, conforme o nível de 

desenvolvimento dos meios de produção determinados historicamente, como é o 

caso da maneira de produção do processo capitalista. As ideias e representações se 

produzem e reproduzem em consonância ao tipo de processo vivenciado, revelando 

ocorrer uma produção social que se dá nas relações sociais. 
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As relações sociais produzidas e reproduzidas não se limitam ao processo 

produtivo material e o modo de trabalhar, mas envolvem também o modo de viver 

com alcance de expressões no cotidiano, na família, no lazer, na escola, no poder, 

na profissão, enfim, no processo social em sua totalidade, adentrando a vida em 

sociedade e abarcando as formas de consciência social no âmbito jurídico, religioso, 

artístico ou filosófico (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009).  

No sistema capitalista, o capital é a relação social determinante da ação e 

compreensão do processo de vida social, sendo, muitas vezes, identificado como 

elemento material, pois se expressa através da mercadoria e do dinheiro por 

fazerem parte do mesmo fenômeno. Ao ser identificado como coisa, o capital é 

reificado, as relações sociais aparecem invertidas, como relações entre mercadorias. 

O capital não se resume, simplesmente, a uma soma de mercadorias. De um lado, 

há os detentores dos meios de produção e de subsistência - a classe capitalista, e 

do outro, a classe trabalhadora, detentora da força de trabalho, que para sobreviver, 

vende-a aos capitalistas, sendo, portanto, trabalhadores assalariados e que devem 

também ser trabalhadores “livres”, ou seja, que não sejam detentores de nenhum 

meio de produção, sendo proprietários apenas da sua força de trabalho. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009). 

A alienação possui, portanto, um caráter concreto e social, não podendo se 

reduzir a uma relação sujeito-objeto em face da relação antagônica existente entre 

capitalista e trabalhador em que o primeiro exerce domínio sobre o segundo, relação 

esta que se expressa no domínio dos produtos sobre o produtor (VÁZQUEZ, 2007). 

A alienação do trabalhador e de sua produção é considerada um fato 

econômico que fundamenta a explicação da propriedade privada e, quando 

imbricadas, as categorias da economia política. Sob esta perspectiva, Marx situa a 

alienação do trabalho no plano objetivo e subjetivo, embora sem uma delimitação 

clara. Marx enfatiza a atitude subjetiva da alienação do trabalhador em face da sua 

relação de estranhamento aos produtos do seu trabalho que os percebe como 

objetos alheios por considerar seu trabalho como algo externo. O trabalhador não se 

afirma no trabalho por vontade própria, mas à contragosto, se comporta, em relação 

aos outros homens, como seres estranhos e não se reconhece em seus produtos 

como produtor ou criador (VÁZQUEZ, 2007). 
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Este aspecto subjetivo da alienação é enfatizado por Marx exatamente pelo 

seu conteúdo objetivo, pelos fatos reais que se dão de forma objetiva, 

independentemente da subjetividade do indivíduo, os quais são: o aumento da 

pobreza do trabalhador à proporção que ele produz riqueza; a valorização do mundo 

das coisas enquanto o mundo dos homens é desvalorizado; a produção, através do 

trabalho alienado, de mercadorias e do próprio trabalhador como mercadoria; a 

objetivação do trabalho como meio de subsistência e não como uma atividade vital 

e; os produtos do trabalho e a determinação das condições de trabalho são 

apropriados pelo capitalista e não pelo trabalhador (VÁZQUEZ, 2007). 

O conceito de alienação foi importante para a elaboração de categorias 

fundamentais do materialismo histórico como, a produção e suas relações, a divisão 

de classes em face do lugar na produção, dentre outros. Contudo, devido ao 

processo de continuidade e descontinuidade do processo de formação do 

pensamento de Marx, em A ideologia alemã o conceito de alienação deixa de ser o 

elemento fundamentador e passa a ser “[...] um fenômeno histórico e social mais 

radical: a divisão do trabalho” (VÁZQUEZ, 2007, p. 422). 

Conforme Vázquez (2007), a divisão do trabalho é um fato real, histórico, na 

qual, o interesse particular do trabalhador é separado do interesse comum enquanto 

as atividades não são divididas de forma voluntária, mas de um modo “natural”, 

involuntário e social em que os atos humanos se erguem com poder alheio e hostil, 

subjugando os indivíduos ao invés de serem dominados por estes. Na divisão do 

trabalho, os indivíduos contraem uma relação, que não aceitam nem rejeitam de 

forma voluntária, independentemente de sua vontade. Em A ideologia alemã, o 

significado da relação sujeito-objeto, em que o produto é alheio ao homem, é 

mantido, embora sem vinculação à essência humana, mas principalmente como 

subtraído a seu controle, se tratando de uma atitude subjetiva e de um fato objetivo. 

A alienação surge aonde os produtos humanos, seja como produtos de 

trabalho ou como uma atividade social, como é o caso do Estado, são edificados 

com autonomia e poder próprios. A alienação é um fenômeno social que aparece e 

se desenvolve historicamente a partir da relação econômica da divisão social do 

trabalho e ela só pode acabar pelo “[...] aguçamento das contradições da sociedade 

e um imenso desenvolvimento das forças produtivas” (VÁZQUEZ, 2007, p. 422). 
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 O processo de trabalho envolve o uso e criação de meios de trabalho e a 

transformação de uma matéria em consonância aos fins ou resultados elaborados 

no âmbito teleológico. O produto do trabalho é produto de um trabalho concreto, 

determinado e de um trabalho abstrato, geral e, manifesta ou adota a forma de 

mercadoria em certas condições sociais da produção (VÁZQUEZ, 2007). 

Vale remeter aqui à Marx (1996) quando traz que a mercadoria possui valor 

de uso e valor de troca. O valor de uso de um produto está ligado à sua qualidade, à 

sua utilidade e o produto só possui valor de uso porque tem materializado nele, o 

trabalho humano abstrato, sendo este a substância constituidora do valor. O valor de 

uma mercadoria é definido de acordo com a quantidade de trabalho despendido 

para a sua produção. 

Esta questão é reforçada por Iamamoto e Carvalho (2009) quando trazem que 

a força de trabalho, enquanto representante de trabalho útil e, portanto, trabalho 

concreto, é um valor de uso com capacidade de transformação dos meios de 

produção (instrumentos de produção, matérias-primas e auxiliares) em produtos, 

adquirindo grandeza variável por ser trabalho vivo em ação, valorização enquanto 

processo, caracterizando-se em capital variável, gerador de incremento de valor, 

que é a mais-valia. 

De acordo com Vázquez (2007), quando o produto do trabalho adota a forma 

de mercadoria, há uma dupla objetividade do objeto, como resultado da objetivação 

do trabalho concreto em que o objeto possui propriedades físicas em vinculação à 

matéria transformada pelo trabalhador e, uma segunda objetividade que é gerada 

por esta objetividade, tendo “[...] o produto do trabalho humano como objeto-

mercadoria, e que não pode ser considerada sem mais como produto do trabalho 

concreto, determinado, do trabalhador [...]” (VÁZQUEZ, 2007, p. 424). A primeira 

objetividade não necessita da segunda, mas o inverso não é verdadeiro. 

 Se o surgimento da mercadoria se dá quando há conversão do trabalho 

concreto em uma partícula do trabalho abstrato, ela é objetivada por uma relação 

social, denotando haver uma inadequação entre o que é o objeto e a forma que 

aparece, ou seja, é a objetivação da relação social, mas se manifesta como coisa 

com autonomia e poder próprios, além de ter algo enigmático, pois o produto do 

trabalho tem propriedades físicas, sensíveis do trabalho abstrato, mas as 

propriedades não expressam o tipo de relações sociais objetivadas no produto 
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quando na forma de mercadoria. Assim, a forma coisificada que a relação social se 

manifesta mascara a sua verdadeira natureza social. “O produto do trabalho torna-se 

assim um fetiche, e o fenômeno de transformação desse produto em algo 

enigmático, misterioso, ao adotar a forma de mercadoria; é o que Marx chama de 

fetichismo da mercadoria” (VÁZQUEZ, 2007, p. 425). 

 Este caráter misterioso da mercadoria é baseado na projeção do caráter 

social do trabalho humano como se fosse um caráter material do produto, um dom 

natural que o objeto teria e como se a relação social entre os produtores e o trabalho 

coletivo fosse uma relação estabelecida pelos próprios objetos. A relação social 

aparece de forma coisificada. Contudo, a forma mais externa e fetichista é 

manifestada no capital a juros com uma relação social apresentada como coisa 

personificada em que o valor se valoriza por si próprio, do dinheiro se origina o 

dinheiro. Esta forma de se incrementar por si só não passa de uma forma 

apresentada pelas relações sociais (VÁZQUEZ, 2007). 

 No sistema capitalista, o homem é afetado na sua dignidade humana, pois 

todos os métodos de desenvolvimento da produção são transformados em formas 

de dominação e exploração do trabalhador, o qual é mutilado, degradado à condição 

de extensão da máquina; o conteúdo do trabalho é aniquilado; o trabalhador é 

alienado das potências espirituais do processo de trabalho à proporção que a 

ciência é incorporada como potência autônoma; as condições de trabalho, 

frequentemente, se tornam anormais; o trabalhador é submetido à tirania em meio 

ao processo de trabalho, dentre outros (VÁZQUEZ, 2007). 

 O fetichismo econômico exprime a forma mais avançada da alienação das 

relações sociais no âmbito do capitalismo, contudo, o fetichismo não esgota as 

formas de alienação, havendo, “[...] alienação política (em e pelo Estado), religiosa 

(em e por Deus), ideológica (em e pelas ideias), etc. Em todos esses casos nos 

encontramos diante de produtos dos homens que se tornam estranhos a eles” 

(VÁZQUEZ, 2007, p. 430). Cabe determinar os elementos determinantes da 

contradição entre essência e forma de manifestação.  

Na alienação ideológica, por exemplo, trata-se de investigar o modo de ser 
desses produtos humanos que são as ideias, descobrir como e em que 
sentido objetivam relações sociais, e como e por que, por sua vez, a 
objetivação dessas relações se apresenta como uma contradição entre sua 
essência interna e sua forma de manifestar-se. Trata-se de esclarecer, por 
exemplo, como, em que condições e por que uma teoria funciona 
ideologicamente (VÁZQUEZ, 2007, p. 430). 
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 A problemática da alienação deve ser tratada tendo por base investigações 

concretas e não num esforço de fazer do marxismo uma filosofia de alienação, sem 

renunciar o conceito de alienação quando surgirem novas possibilidades em 

análises concretas ou tomar o conceito somente no estado que foi desvendado por 

Marx, na sua juventude. Desde quando foi inicialmente contemplado, à luz do 

materialismo histórico, nos Manuscritos de 1844, o conceito de alienação passou por 

um processo de continuidade e descontinuidade em consonância a um processo 

evolutivo, se enriquecendo ao longo dos estudos de Marx (VÁZQUEZ, 2007). 

  

2.6 PRÁXIS 

 

Conforme Vázquez (2007, p. 219), “[...] toda práxis é atividade, mas nem toda 

atividade é práxis”. A atividade envolve atos em que um sujeito ativo ou agente 

busca a modificação de uma matéria-prima, sendo imprescindível que os atos se 

articulem ou se estruturem como elementos de um todo ou de um processo, 

revelando, nas relações entre as partes e o todo, os traços de uma totalidade. A 

atividade humana se dá quando os atos são dirigidos com vistas à transformação de 

um objeto, partindo de um resultado ideal ou fim a cumprir com intervenção da 

consciência e por uma intenção de adequação, culminar com um resultado real. 

A inadequação entre intenção e resultado pode se evidenciar na atividade 

individual ou social. Quando não houver consciência das leis regentes do processo 

econômico-social, a busca de diversos fins pelos indivíduos dá lugar a diversas 

atividades em que os fins mantêm entre si contraposição, equilíbrio ou subordinação 

gerando resultados sem conformidade com as intenções originais ou de forma 

independente. Como exemplo, o autor cita as relações de produção, as quais são 

contraídas pelo indivíduo independentemente da sua vontade e consciência, ou seja, 

sem intencionalidade (VÁZQUEZ, 2007). 

 A atividade humana é orientada, conscientemente, para um fim, o qual ao 

traçá-lo, há a negação do homem de uma realidade efetiva e afirmação de uma 

ainda inexistente.  

O fim, portanto, prefigura aqui o resultado de uma atividade real, prática, 
que já não é pura atividade da consciência. Graças a isso, o homem não se 
encontra em uma relação de exterioridade com seus diferentes atos e com 
seu produto, como acontece quando se trata de um agente físico ou animal, 
mas sim, em uma relação de interioridade com eles, já que sua consciência 
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estabelece o fim como lei de seus atos, lei à qual se subordinam e que rege, 
de certo modo, o produto. Esse domínio nunca pode ser absoluto, já que é 
limitado pelo objeto da ação e pelos meios com os quais se leva a cabo a 
materialização dos fins (VÁZQUEZ, 2007, p. 223).  

A atividade humana não se restringe a uma mera exterioridade, mas com 

manifestação da produção de conhecimento na forma de conceitos, hipóteses, 

teorias ou leis pelas quais o homem conhece a realidade (VÁZQUEZ, 2007). 

A atividade da consciência nos é apresentada “[...] como elaboração de fins e 

produção de conhecimentos em íntima unidade [...]” (VÁZQUEZ, 2007, p. 224). Se 

houvesse aceitação do mundo e do indivíduo, como eles se apresentam, sem 

evoluir, o homem não necessitaria transformar o mundo e a si mesmo, integrando o 

conhecimento humano por meio dos fins propostos que, quando acompanhados por 

uma vontade de realização e não como meros desejos, exige o conhecimento do 

objeto, dos meios e instrumentos necessários para sua transformação e as 

condições para a realização. “[...] As atividades cognoscitiva e teleológica da 

consciência se encontram em uma unidade indissolúvel” (VÁZQUEZ, 2007, p. 225). 

Esta consideração remete à Santos (2011), quando traz que a prática 

interventiva do assistente social está vinculada a uma posição teleológica com vistas 

a uma ação sobre outras consciências exigindo a escolha de uma finalidade, dos 

meios existentes para a mobilização e do conhecimento dos demandantes pelos 

serviços sociais como, os fenômenos apresentados, relações sociais e pessoais 

envolvidas, valores, cultura, preconceitos, juízos, além dos determinantes 

estruturais, ideológicos e políticos condicionantes da existência humana. A teoria 

orienta este processo pela possibilidade conferida de conhecer e pensar as 

mediações e oferecer subsídios para as escolhas entre as alternativas, a finalidade e 

os meios necessários. 

Santos (2011, p. 75) ressalta que “[...] não é a teoria que direciona os valores, 

mas os valores, a cultura, a ideologia que influenciam o profissional na opção por 

determinada teoria”, ou seja, a escolha do referencial teórico se dá em consonância 

aos valores éticos e morais do profissional, não significando, contudo, que a teoria 

não possa influenciar os valores. A prática profissional porta uma dimensão 

intelectual e a escolha de uma finalidade implica a aceitação de uma teoria.  

Na atividade prática, a ação do homem se dá numa matéria e com operações 

transformadoras desta, as quais existem, independentemente, da sua consciência. A 

transformação da matéria exige o uso de atos físicos para efetuar a alteração ou 
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destruição de suas propriedades. Ao final do processo de transformação, o produto 

de sua atividade existe, independentemente, do processo de elaboração “[...] e que, 

com uma substantividade própria, se afirma diante do sujeito, isto é, adquire vida 

independentemente da atividade subjetiva que o criou” (VÁZQUES, 2007, p. 225). 

Assim, a atividade prática é real, objetiva ou material. 

Marx enfatiza o caráter real, objetivo, da práxis, na medida em que 
transforma o mundo exterior que é independente de sua consciência e de 
sua existência. O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou 
os homens reais. O fim dessa atividade é a transformação real, objetiva, do 
mundo natural ou social para satisfazer determinada necessidade humana. 
E o resultado é uma nova realidade, que subsiste independentemente do 
sujeito ou dos sujeitos concretos que a engendraram com sua atividade 
subjetiva, mas que, sem dúvida, só existe pelo homem e para o homem, 
como ser social [...] portanto, a simples atividade subjetiva – psíquica – ou 
meramente espiritual que não se objetiva materialmente não se pode 
considerar como práxis (VÁZQUEZ, 2007, p. 226). 

A atividade teórica não é práxis se permanecer no seu estado puramente 

teórico, não se realizando, não se plasmando, não produzindo nenhuma atividade 

real, mas transformando apenas a consciência dos fatos e ideias. Para a práxis, é 

preciso uma atuação prática, uma revolução (VÁZQUEZ, 2007). 

Conforme Santos (2011), a teoria atua como um elemento de referência para 

uma análise, como uma condição para desvendar possibilidades de ação, não é 

absoluta, não se encaixa na prática e não pode ser confundida com um modelo, já 

que não modifica o real, mas o conhecimento do real. 

É na prática que o objeto, o concreto expressa suas determinações, se 

constitui, sendo que este é resultado das várias práticas humanas. A prática é 

anterior à teoria por ser dinâmica e parte do desenvolvimento histórico. A teoria 

busca o desvendamento da prática, do real, concreto. Ao mesmo tempo em que 

teoria e prática são distintas, têm relação de unidade num vínculo intenso e profundo 

entre diferentes e com possibilidades de transformações. É pela teoria que se pode 

desvendar a prática social, partindo do singular ao universal e deste ao singular 

novamente através da particularidade, do campo de mediações (SANTOS, 2011). 

No âmbito da consciência comum, a prática permanece no sentido utilitário, 

contrapondo-se à teoria. O ponto de vista do senso comum se dobra às exigências 

de uma prática vazia de componentes teóricos, ocupando em seu lugar “[...] uma 

rede de preconceitos, verdades estereotipadas e, em alguns casos, as superstições 

de uma concepção irracional (mágica ou religiosa) do mundo [...]” (VÁZQUEZ, 2007, 

p. 240). O senso comum mantém uma atitude acrítica em relação à prática, sendo 
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ele, o sentido da prática, a qual se dá sem teoria ou apenas minimamente, não 

havendo consciência teórica da ação. 

Vázquez (2007) destaca que o pensamento filosófico revelou uma forma de 

concepção da relação entre a teoria e a prática similar ao senso comum, conforme o 

ponto de vista do pragmatismo, o qual considera verdadeiro aquilo que é útil, 

havendo uma dissolução do aspecto teórico no útil. A verdade se subordina ao que 

seria mais interessante, mais vantajoso ou mais útil acreditar, não se manifestando 

conforme uma realidade reproduzida pelo conhecimento, num processo ativo em 

que o abstrato ascende ao concreto através do pensamento em vinculação com a 

prática social. O conhecimento é útil conforme for verdadeiro e não o contrário. O 

pragmatismo não apresenta relação com o marxismo, pois, enquanto algo é 

vantajoso, é verdade por corresponder aos meus interesses, “[...] para o marxista a 

prática social revela a verdade ou falsidade, isto é, a correspondência ou não de um 

pensamento com a realidade” (VÁZQUEZ, 2007, p. 242). 

A contraposição de teoria e prática se dá quando a teoria se vê onipotente 

nas relações com a realidade, se concebendo como práxis ou porque a prática é 

considerada aplicação da teoria, sem haver o reconhecimento que a práxis pode 

enriquecer a teoria (VÁZQUEZ, 2007). 

O problema das relações entre a teoria e a prática – e, portanto, o de sua 
autonomia e dependência mútuas – pode ser formulado em dois planos: a) 
em um plano histórico-social como formas peculiares de comportamento do 
homem, enquanto ser histórico-social, com respeito à natureza e à 
sociedade; b) em determinadas atividades práticas (produzir um objeto útil, 
criar uma obra de arte, transformar o Estado ou instaurar novas relações 
sociais) (VÁZQUEZ, 2007, p. 243). 

 

A teoria expressa dependência com a prática na medida em que esta 

fundamenta a teoria. Um breve perpasse ao longo da história elucida esta questão 

claramente, pois as necessidades de aprimoramentos, sob vários aspectos, da 

produção, levaram à criação e ao desenvolvimento de inúmeras ciências e teorias, 

como é o caso da física, da química, dentre outras. Conforme Vázquez (2007, p. 

248), “a prática em seu mais amplo sentido e, particularmente, a produção, 

manifesta seu caráter de fundamento da teoria na medida em que esta se encontra 

vinculada às necessidades práticas do homem social”. Na contemporaneidade frente 

ao nível de desenvolvimento alcançado pela sociedade, a produção determina a 

ciência assim como esta se integra à produção como sua potência espiritual, 

revelando como se unem e se fundem, reciprocamente, a teoria e a prática. 
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A práxis é uma categoria central na elaboração teórico-metodológica de Marx 

já que a vida social é fundamentalmente prática. Conforme Santos (2011, p. 40), “[...] 

a transformação da natureza pelo homem (atividade objetiva) e, por sua vez, a 

transformação do homem pela natureza (atividade subjetiva) são o universo da 

práxis humana”. A práxis é uma relação dialética entre a natureza e o homem, 

revelando a práxis ser um conteúdo que se origina das contradições e cria formas 

(SANTOS, 2011). 

A práxis, portanto, supõe o trabalho, o qual fundamenta a práxis. A relação 

sujeito-objeto se origina a partir do trabalho, pois a matéria perderia seu sentido sem 

a consciência do sujeito, assim como o sujeito sem a matéria e os produtos objetivos 

não poderiam existir. Pelo trabalho, o homem transforma a natureza e se transforma 

a si mesmo, revelando que a relação entre o homem e a natureza é de ação e não 

de contemplação (SANTOS, 2011). 

O objeto da atividade prática não é apenas a natureza, mas também a 

sociedade, tendo como objetivo a transformação real. Os objetos pelos quais o 

homem atua, determinam as formas de práxis que podem se voltar à produção, à 

ciência, à arte e ao próprio homem, que é a práxis social, a qual objetiva a 

transformação do mundo social, tomando como objeto as classes sociais, a 

sociedade. “[...] A práxis social em Marx é histórica, é social, é revolucionária, tem 

seu fundamento no trabalho, mas também é constituída de formas mais complexas 

originárias do trabalho” (SANTOS, 2011, p. 44). 

Partindo da concepção de que todas as formas de práxis são formas 

concretas de uma práxis total, histórica e social que apresentam e integram formas 

específicas e manifestações particulares das atividades do homem e seus produtos, 

Santos (2011, p. 44) identifica “subsídios para situar a prática profissional como uma 

forma particular de práxis humana, como uma forma específica no interior das 

objetivações humanas”, compreendendo a prática profissional como uma parte da 

práxis social com posições teleológicas secundárias, encontra confirmação da 

relação entre prática social e profissional com o fato do Serviço Social existir a partir 

de condições e relações sociais determinadas historicamente, sendo, portanto, “[...] 

parte constitutiva e constituinte de uma prática social [...]” (SANTOS, 2011, p. 44). 

A prática profissional é socialmente determinada em concomitância em que é 

produto dos profissionais, é histórica, mutável e exige constantes redefinições frente 
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às transformações da sociedade e as metamorfoses das expressões da questão 

social. Portanto, tem uma prática social implícita que deve ser compreendida para 

que seja uma prática crítica. A prática profissional está contida na práxis social, não 

podendo ser confundida com a práxis social nem com a prática política, embora 

possua caráter político no sentido que favorece e é influenciada por determinadas 

práticas sociais, podendo contribuir para a práxis revolucionária a fim de transformar 

o homem pela revolução, a qual deve ser baseada numa teoria que compreenda e 

interprete corretamente o mundo, conferindo condições para a autoemancipação da 

classe proletária. Embora contribua para a práxis revolucionária, a prática 

profissional não é uma prática revolucionária, seu nível interventivo não é de ruptura 

com a ordem social, conseguindo, ao máximo, o enfrentamento das expressões da 

questão social (SANTOS, 2011). 

O que uma direção teórica marxista possibilita é uma intervenção 
profissional que intencione a ruptura, ou seja, com a intenção de sedimentar 
uma prática profissional que coadune com valores democráticos, que 
garanta os direitos sociais conquistados pela população e promova a justiça 
social. Apesar da profissão intencionar romper com o padrão teórico 
conservador, essa ruptura não pode se transformar em uma prática 
revolucionária, tendo em vista que a prática profissional envolve ações 
interventivas na sociedade, com níveis de ação diferentes das ações 
revolucionárias [...] há uma intenção, todavia sua materialização encontra-
se condicionada a um contexto favorável a essa intenção [..] porém [...] 
pode contribuir para o fortalecimento de uma consciência revolucionária e 
de uma materialidade de ampliação da cidadania que, em última instância, 
colide com a lógica do Capital (SANTOS, 2011, p. 50). 
 

A autora destaca que, conforme a natureza do objeto de intervenção, das 

finalidades institucionais, do profissional e da população, a relação entre teoria e 

prática de ruptura pode se fazer ou não. Ademais, uma teoria de ruptura não se 

transforma, imediatamente, em uma prática de ruptura, em práxis, podendo ocorrer 

de forma mediada, mas é imprescindível a delimitação do nível de ruptura possível 

para o alcance de uma prática profissional. Para a ação, é necessário que haja 

condições socioeconômicas, políticas e culturais favoráveis. A teoria favorece para a 

análise das condições e para o entendimento do que se quer transformar, as 

possibilidades e as mediações necessárias para tanto (SANTOS, 2011). 

 Para o profissional projetar sua ação de forma adequada, necessita ter 

consciência da finalidade desta. Conforme análise de pesquisas realizadas por 

Santos (2011), este fator, contudo, tem-se apresentado carente nas atividades 

profissionais dos assistentes sociais, as quais acabam sendo realizadas sem 

planejamento, de forma pontual e fragmentada. A prática profissional realizada não 
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segue a direção proposta pelo processo de formação em consonância ao debate 

teórico hegemônico na profissão, nem a título de intenção. 

 A autora destaca que as ações dos indivíduos resultam de suas 

necessidades, paixões, interesses e talentos, mas também de construções sócio-

históricas. Ademais, os pensamentos dominantes são os pensamentos da classe 

dominante, a qual exerce poder material e espiritual sobre os indivíduos. A 

reprodução ideológica se dá por mecanismos eficientes de moralização.  

Passar da teoria à prática requer uma transformação concomitante do 
homem e das circunstâncias, o que pode se dar pela aquisição de valores 
no processo de relações humanas, lugar da sociabilidade humana. Daí a 
importância da consciência de uma posição ético-política na prática 
profissional (SANTOS, 2011, p. 78). 

 Para esta passagem, é imprescindível que o profissional escolha o referencial 

teórico de forma conscientemente compromissada, e contraste-o com seus valores 

morais e éticos, com a sua cultura, favorecendo uma visualização das contradições 

permeadas nessa relação, estando atento ao movimento recíproco e integrado entre 

fatores subjetivos e objetivos e buscando apreender os seus determinantes na 

prática profissional (SANTOS, 2011). 

A teoria oferece subsídios para a escolha, criação e utilização de 

instrumentos e técnicas de intervenção a serem utilizados em consonância ao 

método que mantém relação intrínseca com a teoria e o processo de conhecimento. 

A teoria favorece a compreensão da dinâmica social e a capacidade de pensar 

sobre os significados das expressões da questão social contidos nas demandas dos 

usuários. Pelo processo da mediação, conforme Santos (2011, p. 84-85), “[...] tomar 

o singular como expressão particular de um fenômeno universal. Explicar os 

processos sociais que produzem as expressões da questão social e como são 

apreendidas e vivenciadas pelos sujeitos em seu dia a dia”. 

Conforme Guerra (2007), à proporção que a questão social se metamorfoseia, 

o Estado a fragmenta e a recorta, instituindo um espaço para atendimento direto ao 

usuário com vistas à produção e reprodução material e ideológica da força de 

trabalho e para a reprodução ampliada do capital. Em face destas determinações da 

profissão, a intencionalidade dos assistentes sociais passa a ser mediada pela 

lógica da institucionalização, da dinâmica da instauração profissional e das 

estruturas burguesas norteadas pela lógica do mercado. O trabalhador passa a ter a 

condição de assalariado, submetido aos seus condicionamentos.  



91 
 

Mostra-se importante na reflexão da instrumentalidade, o resgate da natureza 

e configuração das políticas sociais, as quais são compensatórias, residuais, 

focalistas, abstraídas de conteúdos econômico-políticos pois, os profissionais 

obedecem e produzem uma dinâmica com movimentos de dificuldade de apreensão 

da totalidade destas políticas enquanto síntese da articulação de esferas e 

determinações econômica, cultural, social, política e psicológica. Suas ações se 

limitam a uma intervenção microscópica, nos fragmentos, nas singularidades, com 

adoção de procedimentos instrumentais, de manipulação de variáveis, de resolução 

pontual e imediata, colocando-se a serviço do controle da ordem social burguesa, 

reproduzindo as relações capitalistas de produção. As respostas são tratadas nas 

suas aparências com critério de promover uma alteração superficial da realidade 

social, abstraídas de mediações subjetivas e universalizantes, onde os meios fazem 

parte dos fins. As situações sociais são tratadas como problemas individuais 

(GUERRA, 2007).  

O exercício profissional, contudo, não se restringe a respostas instrumentais. 

Pode-se reconhecer e atender às requisições técnico-instrumentais impostas pela 

profissão sem ser funcional à manutenção da ordem burguesa, caso contrário, 

reduzir o exercício profissional a esta dimensão instrumental, significa que o Serviço 

Social seria meio para o alcance de qualquer finalidade e as demandas profissionais 

seriam limitadas às exigências do mercado de trabalho. Ademais, é um erro pensar 

que para realizá-las, o assistente social possa dispensar de referências teóricas e 

ético-políticas (GUERRA, 2007).  

 O posicionamento crítico revela-se fundamental neste processo. Entretanto, 

Santos (2011) ressalta que analisar criticamente a realidade não implica, de forma 

imediata, intervir criticamente na realidade. Para uma prática crítica, é preciso que o 

objeto seja apreendido na sua totalidade e não de forma fragmentada. E ainda, 

intervir criticamente não significa intervir com qualidade. A teoria viabiliza a análise 

de tendências sociais possibilitando a antecipação das demandas, indo além do 

mercado de trabalho, o que exige um profissional qualificado. 

Exige-se, então, uma formação que contemple uma competência técnica – 
que saiba operacionalizar os projetos -, uma competência ético-política – 
que avalie as prioridades e alternativas viáveis à ação, que analise as 
correlações de forças e que saiba fazer alianças – e teórica – que permita a 
elaboração de análises, inclusive para investigar novas demandas para criar 
projetos (SANTOS, 2011, p. 86). 
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 Conforme Guerra (2009, p. 03), boa parte das atribuições e competências do 

assistente social é constituída por um caráter investigativo, sendo imprescindível a 

realização frequente de pesquisas sobre as condições e relações que o exercício 

profissional se dá, “[...] dos objetos de intervenção, das condições e relações de 

vida, trabalho e resistência dos sujeitos sociais que recebem os serviços”. A adoção 

e manutenção da dimensão investigativa no âmbito profissional favorece a 

qualificação do exercício profissional, o alcance dos objetivos e metas traçadas e a 

apropriação do seu objeto de intervenção. 

Os procedimentos de sistematização que se realizam sobre o material 
empírico são da maior relevância para a construção teórica [...]. Para o 
Serviço Social, o processo de sistematização da prática permite: identificar 
e problematizar as condições do exercício profissional, os fenômenos 
existentes, selecioná-los e classificá-los, identificar suas características, as 
dificuldades, as lacunas, a necessidade de aprofundamento teórico para 
melhor compreendê-los e da adoção de determinado referencial teórico que 
permita interpretá-los, funcionando como um momento pré-teórico da maior 
relevância. O processo de sistematização nos indica a necessidade de 
elaboração do projeto de intervenção e as lacunas no nosso conhecimento 
para resolvermos determinados problemas (GUERRA, 2009, p. 09). 

Santos (2011) enfatiza que o manuseio dos instrumentos deve ser dominado 

pelo assistente social a fim de alcançar as finalidades postas na ação profissional, a 

qual se efetiva nas relações sociais que ocorrem no processo de operacionalização 

dos instrumentos. Caso o domínio dos instrumentos de pesquisa não seja 

contemplado na sua formação, o profissional tende a buscar, em profissões afins, a 

forma de utilização dos instrumentos, como na Sociologia, Ciência Política, 

Psicologia, Educação, Administração de Empresas, dentre outras, o que seria 

inadequado pelos objetivos da profissão. “A prática interventiva do assistente social 

deve centrar-se em possibilitar ao usuário uma análise e uma compreensão da 

realidade social” (SANTOS, 2011, p. 92). 

Conforme Santos (2011), a afirmativa de profissionais de que na prática, a 

teoria é outra, se refere a uma expectativa equivocada que repousa numa confusão 

do problema de teoria e prática com um problema de formação e mercado de 

trabalho. A categoria profissional considera que o conhecimento adquirido na 

formação acadêmica não se adequa com as exigências do mercado de trabalho, 

havendo um distanciamento entre a teoria e a prática. No entanto, os profissionais 

não têm clareza do que seja teoria e prática, pois a teoria é considerada como 

sinônimo de conhecimentos e a prática como sinônimo de mercado de trabalho ou 

instituições que empregam. Contudo, a formação acadêmica não pode responder, 
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de forma exclusiva, ao mercado, pois as necessidades deste são dinâmicas e 

frequentemente mutáveis. Ademais, perderia seu caráter crítico, caso as 

universidades se transformassem em um anexo das instituições. A formação deve 

conhecer o mercado de trabalho, mas não se limitar a ele. 

 A intervenção é constituída pelas dimensões ético-política, teórico-

metodológica e técnico-operativa e tem-se procurado trabalhá-las numa visão de 

unidade a nível acadêmico, contudo, tem-se focalizado os fundamentos da 

intervenção, mas sem adentrar as particularidades constituidoras da dimensão 

técnico-operativa e sem articulá-las às disciplinas. O aporte teórico é fundamental 

para a compreensão social, mas não se transforma, de forma imediata, em 

instrumento interventivo (SANTOS, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A “questão social”, originada em face da constituição do capitalismo e da 

classe operária foi concebida, em boa parte da história, desvinculada de seus 

determinantes econômicos, políticos e históricos. Conforme Santos (2008), o 

conceito “questão social” se originou para referenciar os fenômenos vinculados ao 

pauperismo e seu enfrentamento, iniciando com preocupações voltadas à 

manutenção e defesa da ordem burguesa, mas, gradativamente, a “questão social” 

foi naturalizada por ser concebida, pelo conservadorismo, como um desdobramento 

inerente a qualquer ordem social e/ou por vontade divina. 

Apreende-se que, este processo de alienação quanto aos determinantes da 

realidade e a naturalização que foi se operando e aprofundando ao longo do 

processo histórico reflete a nocividade da ideologia positivista que submete a si 

mesmo os elementos existentes na sociedade, aglutinando-os, como é o caso do 

conservadorismo e suas expressões, transformando-se em totalidade histórica, 

fortalecendo a sua estrutura e sua concepção distorcida da realidade e ainda, ao 

ocultar os determinantes da “questão social”, consegue, pela alienação, “arrastar” os 

olhares e esforços para o atendimento do interesses do capital em meio ao próprio 

processo institucional de trato da “questão social”. 

Não se pode negar que a concepção conservadora sobre a “questão social” 

tem seus fundamentos na perspectiva ideológica dominante, de cunho liberal e 

positivista, com apreensão deformadora da realidade a partir de leis imutáveis, com 

formas e mudanças autônomas, de forma naturalizada, quantificada e imediatista. 

Contudo, contraditoriamente, conforme o estudo realizado, o cenário desvelado 

pelos acontecimentos históricos, revelou uma realidade consonante à perspectiva do 

materialismo dialético, ou seja, permeada de movimento, contradição e 

transformação contínua. 

Vale ressaltar que, o modo que o Estado assume a “questão social”, 

fragmentando e parcializando suas sequelas, dificulta ainda mais a identificação da 

sua totalidade e origem. 

Ao longo dos estudos, pôde-se apreender que o Serviço Social, embora 

emergente num contexto norteado por concepções conservadoras, de cunho cristão, 

moralista e positivista, passou por processos de superação dialética ao longo do seu 
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desenvolvimento e num movimento de negação e preservação contínua, alcançou 

maiores níveis, rompendo com a alienação política e intencionando a ruptura com o 

tradicionalismo e o conservadorismo que se estabelece num processo contínuo, 

agregando à profissão a perspectiva da Teoria Social de Marx, que embora ainda 

sofra os processos do marxismo vulgar, do sincretismo e da instrumentalização, 

permite ao Serviço Social a possibilidade de efetuação de uma leitura aproximativa 

da realidade, e em especial da “questão social” e suas expressões. 

O método de Marx revela-se, portanto, fundamental para a análise rigorosa e 

aprofundada das expressões da “questão social”, pois permite, através do 

pensamento, romper com a aparência das expressões da “questão social”, captar 

seus determinantes e retornar com riqueza de conhecimentos, favorecendo a 

escolha das mediações que permita maior efetividade na busca do processo de 

transformação do real. Conforme citado por Santos (2011), a teoria favorece a 

escolha, criação e utilização de instrumentos e técnicas de intervenção, propiciando 

a compreensão da dinâmica social e a capacidade de pensar os significados das 

expressões da “questão social” contidas nas demandas, nas suas mediações, 

favorecendo a identificação dos processos que produzem as expressões da 

“questão social” e como estas são apreendidas e vivenciadas pelos sujeitos. 

Embora, segundo Santos (2011), a prática profissional não seja revolucionária 

e seu nível não seja de ruptura com a ordem social, mas de intenção de ruptura, é 

possível favorecer uma consciência revolucionária através de uma prática que 

coadune com valores consonantes ao Projeto Ético-Político no processo das 

relações sociais. A delimitação do nível de ruptura possível é fundamental, como 

também o planejamento, a avaliação de prioridades e alternativas viáveis para a 

ação, a análise das correlações de forças, a realização de alianças, a elaboração de 

análises para investigação de novas demandas visando a criação de projetos. A 

dimensão investigativa, portanto, é imprescindível para uma atuação profissional em 

consonância ao método de Marx. 

Santos (2008) considera que a produção intelectual sobre a “questão social” e 

sua articulação com outras mediações, como o trabalho e as políticas sociais é um 

dos elementos tendenciosos para o constante revigoramento no Serviço Social. Em 

associação a esta constatação da autora, vale ressaltar ser fundamental a 

apropriação da Teoria Social de Marx ao longo de todo processo de formação do 
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assistente social, de forma a propiciar uma formação e ação profissional crítica e 

comprometida ética e politicamente com os anseios dos trabalhadores. Tal 

possibilidade, associada ao crescimento de pesquisas e produções intelectuais no 

âmbito do Serviço Social, podem contribuir e favorecer a disseminação e o 

aprofundamento do método de Marx na profissão, viabilizando possibilidades de 

efetivação da relação dialética entre a teoria e a prática no exercício profissional. 

Ademais, um intercâmbio maior entre a universidade e os profissionais também se 

revela fundamental.  

Por fim, embora considere os estudos realizados nesta pesquisa de caráter 

introdutório em face da complexidade e abrangência do tema, foi possível adentrar 

ao conhecimento de uma concepção de realidade extremamente rica e profunda que 

permitiu maior estruturação do processo de ruptura com a ideologia positivista que 

foi iniciada ao longo do curso, além de alcançar maior ampliação e aprofundamento 

acerca das deformações da ideologia positivista e sua superficialidade. Ademais, 

este trabalho possibilitou firmar as conexões sobre diversos temas estudados ao 

longo do processo de formação, alcançando maior nível de maturidade intelectual e, 

criou condições mais efetivas para um exercício profissional em consonância à 

Teoria Social de Marx e ao Projeto Ético-Político, tendo como parâmetro a atitude 

crítica e autocrítica. 
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