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RESUMO 

 

 

MARINS, Teresa Rocha de. Os posicionamentos políticos do Serviço Social: Um avante 

classista do intelectual orgânico. 2018. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço Social, 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

 

A presente dissertação, inserida na linha de pesquisa Serviço Social, Políticas Públicas e 

Formação Profissional do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional da Universidade Federal Fluminense, tem por objetivo o estudo da dimensão 

intelectual do Serviço Social a partir da análise dos posicionamentos políticos da categoria. 

Como desdobramento desta análise, trazemos o referencial gramsciano para compreender a 

dimensão intelectual do trabalho do assistente social, estudando os “intelectuais” em Gramsci 

e, assim, descortinar o debate em torno do intelectual orgânico. Também como objetivo 

específico, fizemos o mapeamento das declarações e posicionamentos políticos impressos nos 

boletins do “CFESS Manifesta” dos últimos 10 anos, como retrato dos posicionamentos que o 

conjunto CFESS/CRESS assume na direção da categoria profissional, percebendo como o 

Serviço Social vem afirmando (ou não) seu projeto ético-político, articulando-se com as lutas 

da classe trabalhadora, em defesa de um projeto de sociedade anti-capitalista. Partimos da 

análise da perspectiva hegemônica que direciona a profissão, ou seja, um projeto majoritário 

no interior da profissão, que possui sua dimensão teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa respaldada por seguimentos representativos e históricos que dão direção ao 

Serviço Social na sociedade brasileira, à medida que assume uma direção intelectual no 

processo de crítica a posturas reacionárias. O Serviço Social é uma profissão assalariada, 

atravessada pela luta de classes, e nossa pesquisa analisará também esse palco de contradições 

no mundo do trabalho, trazendo o debate sobre o Estado a formação social brasileira, 

percebendo a que classe social o projeto ético-político da profissão, materializado em seus 

posicionamentos políticos, tende a se vincular. 

 

 

 

Palavras-chave: Intelectuais; Projeto Ético-Político; Serviço Social. 

 

 

 



8 

 

RESUMEN 

 

 

MARINS, Teresa Rocha. Los posicionamientos políticos del Servicio Social: Un avance 

clasista del intelectual orgánico. 2018. Disertación de Maestría - Programa de Postgrado en 

Servicio Social y Desarrollo Regional - Escuela de Servicio Social, Universidad Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

 

La presente disertación, insertada en la línea de investigación Servicio Social, Políticas 

Públicas y Formación Profesional del Programa de Postgrado en Servicio Social y Desarrollo 

Regional de la Universidad Federal Fluminense, tiene por objetivo el estudio de la dimensión 

intelectual del Servicio Social a partir del análisis de las posiciones políticas de la categoría. 

Como desdoblamiento de este análisis, traemos el referencial gramsciano para comprender la 

dimensión intelectual del trabajo del asistente social, estudiando los "intelectuales" en 

Gramsci y, así, descortinar el debate en torno del intelectual orgánico. También como objetivo 

específico, hicimos el mapeo de las declaraciones y posicionamientos políticos impresos en 

los boletines del "CFESS Manifesta" de los últimos 10 años, como retrato de los 

posicionamientos que el conjunto CFESS / CRESS asume en la dirección de la categoría 

profesional, percibiendo cómo el Servicio Social viene afirmando (o no) su proyecto ético-

político, articulándose con las luchas de los trabajadores, en defensa de un proyecto de 

sociedad anticapitalista. Empezamos del análisis de la perspectiva hegemónica que dirige la 

profesión, o sea, un proyecto mayoritario en el interior de la profesión, que posee su 

dimensión teórico-metodológica, ético-política y técnico-operativa respaldada por 

seguimientos representativos e históricos que dan dirección al Servicio Social en la sociedad 

brasileña, a medida que asume una dirección intelectual en el proceso de crítica a posturas 

reaccionarias. El Servicio Social es una profesión asalariada, atravesada por la lucha de 

clases, y nuestra investigación analizará también ese escenario de contradicciones en el 

mundo del trabajo, trayendo el debate sobre el Estado y la formación social brasileña, 

percibiendo a qué clase social el proyecto ético-político de la profesión, materializado en sus 

posicionamientos políticos, tiende a enlazarse. 

 

 

 

Palabras clave: Intelectuales; Proyecto Ético-Político; Servicio Social. 
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Na parede de um botequim de Madri, um cartaz avisa: 

Proibido cantar. 

Na parede do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa: 

É proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. 

Ou seja: 

Ainda existe gente que canta, ainda existe gente que brinca. 

 

Eduardo Galeano (2015) 
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Apresentação 

 

 

A realidade nos colocou vários desafios. O tempo “cronos” do mestrado não é 

favorável, trata-se de um curto período para a maturação de um objeto de pesquisa. Quando 

nos desafiamos a mudar o objeto de estudo, esse tempo parece escoar ainda mais rápido. Um 

período de estudos muito denso, palco de muitas reflexões, cuja conclusão desencadeia 

mudança, nenhuma segurança, tampouco certezas. Mas o desafio no âmbito da pesquisa 

tornou esse período rico e construtivo no âmbito da nossa formação acadêmica e humana. 

Para não fugir à pretensão inicial em discutir Democracia e Serviço Social, chegamos a um 

objeto que coloca em xeque a dimensão que o Serviço Social assume nos tempos atuais, 

enquanto se dirige a sociedade com posições e declarações políticas, que é a própria crítica 

dos descaminhos da democracia brasileira. Assim, o foco da nossa pesquisa foi provocar 

questionamentos acerca da dimensão intelectual que a profissão possui, e revelar essa 

natureza intelectual do trabalho profissional a partir da análise dos posicionamentos políticos 

que o Serviço Social faz sobre a conjuntura nacional. E a partir dessa pesquisa, elaboramos a 

seguinte questão: O assistente social é um intelectual orgânico? 

Ao fazer as perguntas pertinentes à relevância do tema e problema proposto (“se o 

tema lhe agrada e motiva, se possui relevância social e acadêmica e se há fontes de pesquisa 

sobre ele”) fica ainda mais clara a evidência de troca do nosso objeto de estudo, porque 

responde de forma mais qualificada e objetiva a tais questionamentos. Não que o objeto 

apresentado à banca de seleção do mestrado não tenha sua relevância acadêmica, pelo 

contrário, construção democrática e espaços públicos participativos têm muito a que ser 

debatido na academia, mais ainda no Serviço Social. No entanto, a efervescência do tema 

democracia no momento político brasileiro é tamanha, que nos instiga a aprofundar o debate 

contemporâneo sobre democracia no Brasil, e que respostas o Serviço Social tem trazido a 

tona nesse cenário extremamente contraditório. 

O tema desse trabalho não foge à origem da construção dos nossos estudos pós-

graduandos, seguiremos a mesma linha proposta em estudar o Serviço Social à luz do 

pensamento gramsciano, o que muda é o foco do problema. Agora, a pretensão é estudar a 

dimensão intelectual que a organização política do Serviço Social possui. 

Nosso objeto de estudo se concentra na empreitada em pesquisar se o Serviço Social, a 

partir da sua representação organizativa e diretiva, é um intelectual orgânico. Essa é a questão 

central, se o Serviço Social exerce a função de intelectual orgânico nos posicionamentos 

políticos da organização da categoria profissional. Para tanto, faremos um recorte histórico da 
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década entre 2007 e 2016, para mapear as declarações e os posicionamentos políticos que a 

categoria assume nos últimos 10 anos no conjunto CFESS/CRESS
1
, a partir do boletim 

“CFESS Manifesta”. E uma pesquisa mais minuciosa das publicações periódicas desse 

informativo, fazendo a leitura na íntegra de todas as suas matérias, no momento em que há um 

redimensionamento nas lutas da classe trabalhadora, deflagrado nas Jornadas de Junho de 

2013 até o impeachment de Dilma Roulssef em 2016, percebendo como o Serviço Social vem 

afirmando (ou não) seu projeto ético-político (PEP), articulando-se com as lutas dos 

trabalhadores, em defesa de um projeto de sociedade, organizando e militando em conjunto 

com entidades anti-capitalistas. 

Para isto, pesquisaremos a comunicação feita pelo CFESS Manifesta, como difusora 

de ideias, apontando-as como ferramentas potenciais nesse processo de luta política, em 

defesa da classe trabalhadora. 

Partimos da premissa de que a(o) assistente social pode ser um intelectual orgânico da 

classe trabalhadora, já que são sujeitos políticos que compõem as entidades representativas da 

categoria, e, portanto, estão vinculadas(os) às organizações destas, à medida que assume uma 

direção intelectual no processo de crítica a posturas reacionárias, e que seu papel na 

conjuntura é de defesa dos princípios democráticos, no diálogo com os sujeitos que convivem 

com as mais aviltantes e diversas expressões da questão social, de potencializar espaços de 

garantia de direitos, numa conjuntura de grande retração de direitos, em que forme, 

minimamente, consciência política. 

 

Embora constituída para servir aos interesses do capital, a profissão não reproduz 

monoliticamente necessidades exclusivas do capital: participa também de respostas 

às necessidades legítimas de sobrevivência da classe trabalhadora, enfrentadas, seja 

coletivamente, através dos movimentos sociais, seja na busca de acesso aos recursos 

sociais existentes, através dos equipamentos coletivos que fazem face aos direitos 

sociais do cidadão. (IAMAMOTO, 2008, p. 100). 

 

Seu partido
2
 é a defesa de uma sociedade justa e igualitária, que se constrói inclusive 

por intermédio da democracia, princípio fundamental assumido no Código de Ética do 

Assistente Social. Nesse sentido, o assistente social luta por um projeto de sociedade, não um 

projeto corporativo-profissional, mas por um projeto de sociedade, cuja perspectiva 

hegemônica da categoria privilegia os interesses da classe trabalhadora. Cabe ressaltar que 

                                                 
1
 Conselho Federal de Serviço Social / Conselho Regional de Serviço Social. 

2
 Para Gramsci o partido político não é restrito aos partidos do parlamento, mas seu conceito se amplia às “[...] 

forças políticas organizadas nas diversas formas de partido (leitores de jornais, eleições parlamentares e locais, 

organizações de massa dos partidos e dos sindicatos em sentido estrito)”. (GRAMSCI, 2007, p. 38 - Q13§17). 

“[...] a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e afirmada parcialmente na ação. Este organismo já 

está dado pelo desenvolvimento histórico e é o partido político, a primeira célula na qual se sintetizam germes de 

vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais.” (Ibid., p. 16). 
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essa não é a luta de todos assistentes sociais, mas partimos da análise da perspectiva 

hegemônica que direciona a profissão, a que temos clareza não ser seguida unanimemente, e 

talvez nem pela maioria dos profissionais, mas se trata de um projeto majoritário no interior 

da profissão, que possui sua dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 

respaldadas por seguimentos representativos e históricos que dão direção ao Serviço Social na 

sociedade brasileira. O projeto ético-político não é único na categoria, porém, disputa sua 

hegemonia. 

O assistente social pode vir a ser um intelectual orgânico porque ele pensa e porque 

ele age com referência ideopolítica clara. Tem um posicionamento, não é neutro, em seu PEP 

se coloca a favor dos trabalhadores a partir da sua natureza interventiva, pedagógica, 

ideopolítica e educativa. O Serviço Social, que é uma profissão assalariada, portanto, possui 

suas esferas formativas, de produção do conhecimento, de reprodução da vida social, e possui 

entidades representativas. Ademais, o Serviço Social, é uma profissão atravessada pela luta de 

classes, e nossa pesquisa analisará também esse palco de contradições, percebendo a que 

classe social o projeto ético-político da profissão, materializado em seus posicionamentos 

políticos, tende a se vincular. 

Para Gramsci, uma profissão não assume o papel de intelectual orgânico porque possui 

questões particulares de defesa da categoria profissional, o intelectual orgânico é, portanto, 

dirigente de uma classe social.
3
 Sem desacordo com nosso digníssimo intelectual orgânico, 

queremos esboçar com a pesquisa o papel que o Serviço Social assume na luta dos 

trabalhadores, por isso, pretensiosamente lhe configuramos o caráter de intelectual orgânico. 

Em termos práticos, a partir de uma pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa, estudaremos as 

declarações e posicionamentos políticos do Serviço Social sobre temas diversos, a partir do 

importante veículo de comunicação da categoria que é o “CFESS Manifesta”. 

O método da pesquisa aparece no deslindar das análises concretas. O método 

comprometido com nosso rigor teórico não possibilita uma estrutura estanque, premeditada e 

conformada em pilares estruturalistas. Trata-se de um “modelo sem moldes”, de uma estrutura 

com alicerces sem planta arquitetônica, que é construída em seus movimentos e na sua 

processualidade. Ou seja, temos uma direção metodológica, partindo da teoria social crítica, 

sem elementos epistemológicos que dirigem o pensamento. A construção desse trabalho 

                                                 
3
 “[...] os intelectuais ‘orgânicos’ que cada nova classe cria consigo e elabora em seu desenvolvimento 

progressivo são, na maioria dos casos, ‘especializações’ de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social 

novo que a nova classe deu à luz.” (GRAMSCI, 2001, p. 16 - Q12§1). 
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possui uma natureza ontológica
4
, cujo método não é autônomo à pesquisa, mas decorre de seu 

desenvolvimento teórico-metodológico. 

 

Não é casual, de fato, que Marx nunca tenha publicado um texto especificamente 

dedicado ao método de pesquisa tomado em si mesmo, como algo autônomo em 

relação à teoria ou à própria investigação: a orientação essencial do pensamento de 

Marx era de natureza ontológica e não epistemológica [...]. (NETTO, 2011, p. 27).  

 

O que Marx fez com grande maestria foi apontar fatos concretos, que exprimem sua 

profundeza teórica e seu rigor metodológico. Apontou-nos não o “[...] ‘como conhecer’, mas 

sobre ‘como conhecer um objeto real e determinado’ [...]” (Ibidem). No clássico Prefácio de 

1859, Marx chega à fundante conclusão: 

 

O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, 

político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, 

ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. [...] Assim como não 

se julga o que um indivíduo é a partir do julgamento do que ele se faz de si mesmo, 

da mesma maneira, não se pode julgar uma época de transformação a partir de sua 

própria consciência; ao contrário, é preciso explicar esta consciência a partir das 

contradições da vida material, a partir do conflito existente entre as forças produtivas 

sociais e as relações de produção. (MARX, 1978, p. 130). 
 

Assim, ele não nos indica “como”, mas a base material sobre a qual esta dada toda a 

análise das relações sociais. O fio condutor dos estudos marxianos, no entanto, está na análise 

da produção social da própria vida, onde Marx enfatiza que “os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes de sua vontade”. 

Gramsci utiliza o mesmo Prefácio de Marx para falar do método, citando-o em seus 

“Cadernos do Cárcere” por “pró-memória”, já que não tinha acesso ao texto nos confins do 

cárcere. No §17 do Caderno 13, assim intitulado “Análise das situações: relações de força”, 

encontramos essa discussão do método a partir do Prefácio
5
. Gramsci abarca dois princípios 

inscritos no Prefácio sob os quais a sociedade se move. 

 

1) o de que nenhuma sociedade se põe tarefas para cuja solução ainda não existam as 

condições necessárias e suficientes, ou que pelo menos não estejam em vias de 

aparecer e se desenvolver; 2) e o de que nenhuma sociedade se dissolve e pode ser 

substituída antes que se tenham desenvolvido todas as formas de vida implícitas em 

suas relações. (GRAMSCI, 2007, p. 36 - Q13§17). 

 

                                                 
4
 As categorias são expressões das “[...] ‘formas do modo de ser, determinações de existência, frequentemente 

aspectos isolados de [uma] sociedade determinada’ – ou seja: elas são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser 

– são categorias ontológicas); mediante procedimentos intelectivos (basicamente, mediante à abstração), o 

pesquisador as reproduz teoricamente (e, assim, também pertencem à ordem do pensamento – são categorias 

reflexivas).” (NETTO, 2011, p. 46; grifo do autor). 
5
 Esse debate estará presente em outros parágrafos da obra, como no Q4§38 e Q11§22. 



17 

 

Após solicitar a verificação desses escritos ao leitor
6
, Gramsci enuncia esses tópicos 

como “cânones” para o desenvolvimento dos princípios de metodologia histórica. E a 

mediação dialética entre esses dois princípios materialistas do Prefácio, é o conceito de 

revolução permanente, que relaciona crise econômica e situação revolucionária, relação entre 

estrutura e superestrutura. 

Temos, então, a crítica do que é ocasional – da superestrutura – e a crítica do que é 

permanente – do que é estrutural. Na análise histórica, não há como separar infra e 

superestrutura, porque elas fazem parte de um todo. Sendo incoerente fragmentar a realidade, 

a totalidade. “Também os fenômenos de conjuntura dependem, certamente, de movimentos 

orgânicos, mas seu significado não tem amplo alcance histórico: eles dão lugar a uma critica 

política miúda, do dia-a-dia [...].” (GRAMSCI, 2007, p. 36 - Q13§17). O equívoco analítico, 

para Gramsci, é não saber distinguir e submeter a relação do que é ocasional e o que é 

orgânico.  

Para a análise histórico-social, precisamos de uma filosofia que se preocupe com a 

totalidade social. Para tanto, necessitamos de um método de análise que dê conta dessa 

perspectiva. Gramsci tem a preocupação de chamar cada categoria de análise como 

aproximação com a realidade histórica, não o mero uso de conceitos. Muitas vezes usamos os 

conceitos explicando os mesmos, mas descolados da realidade. O uso do conceito é uma 

forma de se aproximar da realidade. Gramsci quando fala de Estado, por exemplo, ele fala da 

dupla perspectiva “coerção e consenso”, quando fala de guerra, “guerra de posição e guerra de 

movimento”, assim como outros conceitos que apresenta de forma dual e complexa, como 

“ocidente e oriente”, “passado e presente”, tendo em vista que a sociedade é contraditória.  

Gramsci faz sua análise situando tudo no tempo. Cada análise concreta no movimento 

real. Esta perspectiva historicista demonstra o cuidado de não estabelecer esquemas rígidos. 

Como define: o materialismo histórico é o seu método de trabalho. 

Os homens
7
 são seres sociais, distintos de outros seres naturais, justamente por serem 

sociais, que têm consciência a partir das relações sociais concretas. A natureza do homem é a 

história. Por isso muitos dizem que Gramsci é um historicista. Mas historicista no sentido 

amplo, não numa concepção reducionista, mas de que trata da importância da visão de mundo 

totalizante, nos termos de Gramsci, uma visão de mundo totalitária.
8
 

 

                                                 
6
 Ou seja, ir ao texto original do Prefácio de 1859 de Marx. 

7
 Assim como frisado por diversos autores da perspectiva crítica, sinalizamos que ao citar homem/homens no 

texto, estamos nos referindo aos homens e mulheres que concretizam o gênero humano na sociedade. 
8
 Gramsci utiliza esse termo para se reportar à totalidade da vida social, e não à expressão habitualmente 

utilizada para nos referirmos ao totalitarismo fascista dos regimes autocrático-burgueses.  
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Com Marx, a história continua a ser o domínio das ideias, do espírito, da atividade 

consciente dos indivíduos isolados ou associados. Mas as ideias, o espírito, ganham 

substância, perdem sua arbitrariedade, não são mais fictícias abstrações religiosas ou 

sociológicas. A substância está na economia, na atividade prática, nos sistemas e nas 

relações de produção e de troca. (GRAMSCI, 2004, p. 162 - EP 1). 

 

Ou seja, a história como atividade prática, materializada nas relações concretas. 

Gramsci (2004)
9
 ainda afirma que uma ideia não se realiza enquanto lógica, mas na 

materialização das relações econômicas, que, por sua vez, justificam a afirmação das ideias. E 

coloca como tarefa de análise das relações sociais o estudo da formação social da 

sociabilidade burguesa nas diversas realidades existentes. Engels sinalizou a importância de 

não engessar o materialismo histórico e a perspectiva dialética como teoria aplicável da 

mesma forma em quaisquer situações, sendo preponderante o estudo da formação social da 

sociedade. 

 

Mas a nossa [de Marx e dele] concepção da história é, sobretudo, um guia para o 

estudo [...] É necessário voltar a estudar toda a história, devem examinar-se em 

todos os detalhes as condições de existência das diversas formações sociais antes de 

procurar deduzir delas as ideias políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas 

etc. que lhes correspondem. (ENGELS, apud NETTO, 2011, p. 13). 

 

Logo, se tomamos como objeto a realidade brasileira, o estudo da sua formação social, 

das relações de produção inerentes ao seu território, é fundamental nesse processo. 

Apesar de central, o fator econômico não deve ser tomado como único determinante 

na análise. A história, a política, a estrutura e a superestrutura, enfim, a totalidade, em suas 

manifestações, deve ser determinante no trato da concepção histórica. Luckács disse que “é o 

ponto de vista da totalidade e não a predominância das causas econômicas na explicação da 

história que distingue de forma decisiva o marxismo da ciência burguesa” (LUCKÁCS, apud 

NETTO, 2011, p. 14).  

A análise de Marx, que previa o descortinamento da ordem burguesa, tanto de sua 

dinâmica, como da sua estrutura, a partir da verificação dos seus conteúdos metodológicos 

nos processos históricos reais, ajuda-nos a construir uma análise reflexiva sobre todas as 

formas de produção e reprodução do capitalismo.  Esse conhecimento teórico é a “mola 

propulsora” de toda reflexão marxiana. 

 

[...] o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto – de sua estrutura e de sua 

dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 

independente dos desejos, das aspirações e das representações do pesquisador. A 

                                                 
9
 Esse texto “O Nosso Marx”, que Gramsci escreveu em 1918, por ocasião do centenário de Marx (05/05/1818), 

e nós, nessas modestas linhas, recordamos a data do seu nascimento, no ano em que celebramos os 200 anos de 

“existência” e resistência do nosso filósofo da práxis. 
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teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito 

que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a 

dinâmica do objeto que pesquisa. (NETTO, 2011, p. 20-21; grifos do autor). 

 

Por isso a importância de se ter uma base teórica para o desenvolvimento do estudo do 

objeto da pesquisa. Porque essa fundamentação teórica, que é a base estrutural do objeto, 

independe da vontade do pesquisador, a base material já esta dada, não é fruto da abstração, 

do olhar, do pensamento de quem pesquisa. Cabe ao pesquisador compreendê-la e decifrá-la. 

Trocando em miúdos, no idealismo hegeliano, o pensamento do sujeito era criador do 

real, em Marx “a teoria é o movimento real do objeto transposto para o cérebro do 

pesquisador – é o real reproduzido e interpretado no plano ideal (do pensamento).” (NETTO, 

2011, p. 21). Justamente porque o real já está colocado, não depende das aspirações e 

ideologias de quem pesquisa. A existência objetiva do objeto de estudo é autônoma ao 

pensamento, mas não às determinações concretas do sistema de produção. No entanto, essa 

análise não é superficial, não está aparente, mas é fruto da visão dialética do real, que permite 

a desconstrução do aparente ao que é a essência do objeto. “[...] o método de Marx não resulta 

de operações repentinas, de intuições geniais ou de inspirações iluminadas. Antes, é o produto 

de uma longa elaboração teórico-científica, amadurecida no curso de sucessivas aproximações 

ao seu objeto.” (Ibid., p. 28). E não é sobre um mundo estático que tais análises são feitas, 

mas sobre uma realidade processual, mutável e intermitente. Tanto o modo de produção, 

como as relações sociais ligadas às forças produtivas, são produtos históricos transitórios. 

 

Os mesmos homens que estabelecem relações sociais de acordo com a sua 

produtividade material produzem, também, os princípios, as ideias, as categorias de 

acordo com as suas relações sociais. Assim, essas ideias, essas categorias são tão 

pouco eternas quanto as relações que exprimem. (MARX, apud NETTO, 2011, p. 

35). 

 

O método de Marx aparecerá ao longo dessas páginas, porque os autores sucessores à 

perspectiva teórico-crítica, dos quais nos aproximamos – além do próprio Marx – sinalizam 

seus estudos econômico-político-filosóficos sobre a produção material da vida social como 

ponto de partida para toda análise da realidade, e nós, como não poderia ser diferente, 

aproximamo-nos dessa perspectiva crítica na análise do nosso objeto. 

 

[KarlMarx] É um vasto e sereno cérebro humano, é um momento individual da 

trabalhosa busca secular que a humanidade empreende para adquirir consciência do 

seu ser e do seu devir, para apreender o ritmo misterioso da história e dissipar o 

mistério, para ser mais forte em seu pensamento e em sua ação. (GRAMSCI, 2004, 

p. 164 - EP 1). 
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A base material do objeto não está dada, é, portanto, uma construção histórica, na qual 

nos debruçamos para sair do abstrato e ir para o concreto, a partir da leitura do significado 

social da profissão em Marilda Iamamoto e José Paulo Netto. Estes autores marxistas 

fundamentam razões ideopolíticas ao debate do Serviço Social como profissão, já que a teoria 

social de Marx é direcionada por um projeto revolucionário, teoria colocada a serviço dos 

trabalhadores e da revolução socialista. 

Ser assalariado não nos torna intelectuais, e sim fazer apreensões e sistematizações do 

real. O esforço da análise de trazer a teoria para o nosso objeto, foi não deixar os conceitos 

ficarem na superestrutura. Assim, questionamos, que papel o Serviço Social desempenha com 

suas declarações e posicionamentos políticos? O Serviço Social toma um partido nesse 

debate, e daí surge o interesse em estudar os “intelectuais” em Gramsci, e pesquisar o debate 

do Serviço Social como intelectual orgânico. 

O autor italiano dos ‘Cadernos’ – obra que estudamos nessa pesquisa – atinge um 

equilíbrio entre as questões concretas do presente e sua dimensão histórica, ou seja, do objeto 

empírico (o momento sistemático) com o contexto histórico (momento histórico). 

Este trabalho foi constituído por movimentos históricos, não seguindo necessariamente 

uma evolução cronológica, mas de percepções sobre a realidade que nos apontam os 

caminhos para compreender os intelectuais e o Serviço Social na realidade brasileira. 

Todavia, traçamos três movimentos importantes para serem percorridos: 

1º Movimento - Trabalho: fundamentos para o debate dos intelectuais. 

A questão dos intelectuais partirá do debate da economia política, que costura o 

conceito de intelectuais à perspectiva de totalidade. Como falar de intelectuais sem falar de 

trabalho? Portanto, trouxemos o debate do trabalho na sociedade burguesa, porque o trabalho 

é sempre coletivo, o que integra a concepção intelectual do trabalho. Nesse movimento 

também faremos o debate do Estado, classe social e as configurações contemporâneas do 

sistema capitalista. 

2º Movimento - Os intelectuais: o devir histórico na ligação teoria-prática. 

Nesse movimento estudamos os intelectuais em Gramsci, e o aprofundamento desse 

tema exige o desenvolvimento de demais conceitos trazidos por esse autor, que estão 

intrinsecamente relacionados ao tema dos intelectuais. Trata-se do percurso proposto para 

refletir que todos os homens são filósofos, que todos são intelectuais, que a relação teoria e 

prática estabelece sua dimensão histórica na ação e pensamento dos homens, reflexão esta 

referenciada a partir da filosofia da práxis. Conforme Gramsci trata, não há como pensar os 

intelectuais sem pensar a realidade que os intelectuais orgânicos vivem. Que sociedade é 

essa? Como os intelectuais se organizam? Daí a necessidade de estudar a formação social 
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brasileira e a base da sua intelectualidade. Não há como pensar os intelectuais sem pensar a 

sociedade, esse é o caminho que Gramsci faz na Itália, e é o caminho necessário a se fazer na 

realidade brasileira. 

3º Movimento - A natureza intelectual do Serviço Social.  

Apontaremos a contradição no debate do assistente social como intelectual orgânico, 

devido à natureza assalariada da profissão, que é atravessada pela luta de classes, que se 

depara no bojo do seu exercício com a dinâmica contraditória das relações sociais. No 

entanto, o projeto ético-político profissional norteia a intelectualidade e organicidade política 

dessa profissão, e é a partir da sua perspectiva hegemônica no interior da categoria que 

construímos esse debate. 
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O que temos realmente de dizer, 

como uma maneira de definir os elementos importantes 

tanto do residual como do emergente 

e como meio de compreender o caráter do dominante, 

é que nenhum modo de produção 

e portanto nenhuma ordem social dominante 

e portanto nenhuma cultura dominante, 

nunca, na realidade, 

inclui ou esgota  

toda a prática humana, 

toda a energia humana, 

e toda a intenção humana. 

 

Raymond Williams (2009) 

 

 

1. Trabalho: fundamentos para o debate dos intelectuais 
 

Nesse movimento se pretende alcançar a centralidade do debate, partir para o sólido, 

fazer o movimento necessário para tratar com profundidade questões centrais, e não ficar no 

que é líquido e gelatinoso, de simples digestão e que se come pelas beiradas. O início desse 

debate deve ser uma peça de combate, um olhar que alimenta uma determinada ação política, 

prevenindo nossa abordagem de qualquer contaminação por uma pretensa neutralidade 

axiológica, tão infundada por sujeitos que verificam ao trabalho científico a impossibilidade 

do embate político. Também não encaramos o trabalho intelectual como meio final de 

transformação da realidade, mas uma ferramenta. A finalidade de “solucionar” problemas não 

cabe ao pensamento dos que apostam em levantar e problematizar debates críticos. Importante 

será analisar a luta de classes, com a necessidade de compreender a conexão entre os sujeitos. 

Colocar os sujeitos políticos na construção da história, e não somente descrever esses sujeitos, 

elucidando a disputa entre projetos antagônicos – homens construtores da história.  

Para tanto, esses escritos iniciais pretendem consolidar bases para o trabalho, um 

núcleo duro ao debate proposto à dissertação, almejando não uma construção para, mas com a 

classe trabalhadora. 
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Ir à Marx, mais precisamente em ‘O Capital’, dá-nos a base de todo modo de produção 

e reprodução do capital. Base que é a estrutura de qualquer superestrutura a ser estudada, 

portanto, pincelemos brevemente seus estudos sobre a mercadoria, dinheiro, capital e, claro, 

aquela que é a central das categorias, o trabalho.
10

 

O trabalho como base da atividade econômica é uma categoria central da Economia 

Política, mas também de toda vida social. É no trabalho que os homens se humanizam e se 

potencializam enquanto sujeitos históricos. 

Segundo Netto e Braz (2012), o trabalho não pode ser confundido como uma ação 

natural, como as atividades desenvolvidas por animais, por exemplo. Para isso, os autores 

fazem três apontamentos que distinguem o trabalho do que é algo natural. Primeiro, “o 

trabalho não se opera com uma atuação imediata sobre a matéria natural”, faz-se necessário 

o uso de fatores externos, os instrumentos, por exemplo, que são usados na transformação da 

matéria, ou seja, há uma mediação entre executor e matéria. O segundo ponto, é que “o 

trabalho não se realiza cumprindo determinações genéticas”, ele exige conhecimento prévio, 

formado por repetição e experimentação, transmitidos sob aprendizado. E em terceiro lugar, 

“o trabalho não atende a um elenco limitado”, não se estrutura a partir de formas fixas, mas é 

variável sob determinação de novas necessidades, que variam ao longo do processo de 

trabalho e ao longo das mudanças histórico-sociais, já que o desenvolvimento humano exige 

mudanças nos modos de produção à medida que evolui a interação do homem com o próprio 

homem e a natureza. 

Enquanto na natureza animal há causalidade, nas relações sociais temos causalidade e 

finalidade, ou seja, o ser social manipula algo da natureza, que é dado pela causalidade, e 

objetiva uma finalidade ao seu trabalho. “Resumindo: só o que podem fazer os animais é 

utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato da sua presença nela. O homem, ao contrário, 

modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, domina-a. [...] diferença que, mais uma vez, 

resulta do trabalho.” (ENGELS, apud ANTUNES, 2013, p. 25). Tudo o que somos pressupõe 

um contínuo movimento da produtividade do trabalho. O trabalho é a categoria fundante do 

ser social. 

Novas necessidades surgem na humanidade, logo, o trabalho não é estático, mas se 

transforma conforme a exigência de suprimir novas necessidades, enquanto a atividade animal 

permanece sem alteração, obedecendo ao seu fator genético, o qual foi “programado” para 

desenvolver ninhos, teias, colmeias, que não mudam ao longo da história, mas permanecem 

                                                 
10

 Parte dessas análises foram apresentadas no encontro do NIEP Marx e o Marxismo de 2016, pelos professores 

Marcelo Carcanholo e João Leonardo Medeiros, e na disciplina Capitalismo, trabalho e desenvolvimento, 

ministrada pelas professoras EblinFarage e Kátia Lima, do PPGSSDR. 
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fixas as mesmas formas de se fazer ninhos, teias e colmeias. Nossas moradias, por exemplo, 

mudaram ao longo das gerações, e continuam mudando a partir do desenvolvimento de novas 

tecnologias empregadas para acomodar de forma mais satisfatória as pessoas e suas 

necessidades pessoais e coletivas. A construção de ninhos, teias e colmeias é uma ação 

instintiva, não depende de conhecimento prévio, de formação, nem ensinamento.  

Porque se auto produz, o ser humano se caracteriza por intensa transformação. Com a 

absorção das diversas esferas que o ser social compõe, deriva-se um complexo de complexos 

que emergem, crescem e perecem. Assim, o ser social que trabalha possui uma historicidade 

que se manifesta nas distintas formas de sociedade.  

O trabalho atravessa todas as formações sociohistóricas, não é uma categoria exclusiva 

ao capitalismo. Por isso é ontológica, é abstrata, constitui-se em toda formação sociohistórica. 

“[...] o trabalho, como categoria ontológica predominante, constitui-se em uma categoria 

abstrata simples presente em todas as formações sociohistóricas e econômicas.” 

(ABRAMIDES, 2006, p. 90). O trabalho é uma categoria teórica extremamente complexa, é a 

categoria distintiva do ser humano, que reúne uma série de determinações que implicam um 

nível de complexidade que precisa ser tratado na contradição que assume nos períodos 

históricos. 

O trabalho é organizado na sociedade capitalista sob a perspectiva do lucro, logo, o 

indivíduo se aliena da sua condição de sujeito histórico, potencializado para o trabalho. O 

trabalho pode se objetivar e se apresentar aos homens não como produtos de sua criação, mas 

como algo estranho aos homens, alheio a eles, onde não se reconhecem, não reconhecem as 

objetivações do seu próprio trabalho. 

O trabalho é ineliminável da vida social. Enquanto existir sociedade, existirá trabalho. 

Trabalho enquanto transformação da natureza pelo homem. Esse foi o ponto fundamental que 

gerou na capacidade humana pensamento, abstração, etc. tudo vem fundamentalmente do 

trabalho. É pelo trabalho que o ser se humaniza, cria condições de produção e reprodução. 

Mas o trabalho não tem só sua versão positiva para a sociedade. Além de ser o eixo 

fundamental de desenvolvimento do ser social. Ele tem sua contradição, seu ponto negativo. 

Além de ser o fundamento, ele é a negação do indivíduo na sociedade. Na sociedade de 

classes ele tem seu fundo desumanizador, a negação daqueles que desenvolvem o trabalho. 

 

Mas, se, por um lado, podemos considerar o trabalho como momento fundante da 

vida humana, ponto de partida do processo de humanização, por outro, a sociedade 

capitalista o transforma em trabalho assalariado, alienado, fetichizado. [...] A ‘força 

do trabalho’ (conceito chave em Marx) torna-se uma mercadoria, ainda que especial, 

cuja finalidade é criar novas mercadorias e valorizar o capital. Converte-se em meio, 

e não primeira necessidade de realização humana. (ANTUNES, 2013, p. 8). 
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A alienação do trabalho é peculiar a condição sociohistórica do capitalismo porque é 

nessa sociabilidade que vigora a divisão social do trabalho e a propriedade privada dos meios 

de exploração, que permitem a expropriação do trabalho, a exploração do homem pelo 

homem.
11

 Assim, o trabalho se torna algo alheio ao ser humano, que não se reconhece como 

indivíduo, não se reconhece no trabalho, porque se torna uma miserável mercadoria. “[...] 

numa cultura alienada que envolve todos e a tudo: as objetivações humanas, alienadas, 

deixam de promover a humanização do homem e passam a estimular a regressão do ser 

social.” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 57). 

 

[...] os produtos do trabalho e da imaginação humanos deixam de se mostrar como 

objetivações que expressam a humanidade dos homens – aparecem como algo que, 

escapando ao seu controle, passa a controlá-los como um poder que lhes é superior. 

Nessas condições, as objetivações, ao invés de se revelarem aos homens como 

expressão de suas forças sociais vitais, impõem-se a eles como exteriores e 

transcendentes. Numa palavra: entre os homens e suas obras, a relação real, que é a 

relação entre criador e criatura, aparece invertida – a criatura passa a dominar o 

criador. (NETTO; BRAZ, 2012, p. 56; grifos dos autores). 

 

O que motiva a compra da força de trabalho pelo capitalista é a valorização que ocorre 

do seu valor de uso no processo de trabalho. O decisivo é “o valor de uso de uso específico 

dessa mercadoria ser fonte de valor de uso”, o trabalho é o valor de uso que o trabalhador 

vende e o capitalista se apropria. 

 

Na verdade, o vendedor da força de trabalho, como vendedor de qualquer outra 

mercadoria, realiza seu valor de troca e aliena seu valor de uso. [...] A circunstância 

de que a manutenção diária da força de trabalho só custa meia jornada de trabalho, 

apesar de a força de trabalho poder operar, trabalhar um dia inteiro e, por isso, o 

valor de sua utilização cria durante um dia é o dobro de seu próprio valor de um dia, 

é grande sorte para o comprador, mas, de modo algum, uma injustiça contra o 

vendedor. (MARX, apud ANTUNES, 2013, p. 52). 

 

Os indivíduos produzem no seu trabalho concreto mercadorias específicas, e precisam 

do mercado para adquirir outras mercadorias. Para obter o direito do valor de uso alheio, o 

trabalhador tem o dever de pagar pela mercadoria. Pagar o valor da mercadoria é o 

pressuposto para consumi-la, esse é o dever que se cumpre na “liberdade” do capitalismo. A 

força de trabalho é a única que consegue produzir mais valor do que ela custa, e é elástica 

(transfere para a nova mercadoria). Para que haja a troca, o sujeito tem que querer o valor de 

uso alheio e o outro tem que querer o seu valor de uso. O produtor de ‘A’ tem que desejar o 

                                                 
11

 “O processo de trabalho é um processo entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. 

O produto desse processo lhe pertence de modo inteiramente igual ao produto do processo de fermentação em 

sua adega”. (MARX apud ANTUNES, 2013, p. 42). 



26 

 

valor de uso de ‘B’ e assim o contrário, assim se dá a liberdade mercantil, conforme a ética 

mercantil dos liberais, que prega a liberdade, igualdade e fraternidade. 

Marx propõe o esquema M – D – M’ para tratar a circulação mercantil.  

O proprietário de M está vendendo e está comprando dinheiro, porque dinheiro é uma 

mercadoria. Após obter D, ele quer obter M’. Consumir o valor de uso que eu mesmo 

produzo. O dinheiro faz a mediação de compra de M por M’. 

Marx faz um salto dialético da circulação mercantil simples, para a circulação 

mercantil capitalista. O esquema D – M – D’ explica a circulação mercantil capitalista. 

No capitalismo tem gente para comprar e gente para vender. Toda metamorfose é ao 

mesmo tempo uma compra e uma venda, toda troca é uma compra e uma venda. Se tem 

alguém que está vendendo para comprar, tem alguém que está comprando para vender. O 

dinheiro
12

 tem a capacidade de representar o valor das outras mercadorias, e vai adquirindo 

um valor mágico, capaz de comprar qualquer mercadoria. O dinheiro (preço como expressão 

monetária do valor, também como forma relativa), como meio de circulação que possibilita as 

circulações simples e capitalista. 

A circulação mercantil simples se distingue da circulação mercantil capitalista
13

. O 

proprietário original de D, a unidade de contrários de compra e venda, primeiro compra e 

depois vende, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo na circulação capitalista. 

Antes, na circulação simples, ocorria concomitantemente. Antes você vendia para comprar, 

obter o valor de uso. Na circulação capitalista o objetivo é o valor, você vende para obter 

valor. “[...] a composição-valor do capital, à medida que é determinada por sua composição 

técnica e espelha suas modificações, de: composição orgânica do capital. Onde se fala 

simplesmente de composição do capital, deve-se entender sempre sua composição orgânica.” 

(MARX, 1996, p. 245). 

Na circulação simples, começava com A e terminava com B, começava com linho e 

terminava com casaco. No caso do dinheiro, começa com dinheiro e termina com dinheiro. 

Qual é a diferença do dinheiro inicial que começa com valor, e para o final que termina com 

valor. Diferença nenhuma. Se não é do valor pelo valor. O valor de D e D’ é diferente, em 

termos de magnitude de valor representado. D’ pode representar um valor menor que D, mas 

isso não faz sentido na circulação capitalista. Esse D’ só pode fazer sentido se for superior a 

D. Portanto, se isso é uma metamorfose, e o capital se modifica, não é sempre como se 

                                                 
12

 O dinheiro é um objeto. Como categoria, surgiu há milhares de anos, não no capitalismo, onde recebe as 

determinações específicas do modo de produção, que Marx desenvolve a partir da forma mercadoria.  
13

 “[...] a produção mercantil capitalista, à diferença da produção mercantil simples, assenta na exploração da 

força de trabalho, que o capitalista compra mediante o salário. Os ganhos (lucros) do capitalista, diferentemente 

dos ganhos do comerciante, não provêm da circulação: sua origem está na exploração do trabalho [...]” (NETTO; 

BRAZ, 2012). 
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apresenta. O que temos é uma metamorfose da mesma coisa. Na hora que o dinheiro se torna 

sujeito, um valor que se valoriza, um fetiche, um mistério, um valor que se valoriza, o capital 

se concretiza.  

Capital – valor que se valoriza – é um valor. O valor não é algo etéreo, que está 

encarnado no valor de uso. Um valor que se valoriza, representa um dinheiro a mais.
14

 O 

sujeito nessa história sempre foi o capital. Com a apropriação distinta de um valor já 

produzido, o capital é um valor que se valoriza. Se o capital é valor que se valoriza, significa 

que o crescimento da taxa de valor, da taxa de exploração é legal no capitalismo.  

 

O capitalista, ao transformar dinheiro em mercadorias, que servem de matérias 

constituintes de um novo produto ou de fatores do processo de trabalho, ao 

incorporar força de trabalho viva à sua objetividade morta, transforma valor, 

trabalho passado, objetivado, morto, em capital, em valor que se valoriza a si 

mesmo, um monstro animado que começa a ‘trabalhar’ como se tivesse amor no 

corpo. (MARX, apud ANTUNES, 2013, p. 54). 
 

O capital é uma relação social, que aparece de forma material. Uma relação social de 

valor, e esse valor se materializa em máquinas, ferramentas, mercadorias, etc. A máquina não 

se recria e não produz valor a mais, computadores em bancos, por exemplo, não “trabalham” 

sozinhos, precisam do trabalho humano para funcionar. Existe um botão para ser apertado 

para a máquina ligar e começar a operar. Ou seja, precisa de alguém para apertar o botão. A 

máquina quebra, o trabalhador adoece, morre. Urge a providência do conserto das máquinas, 

ou substituição por novas, já o trabalhador também precisa de cuidados, e para além dos 

cuidados do corpo, vê-se a necessidade de condições que o mantenham no mercado de 

trabalho, a exemplo das leis trabalhistas. O horizonte do capitalista é o lucro, vendendo mais 

mercadorias. Toda vez que o capitalista investe em máquina, diminui sua taxa de lucro. 

Investe-se em capital constante para aumentar a produtividade. A máquina não produz valor, é 

o trabalho humano que produz valor – quantidade de trabalho que pode ser medido por tempo, 

trabalho socialmente necessário. Há, portanto, a necessidade do trabalho humano. “Sabemos 

que o valor de toda mercadoria é determinado pelo quantum de trabalho materializado em seu 

valor de uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção.” (MARX, apud 

ANTUNES, 2013, p. 43). Mas a exploração do trabalhador tem um limite, então, 

consequentemente, o capitalista investe em máquinas.  

O capital não se explica pela circulação. O capital se origina e não se origina ao 

mesmo tempo na circulação mercantil. Como é possível isso? Uma contradição. A 

                                                 
14

 “O capitalista, familiarizado com a economia vulgar, dirá talvez que adiantou seu dinheiro com a intenção de, 

com isso, fazer mais dinheiro. Mas o caminho ao inferno está calçado de boas intenções, e ele poderia, do 

mesmo modo, ter a intenção de fazer dinheiro sem produzir nada.” (MARX apud ANTUNES, 2013, p. 49). 
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contradição do capitalismo é real. A contradição é própria do objeto. Contradição para Marx 

nunca é o problema do objeto, mas sua solução. Por isso que os outros teóricos escapam da 

contradição. Já Marx diz para se “embriagar” da contradição. Não acabar com a contradição, 

mas resolver do ponto de vista dialético. Quem disse que a mercadoria que foi vendida tem 

que ser igual a que foi comprada?   

Agora um esquema mais complexo: D – M ... M’ – D’ 

Algo ocorreu nessas reticências que modificou M. M só pode passar para M’ por meio 

de relações. Tem que ter ocorrido a transformação. De onde vêm as mercadorias? Do trabalho 

humano. Decorre do trabalho bipolar, que equivale ao trabalho concreto útil e trabalho 

abstrato. Transformação através do trabalho de M em M’. Isso só pode ocorrer através do 

trabalho humano. 

O salário não é o preço do trabalho, é o pagamento da força de trabalho. “Abstraindo 

inteiramente a elevação do salário com preço decrescente do trabalho etc., seu aumento 

significa, no melhor dos casos, apenas diminuição quantitativa do trabalho não-pago que o 

trabalhador tem de prestar.” (MARX, 1996, p. 251). Um trabalho que já não era pago, ou seja, 

o aumento de salário compensa o trabalho já desenvolvido, mas que não era pago, diminuindo 

sucessivamente a acumulação da riqueza pelo capital. Mas Marx salienta que esse aumento de 

salário só se dá até o ponto em que não seja uma ameaça ao sistema, que possui uma natureza 

acumulativa. 

 

Naturalmente, os salários dos trabalhadores não podem exceder os valores das 

mercadorias por eles produzidas, não podem ser superiores a eles; mas podem, sim, 

ser inferiores em todos os graus possíveis. Seus salários estarão limitados pelos 

valores dos produtos, mas os valores dos produtos não serão limitados pelos salários. 

(MARX, apud ANTUNES, 2013, p. 63). 

 

E o que é trabalho? A substância do valor. Por isso que o valor de uso é o trabalho. 

Mercadoria não é puro valor de uso. Precisamos entender o mais valor no que ele realmente é. 

Não na troca de circulação, mas na troca de equivalentes. Não adianta só produzir, tem que ter 

a circulação também. A produção de capital prescinde a produção de equivalentes. 

Mais valor é trabalho excedente, figurando a função de valor. O excedente de que fala 

Marx não é uma expressão quantitativa, mas qualitativa. “[...] a renda da terra, o juro e o lucro 

industrial nada mais são do que nomes diferentes para as diferentes partes de mais-valia de 

uma mercadoria, ou do trabalho não pago que nelas se materializa [...]”. (MARX, apud 

ANTUNES, 2013, p. 79). O trabalho é excedente quando o trabalhador opera em favor do 

outro, de outra classe. “Produção de mais-valia ou geração de excedente é a lei absoluta desse 

modo de produção” (MARX, 1996, p. 251). No Comunismo que ninguém trabalha para outro.  
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Marx cita numa nota de rodapé uma pergunta de Von Thünem que exprime a 

dimensão do domínio do trabalho pelo capital: “[...] como pôde o trabalhador, de dominador 

do capital — enquanto seu criador — tornar-se escravo do capital?” (THÜNEM, apud 

MARX, 1996, p. 253). Thünem não teve maturidade teórica para responder essa pergunta, 

coisa que Marx se propôs no capítulo XXIII, quando analisa a lei da acumulação capitalista. 

 

A lei da acumulação capitalista, mistificada em lei da Natureza, expressa, portanto, 

de fato apenas que sua natureza exclui todo decréscimo no grau de exploração do 

trabalho ou toda elevação do preço do trabalho que poderia ameaçar seriamente a 

reprodução continuada da relação capital e sua reprodução em escala sempre 

ampliada. Nem poderia ser diferente num modo de produção em que o trabalhador 

existe para as necessidades de valorização de valores existentes, ao invés de a 

riqueza objetiva existir para as necessidades de desenvolvimento do trabalhador. 

Assim como na religião o ser humano é dominado pela obra de sua própria cabeça, 

assim, na produção capitalista, ele o é pela obra de sua própria mão. (MARX, 1996, 

p. 253). 

 

Na sociedade capitalista, cuja contradição elementar entre a socialização da produção 

e a apropriação privada contraem níveis elevadíssimos de desigualdade e resistência, temos o 

solo fértil da questão social. A questão social expressa o processo de formação e 

desenvolvimento da classe trabalhadora, a partir da contradição capital e trabalho, ou seja, é 

determinada na relação de exploração do trabalho pelo capital. A questão social se diferencia 

das expressões sociais derivadas da escassez nas sociedades que precederam a ordem 

burguesa, justamente porque a escassez produzida socialmente resultante da contradição entre 

as forças produtivas e as relações de produção do sistema próprio à sociedade capitalista, que 

garante a apropriação privada do seu excedente e a decisão privada da sua destinação. José 

Paulo Netto (2009) apresenta “cinco notas” importantes a propósito da questão social, cita o 

crescimento da pobreza na mesma proporção que o crescimento da riqueza
15

. 

Marx desejou entender a realidade em que viveu e a situação dos demais 

trabalhadores. E também para nós entendermos a realidade presente, introduzimos ao trabalho 

as bases da economia política em Marx, porque o ponto chave, objeto de estudo do nosso 

filósofo da práxis, é o estudo da produção da vida material, porque a partir da produção vem o 

entendimento de como o homem se reproduz. 

                                                 
15

 “Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade 

social de produzir riquezas. Tanto mais a sociedade se revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e 

serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além de não terem acesso efetivo a tais bens 

e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de que dispunham anteriormente.” (NETTO, 

2009, p. 153). 
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Para falar do trabalho intelectual, citamos, porém, não aprofundaremos, o debate sobre 

trabalho produtivo e improdutivo.
16

 

O trabalho produtivo é aquele que gera mais valor, lucro, que emprega força de 

trabalho na valorização do capital. E o trabalho improdutivo, aquele em larga escala, o setor 

de serviços. Por exemplo: uma cantora que canta no metrô a ganha sua moeda, é um trabalho 

improdutivo, mas a mesma cantora, contratada por um empresário, e traz lucro ao mesmo, 

exerce um trabalho produtivo. O nível de subordinação ao capital é o que caracteriza o 

trabalho na sociedade capitalista. O conjunto desses trabalhadores, produtivos e improdutivos, 

formam a classe trabalhadora.  

A separação do trabalho intelectual do trabalho produtivo é um equivoco, porque 

todos precisam do trabalho intelectual para desenvolver um trabalho produtivo. Daí parte a 

ontologia do trabalho em Marx. Mas não queremos entrar no debate sobre trabalho produtivo 

e improdutivo, que é uma arena “pantanosa”, nos termos de José Paulo Netto, no interior do 

marxismo. Queremos dizer que o trabalho intelectual é também trabalho.  

 

[...] como as diversas capacidades de trabalho que cooperam e formam a máquina 

produtiva total participam de maneira muito diferente no processo imediato da 

formação de mercadorias, ou melhor, de produtos – este trabalha mais com as mãos, 

aquele que trabalha mais com a cabeça, um como diretor (manager), engenheiro 

(engenieer), ou técnico etc., outro como capataz (overloocker), um como operário 

manual direto, ou inclusive como simples ajudante [...] (MARX, apud ANTUNES, 

2013, p. 127). 

 

É, portanto um trabalho diferenciado na malha produtiva, mas também é trabalho, do 

qual o modo de produção capitalista depende, tanto como do trabalho “manual”. Porque o 

trabalho não é individual, não permite sua separação em agrupamentos, o trabalho é coletivo, 

e cada composição de segmentos do trabalho, socialmente combinada, é essencial no processo 

de trabalho total. Ou seja, o produto do trabalho, deixa de ser resultado do produtor individual 

para se tornar produto social de “[...] um trabalhador coletivo, isto é, de uma combinação de 

trabalhadores, podendo ser direta ou indireta a participação de cada um deles na manipulação 

do objeto sobre que incide o trabalho.” (MARX, apud NETTO; BRAZ, 2012, 127). 

                                                 
16

“Portanto, pode-se dizer: que o trabalho produtivo é o que é consumido diretamente no processo de produção, 

pela produção de valor e de mais-valia no processo de trabalho, como meio de valorização do capital. O 

trabalhador produtivo é um trabalhador assalariado que vende sua força de trabalho objetivada como trabalho 

vivo, que valoriza o capital, pela extração da mais-valia, e ‘todo trabalhador produtivo é assalariado, mas nem 

todo assalariado é trabalhador produtivo’ (Marx). O trabalho improdutivo é aquele que não produz valor e nem 

produz mais-valia: Como trabalho assalariado, produz valor de uso como serviço para ser consumido e não como 

valor de troca, pode-se dizer que, com as complexificações do processo de trabalho no capitalismo, há o 

surgimento de novas esferas de produção de mercadorias que passam a produzir mais-valia; portanto, realizam-

se trabalhos produtivos.” (ABRAMIDES, 2006, p. 101). 
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Todos são filósofos na dimensão que estabelecem nas relações entre si, que demandam 

algum nível de trabalho intelectual. Mas há filosofias e filosofias. Há a filosofia que vai para 

além da filosofia espontânea, para além do senso comum. Gramsci destaca que em todo 

trabalho, mesmo o mais braçal, há sempre uma dimensão intelectual e localiza o papel dos 

intelectuais na disputa de classes, na relação sociedade política / sociedade civil. Assim, 

teceremos breves considerações acerca do Estado e das particularidades da formação social 

brasileira, para no movimento seguinte adentrarmos no debate dos intelectuais. 

 

 

1.1. Notas preliminares sobre o Estado de classes 

 

 

Não há como analisar o Estado, sem analisar as classes sociais. Para entender um 

fenômeno político amplamente, é preciso entender o jogo das classes e frações de classe. Não 

quer dizer que o poder econômico defina toda política, mas a política é definida nas relações 

de classe. A vida social, portanto, é traçada por interesses próprios das classes. Para 

dialogarmos sobre Estado, traremos o debate sobre classes sociais, democracia e poder, 

partindo de algumas notas introdutórias sobre Maquiavel, Gramsci e a política. 

A principal preocupação dos estudos de Nicolau Maquiavel
17

 é o Estado, não o Estado 

perfeito, por muitos idealizado, que nunca existiu. Mas o Estado real, existente na correlação 

de forças na sociedade. 

O grande questionamento de Maquiavel é de como instaurar um Estado estável, como 

resolver seus ciclos de instabilidade. “O problema central de sua análise política é descobrir 

como pode ser resolvido o ciclo de estabilidade e caos.” (SADEK, 2006, p. 18). A ordem é 

produto do processo político, não um dado ao acaso, como algo natural, que se estabelece por 

forças sobrenaturais. Pelo contrário, é uma ordem construída pelos homens para se evitar o 

caos. A conquista dessa ordem, tampouco é definitiva, pois está em constante ameaça. 

 

                                                 
17

 Quando os Médici retornam ao poder, Maquiavel é demitido do seu cargo público diplomático, e em 1513 é 

torturado, condenado à prisão e a pagar uma multa. Consegue sair da prisão, mas não retorna ao cargo público. 

No seu exílio em sua própria terra, ele escreve suas obras, dentre elas O Príncipe. Dedica esta obra aos Médici, 

para retornar à vida pública. No entanto, considerado como republicano, tem pouca atenção do regime. Na 

gestão da Universidade de Florença, então presidida pelo cardeal Júlio de Médici, Maquiavel recebe a 

oportunidade de escrever sobre Florença. Com a queda dos Médici em 1527, cai também Maquiavel, com a 

ascensão da República, pois os jovens republicanos o viam como alguém ligado aos tiranos depostos. 

Considerado inimigo pelos republicanos, de quem era adepto, Maquiavel, desgostoso, adoece e morre no mesmo 

ano (SADEK, 2006). 
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[...] para conhecê-lo (o Estado) é preciso suportar a ideia da incerteza, da 

contingência, de que nada é estável e que o espaço da política se constitui e é regido 

por mecanismos distintos dos que norteiam a vida privada. E mais ainda: o mundo 

da política não leva ao céu, mas sua ausência é o pior dos infernos. (SADEK, 2006, 

p. 18; grifos da autora). 

 

Para Maquiavel, o antagonismo de forças políticas consiste em que uma das forças 

quer dominar, enquanto a outra não quer ser dominada. A malignidade do poder político é 

própria da natureza humana. 

 

Face à Itália de sua época – dividida, corrompida, sujeita às invasões externas – 

Maquiavel não tinha dúvidas: era necessário sua unificação e regeneração. Tais 

tarefas tornavam imprescindível o surgimento de um homem virtuoso capaz de 

fundar um Estado. Era preciso, enfim, um príncipe. (SADEK, 2006, p. 21). 

 

Maquiavel retoma a ideia de Virtù e Fortuna, uma vez que essa concepção havia sido 

derrotada pelo cristianismo. Como “fortuna” para mitologia grega significava “deusa boa”, 

virtù caracterizava o homem de verdadeira virilidade, de inquestionável coragem, capaz de 

atrair (a deusa). 

O governante, que é um homem de virtù, é aquele que com força conquista o poder e 

mantém seu domínio, capaz de manter o domínio, o amor e o respeito dos governados.   

A ideia de hereditariedade não garante a permanência no poder, é necessária a virtù 

para gerar boas leis, boas instituições, e se perpetuar no poder, fazendo força a qualquer poder 

rival. A força é importante à imposição do poder, fundamenta-o. No entanto, é a “virtú a 

chave por excelência do sucesso do príncipe”. 

 

A política tem uma ética e uma lógica próprias. Maquiavel descortina um horizonte 

para se pensar e fazer política que não se enquadra no tradicional moralismo 

piedoso. A resistência à aceitação da radicalidade e de suas proposições é 

seguramente o que dá origem ao ‘maquiavélico’. (SADEK, 2006, p. 24). 

 

Daí o contexto do famoso adjetivo “maquiavélico”, da ideia de perfídia, desleal, 

traiçoeiro. O maquiavelismo serve a todos os ódios. Apresenta o oponente como encarnação 

do mal. Trata Maquiavel como mestre da tirania e da perversidade. 

As elaborações políticas de Maquiavel se encaixam no contexto de sua época, 

representa a filosofia de seu tempo, cuja organização política se dava em forma de 

monarquias absolutistas, forma que potencializava o desenvolvimento das forças produtivas 

burguesas. A ferocidade de Maquiavel é dirigida ao feudalismo, não às classes progressistas 

(produtores, mercadores e camponeses). Maquiavel dá uma forma mais concreta às paixões 

políticas. É chamado o artista da política (GRAMSCI, 2007, p. 13 - Q13§1). 
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Podemos partir do pressuposto de que Maquiavel indicava a linha possível da ação, 

pois era escritor, não chefe de Estado. A ação pode ser determinada pelos indicativos de quem 

pensa a realidade, mas quem concretiza é quem está na linha de frente, por isso era dado a 

Maquiavel o título de “profeta desarmado”, que mostrava como deveriam operar as forças 

históricas para serem eficientes. No entanto, Gramsci diz que não se pode atribuir a 

Maquiavel esse caráter de “profeta desarmado”, porque as palavras também possuem força e 

poder.
18

 Um indivíduo ou um livro não podem fazer uma revolução, mas podem indicar as 

possibilidades de mudança da realidade. O limite de Maquiavel estava no fato de não ser ele 

um chefe de Estado, que teria ao seu dispor um exército, e não somente um “exército de 

palavras”. O “príncipe” não existia na realidade, era uma abstração feita por Maquiavel, mas 

que trazia questões objetivas para a política italiana (GRAMSCI, 2007). Tratava-se de uma 

“pura abstração doutrinária”, não existia de fato, era um símbolo do líder “ideal”. 

Importante observar que em Maquiavel a política assume um caráter autônomo, com 

princípios e leis distintos daqueles da moral e da religião, por isso a ligação de Maquiavel a 

uma aparência diabólica. Maquiavel é um homem de ação, e não um tratadista sistemático, 

para ele a função do “novo Príncipe” era libertar a Itália do “bárbaro domínio” e organizá-la 

como nação moderna, com o “novo Príncipe” – o “partido revolucionário” – o partido político 

e não um herói pessoal. Percebe-se a natureza materialista de Maquiavel à medida que não 

parte do plano metafísico, mas da ação concreta do homem, que opera transformações na 

realidade. 

 

O moderno príncipe, mito-príncipe não pode ser uma pessoa real, um indivíduo 

concreto, só pode ser um organismo; um elemento complexo de sociedade no qual já 

tenha tido início a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e afirmada 

parcialmente na ação. Este organismo já está dado pelo desenvolvimento histórico e 

é o partido político, a primeira célula na qual se sintetizam germes de vontade 

coletiva que tendem a se tornar universais e totais. (GRAMSCI, 2007, p. 16 - 

Q13§1). 

 

O moderno Príncipe, que é a forma atribuída por Gramsci ao partido, parte de dois 

pontos fundamentais. Primeiro, a formação de uma vontade coletiva nacional-popular, onde o 

moderno Príncipe é organizador e expressão ativa na formação da vontade coletiva nacional 

popular. Segundo, a reforma intelectual e moral, em que parte do moderno Príncipe trata da 

questão religiosa, ou concepção de mundo. O Príncipe se torna a base de laicização do mundo 

moderno. 

                                                 
18

 “Nem por isso se pode dizer que Maquiavel tenha sido também ele um ‘profeta desarmado’: seria fazer uma 

ironia barata. Maquiavel jamais diz que pensa em, ou se propõe ele mesmo, mudar a realidade, mas visa apenas e 

concretamente a mostrar como deveriam operar as forças históricas para se tornarem eficientes.” (GRAMSCI, 

2007, p. 35-36 - Q13§16). 
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O moderno Príncipe deve e não pode deixar de ser o anunciador e organizador de 

uma reforma intelectual e moral, o que significa, de resto, criar o terreno para um 

novo desenvolvimento da vontade coletiva nacional-popular no sentido da 

realização de uma forma superior e total de civilização moderna. (GRAMSCI, 2007, 

p. 18 - Q13§1). 

 

Buscando entender o debate da sociedade civil na tradição marxista, vemos que para 

Marx e Engels é o espaço onde se organiza as relações econômicas. Gramsci dá outro 

entendimento à sociedade civil, ele amplia a noção de Estado. De uma forma bem simplória, o 

Estado ampliado em Gramsci é o aparelho de Estado estrito senso mais a sociedade civil 

como a dimensão da superestrutura. Sociedade civil, em Gramsci, é parte da superestrutura, 

parte do Estado. Mas o Estado não pode ser entendido somente como os governos, mas o 

Estado ampliado, que é o Estado integral, a sociedade política (os governos, os aparelhos de 

coerção), mais a sociedade civil (as ONGs, os partidos, as igrejas, etc.). 

É a partir do conceito de sociedade civil que Gramsci amplia e enriquece a teoria 

marxista do Estado, ampliando seu sentido para o Estado integral, “[...] Gramsci não inverte 

nem nega as descobertas essenciais de Marx, mas ‘apenas’ as enriquece, amplia e concretiza, 

no quadro de uma aceitação plena do método do materialismo histórico.” (COUTINHO, 2007, 

p. 123). Não refuta a visão de Marx e Engels sobre o caráter classista do Estado, cuja função 

incide em conservar e reproduzir a divisão da sociedade em classes, na preservação dos 

interesses de uma classe particular (a dominante), que “impostos” como interesse geral da 

sociedade, tende a neutralizar a figura do Estado.  

Gramsci mostra “[...] como seu conceito de sociedade civil, sua concepção ampliada 

do Estado, parte precisamente do reconhecimento dessa socialização de política no 

capitalismo desenvolvido, dessa formação de sujeitos políticos coletivos de massa.” 

(COUTINHO, 2007, p. 125). Descortina a ideia do Estado entendido exclusivamente como 

sociedade política, aparelho coercitivo, e amplia sua concepção de Estado a partir da 

necessidade que o próprio capital se coloca de manter sua hegemonia a partir do equilíbrio 

entre força e consenso, o equilíbrio proposto entre sociedade política e sociedade civil. Logo, 

Estado, em sentido amplo, integral,  

 

[...] comporta duas esferas principais: a sociedade política (que Gramsci também 

chama de ‘Estado em sentido estrito’ ou de ‘Estado-coerção’) que é formada pelo 

conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio 

legal da repressão e da violência e que se identifica com os aparelhos de coerção sob 

controle das burocracias executiva e policial-militar; e a sociedade civil, formada 

precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou 

difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos 

políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da 
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cultura (revistas, jornais, editoriais, meios de comunicação de massa), etc. 

(COUTINHO, 2007, p. 127). 

  

Há, portanto, no conceito de Estado integral a relação unidade-distinção que Gramsci 

interpreta entre Estado e sociedade civil. Não trata o Estado como um governo burocrático, 

tecnicamente entendido, tampouco sociedade civil como uma “coisa apartada” e independente 

dos interesses das classes (de todas as classes). “A postura dialética de Gramsci é respaldada 

pela convicção de que ‘a distinção entre sociedade política e sociedade civil [...] é puramente 

metodológica, não orgânica, e, na vida histórica concreta, sociedade política e sociedade civil 

são uma mesma coisa.” (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 261). Ou seja, o Estado integral. 

Também a sociedade civil, portanto, está no campo da superestrutura, onde as classes 

buscam exercer sua hegemonia, disputar a direção política e o consenso. 

 

[...] não é partindo das características do aparato estatal em si mesmo que se 

descobrirá a sua eventual utilização ou não pela burguesia. Pelo contrário, é pela 

estrutura da reprodução do capital que se entende o locus desse aparato político 

específico e relativamente alheado das classes que se chama hodiernamente Estado. 

(MASCARO, 2013, p. 19). 

  

Ou seja, é da sociedade civil que parte a análise da reprodução dos interesses de 

classe, e não do Estado. 

Estado é caracterizado em Gramsci como “educador”, que pretende criar um tipo ou 

nível de civilização, Estado instrumento de “racionalização”, que incita, solicita e premia 

atividades louváveis, e pune atividades criminosas. “O direito é o aspecto repressivo e 

negativo de toda atividade positiva e de educação cívica desenvolvida pelo Estado.” 

(GRAMSCI, 2007, p. 28 - Q13§11). 

Abordando no início do Caderno 25 a vida do ativista político David Lazzaretti
19

, 

Gramsci salienta a visão das elites sobre as classes subalternas, uma perspectiva que sinaliza 

esse grupo de um ponto de vista bárbaro e patológico, como se a pobreza fosse genética, e não 

reproduzida social e economicamente.  

Para Gramsci existe uma tendência à unificação dos grupos subalternos, mas essa 

caracterização não é algo dado naturalmente, pois “Os grupos subalternos sofrem sempre a 

iniciativa dos grupos dominantes e, portanto, só pode ser demonstrada com o ciclo histórico 

encerrado, se este se encerra com sucesso.” (GRAMSCI, 2014, p. 135 - Q25§2). 

                                                 
19

 David Lazzaretti foi morto aclamando a república, e o movimento lazzarenttista que liderou, ainda que 

reivindicasse a república, assumia um caráter profético e religioso, porque a luta de Lazzaretti iniciou a partir de 

um chamado, uma revelação espiritual, e devido esse caráter esse movimento tinha alianças com parte do 

Vaticano. O lema da luta de Lazzaretti era “A República e o Reino de Deus”, ou seja, monarquia somente a 

divina. (GRAMSCI, 2014 - Q25§1). 
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Num estudo dos grupos sociais subalternos da Itália na Idade Média, Gramsci analisa 

que os homens tomavam consciência da sua força quando recebiam armamento para lutar. As 

sociedades italianas se organizavam por Comunas, “O povo se constitui cada vez mais em 

verdadeiro partido político [...]” (GRAMSCI, 2014, p. 137 - Q25§4), elegem um chefe, o 

‘Capitão do Povo’, e se organizam em assembleias para tomar decisões políticas, mas também 

atribuem ao Capitão do Povo o poder de deliberar por autoridade própria. 

 

[...] dada a falta de autonomia dos grupos subalternos, suas iniciativas ‘defensivas’ 

estão submetidas a leis próprias de necessidade, mais simples, mais limitadas e 

politicamente do que as leis de necessidade histórica que dirigem e condicionam as 

iniciativas das classes dominantes. (GRAMSCI, 2014, p. 138 - Q25§4). 

  

Nesse intervalo, Gramsci abre uma discussão sobre Estado, dizendo que os grupos 

subalternos tinham um Estado à parte, tinham eles mesmos suas instituições, instituições 

próprias de sua classe. Davam evidência ao fenômeno de “duplo governo”. Gramsci destaca 

também um grupo que não possuía organização própria, o grupo dos excluídos
20

.  

 

Enquanto, na Idade Média, era possível uma aliança entre proletários e povo, e, mais 

ainda, o apoio dos proletários à ditadura de um príncipe, nada semelhante no mundo 

clássico para os escravos. O Estado moderno substitui o bloco mecânico dos grupos 

sociais por uma subordinação destes à hegemonia ativa do grupo dirigente e 

dominante; portanto, abole algumas autonomias, que, no entanto, renascem sob 

outra forma, como partidos, sindicatos, associações de cultura. (GRAMSCI, 2014, p. 

139 - Q25§5). 

  

O Estado é o canal de unidade das classes dirigentes. Se na antiguidade e na Idade 

Média as classes subalternas se organizavam num “Estado paralelo”, na Modernidade, o 

Estado funciona como a principal ferramenta de dominação das classes dirigentes, mas agora, 

sem abertura de uma organização paralela correspondente a um Estado. O máximo de 

organização coletiva atribuída às classes subalternas
21

 se situa na sociedade civil, porque não 

podem se organizar enquanto Estado stricto sensu, porque deixaria de existir a subalternidade. 

“As classes subalternas, por definição, não são unificadas e não podem se unificar enquanto 

não poderem se tornar ‘Estado’ [...]”. (GRAMSCI, 2014, p. 139 - Q25§5). Essa definição é 

                                                 
20

 “O único grupo excluído de qualquer vida própria coletiva organizada era o dos escravos (e dos proletários 

não escravos), no mundo clássico, e dos proletários, dos servos da gleba e dos colonos, no mundo medieval.” 

(GRAMSCI, 2014, p. 139 - Q25§5). Na era moderna não há como conceituar um grupo como excluído, porque 

todos estão inseridos no sistema capitalista de produção, ainda que de maneira perversa. 
21

 Gramsci não usa os termos “subalterno” ou “subalternos” como uma simples forma de substituir 

“proletariado”. “Esses grupos (ou classes) sociais não são apenas múltiplos, mas também divididos e bastante 

diferentes entre si. Embora alguns deles possam ter atingido um significativo nível de organização, a outros falta 

coesão, enquanto nos mesmos grupos existem vários níveis de subalternidade e de marginalidade. Gramsci nota 

que um exame das revoluções do passado poderia revelar que ‘as classes subalternas eram várias e 

hierarquizadas pela posição econômica e pela homogeneidade.” (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 747). 
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compreendida a partir do Estado como instrumento de dominação de classe, numa sociedade 

permeada pela luta de classes. 

No “Manifesto do Partido Comunista”, Marx e Engels escrevem sobre a história da 

luta de classes, porque a história da sociedade até hoje é a história da luta de classes. A 

reflexão de Marx e Engels sobre a classe trabalhadora é um dos elos de suas obras. Os 

homens se veem subsumidos à classe. Esse é o primeiro nível das correlações de forças. E 

quando o homem entra na força política, ele entra na consciência de classe. A consciência de 

classe corresponde aos interesses de classe. A expressão “classe trabalhadora” sobrepõe à 

expressão “classes trabalhadoras” porque as lutas não são com alguns patrões e capitalistas, 

mas contra o capital em geral.
22

 

Pode-se pensar tanto na burguesia, quanto na classe trabalhadora, quando falamos em 

interesses classistas. Falar em solidariedade de classe é falar em interesses econômicos 

comuns à classe. 

Neste percurso, Gramsci nos provoca: o que é o momento econômico corporativo? 

São os trabalhadores lutando pelos interesses imediatos. Essa discussão da correlação de 

forças é apenas um debate de consciência de classe. A burguesia teve que se organizar para 

intervir não só economicamente, mas politicamente, via Estado, mas também pela via da 

construção de consenso, na construção da hegemonia. Para isso é preciso modificar as forças 

do Estado. Se a classe trabalhadora quiser construir uma nova sociedade, terá que construir 

uma nova correlação de forças, ou seja, um novo Estado. Trotsky, em “Balanços e 

Perspectivas”, dirá que “A força motriz do Estado é o interesse da classe [...]” (TROSKY, 

1906, p.1). 

A burguesia não tem interesse em ver o todo da sociedade. Ao proletariado, só uma 

consciência do todo pode lhe corresponder aos seus interesses. A falsa consciência se dá 

devido a alienação que se impõe limites. Por falsa consciência Marx sintetizaria a ideologia da 

classe dominante, aquela extraída das relações sociais de produção, cujo objetivo é a 

manutenção do poder político e social, com vistas ao poder econômico. Nesse sentido, essa 

ideologia assume uma conotação negativa, ou seja, uma falsa consciência.  

 

A consciência, consequentemente, desde o início é um produto social, e continuará 

sendo enquanto existirem homens. A consciência é, antes de tudo, mera consciência 

do meio sensível mais próximo e consciência de uma interdependência limitada com 

as demais pessoas e coisas que estão situadas fora do indivíduo que se torna 

consciente; ao mesmo tempo é a consciência da natureza que, a princípio, aparece 

aos homens como uma força completamente estranha, onipotente, inexpugnável, 

                                                 
22

 “São três grandes grupos sociais, e seus componentes, os indivíduos que os constituem, vivem 

respectivamente de salário, de lucro e de renda fundiária, utilizando a força de trabalho, o capital e a propriedade 

fundiária.” (MARX, 2013b, p. 232). 
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com a qual os homens se relacionam de forma puramente animal e diante da qual se 

deixam impressionar como se fosse um rebanho [...] (MARX, 2007, p. 57). 

 

Não poder ver a totalidade é um problema para o proletariado, não para a burguesia. 

Numa perspectiva materialista, manter o mundo do jeito que está é benéfico à burguesia. 

Também o proletariado está dominado pela falsa consciência, devido às relações sociais 

alienantes sob as quais está envolvido. Não é uma consciência abjudicada, ela é histórica. 

Aquilo que o trabalhador produz é estranho a ele, e ele fica alheio a ele mesmo e ao 

mundo. Porque o valor de uso não predomina, o que predomina é o valor de troca. E o 

trabalhador sequer controla sua força de trabalho, que também é mercadoria. O homem não 

domina, não reconhece o que produz, e não domina o mundo que ele transforma. Aliena-se 

porque atribui a coisas esse poder de mudar o mundo.
23

 

 

A produção de ideias, de representações da consciência, está de início diretamente 

entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, 

como a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos 

homens, aparecem aqui como emanação direta de seu comportamento material. O 

mesmo ocorre com a produção espiritual, tal qual como aparece na linguagem da 

política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc., de um povo. Os homens 

são frutos de suas representações, de suas ideias etc., mas os homens reais e ativos, 

tal como se acham condicionados por um determinado desenvolvimento de suas 

forças produtivas e pelo intercâmbio a que ele corresponde até chegar às suas 

formações mais amplas. A consciência jamais pode ser outra coisa que o ser 

consciente e o ser dos homens é o seu processo de vida real. (MARX, apud 

IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 117). 

 

A potencialidade da consciência de classe está dada somente no capitalismo, diz 

Gramsci. Teoricamente podemos falar em classes anteriores ao capitalismo, mas só no 

capitalismo que a classe, como consciência de classe, se abre nesta organização societária pela 

sua formação madura. Assim, consciência de classe é um conceito histórico no capitalismo. O 

termo classe ganha conteúdo social no século XVIII. O homem toma consciência e se define 

em classe no capitalismo. A consciência de classe pressupõe assumir que as fronteiras 

existem. 

A consciência é um dos elementos que conformam a classe. A classe existe 

objetivamente, independente de quem a compõe ter consciência ou não do seu pertencimento. 

Porém, na modernidade, existe o elemento da consciência de classe, que se forma na luta de 

classes, determinada pela produção social, no sentido maduro do termo. Assim, as relações de 

produção determinam sua consciência de classe, mas que não é medido. Como intelectuais, 

temos que entender a consciência que a classe tem. 

                                                 
23

 “Já que o trabalho alienado aliena a natureza do homem, aliena o homem em si mesmo, o seu papel ativo, a 

sua atividade fundamental, aliena do mesmo modo o homem a respeito da espécie; transforma a vida genérica 

em meio da vida individual.” (MARX, 2004, p. 116). 
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Nos anos de 1840 a classe trabalhadora se formou. E o processo de formação não é 

uma coisa linear. Mas antes disso tem luta de classe, onde os indivíduos ainda não se 

enxergam como classe. Com o início da industrialização na Inglaterra, surge o fenômeno do 

‘pauperismo’. A desigualdade não era inédita nas sociedades anteriores, mas se tornou 

evidente de que se tratava de um “fenômeno novo”. “[...] a pobreza acentuada e generalizada 

no primeiro terço do século XIX – o pauperismo – aparecia como nova precisamente porque 

ela se produzia pelas mesmas condições que propiciavam os supostos, no plano imediato, da 

sua redução e, no limite, da sua supressão.” (NETTO, 2009, p. 154). Surge, então, dos 

desdobramentos sócio-políticos do pauperismo a expressão “questão social”, designada para 

denominar a eversão completa da ordem burguesa. No processo de lutas por melhores 

condições de vida é que a classe trabalhadora ascende, que toma consciência da sua condição 

de classe. 

 

[...] uma das resultantes de 1848 foi a passagem, em nível histórico-universal, do 

proletariado da condição de classe em si a classe para si. As vanguardas 

trabalhadoras acederam, no seu processo de luta, à consciência política de que a 

‘questão social’ está necessariamente colocada à sociedade burguesa: somente a 

supressão desta conduz à supressão daquela. (NETTO, 2009, p. 156; grifos do 

autor). 

 

Nos anos de 1850 as lutas que o capitalismo travava nas colônias, nas periferias, eram 

centrais para produção planetária do sistema capitalista, o que aponta para a dimensão 

internacional do capitalismo. Marx percebe que a exploração de países coloniais, possibilita 

ao capitalismo dos países centrais mais benefícios aos trabalhadores do capitalismo central. O 

capitalismo introduzia preconceitos dentro da classe trabalhadora que subsidiavam a 

exploração. A burguesia “[...] renuncia aos seus ideais emancipadores e converte-se numa 

classe cujo interesse central é a conservação do regime que estabeleceu. Convertendo-se em 

classe conservadora [...]”. (NETTO; BRAZ, 2012, p. 32). 

Lênin, em “Quê Fazer?” escreve:  

 

Os operários, já dissemos, não podiam ter ainda a consciência socialdemocrata. Esta 

só podia chegar até eles a partir de fora. A história de todos os países atesta que, 

pelas próprias forças, a classe operária não pode chegar senão à consciência sindical, 

isto é, à convicção de que é preciso unir-se em sindicatos, conduzir a luta contra os 

patrões, exigir do governo essas ou aquelas leis necessárias aos operários etc. 

(LENIN, 1902, p. 16). 

 

Não há espontaneidade natural para o despertar de uma consciência de classe. O 

espontâneo é a consciência da condição miserável em que vivem. A intelectualidade 

americana tinha imensa dificuldade em pensar as condições sócio-históricas da classe 
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trabalhadora. “[...] por tradição histórica e formação cultural, por sincera admiração e ânsia de 

modernização, a intelectualidade americana tem se nutrido [...] da cultura ocidental.” 

(DOMINGUES, 2003, p. 34). O idealismo dos intelectuais americanos dificilmente 

transmitiam o real. Encaravam das dificuldades em deslindar o processo histórico, caindo nas 

armadilhas do pragmatismo idealista. “[...] procuravam justapor modelos ocidentais à nossa 

realidade, transformando-nos em meras cópias [...]”. (Ibid., p. 37). 

No que tange as particularidades da classe trabalhadora no Brasil, é necessário 

assinalar que esta se forma, como em toda América Latina, um século depois da formação da 

classe trabalhadora na Europa. Tem-se, portanto, uma referência a partir das experiências 

vividas pelos trabalhadores europeus. Não dá para tomar uma experiência específica como 

modelo, e uniformizá-la às demais sociedades, uma vez que há traços distintivos e singulares 

nas trajetórias econômico-social e nas formas de exploração do trabalho.  

No seio de uma cultura colonizada, a intelectualidade, também imersa nesse poço de 

atraso, consegue aos poucos, bem lentamente, tirar água cristalina desse poço que configura a 

“[...] emergência de uma ‘consciência crítica’, contraposta à ‘consciência colonizada’, como 

consequência do desenvolvimento econômico e da maior solidez das estruturas nacionais.” 

(DOMINGUES, 2003, p. 39).  

O debate iniciado em Marx a partir da lógica do capitalismo desigual, aprofundado por 

Lenin (lei do desenvolvimento desigual) e adensada por Trotsky (lei do desenvolvimento 

desigual e combinado do capitalismo), é aqui proposto como perspectiva de análise da 

dinâmica mundial do sistema capitalista de produção. Debate que divide a esquerda do séc. 

XX, e que se torna base para pensar as especificidades de países de capitalismo periférico, 

como o Brasil. A lei do desenvolvimento desigual e combinado serviu de referência aos 

estudos de Florestan Fernandes, Octavio Ianni e outros importantes autores do pensamento 

social brasileiro, como peça chave de contraponto às leituras etapistas. 

Essa teoria é pouco explorada, mas se apresenta como categoria crucial na leitura do 

nosso objeto de estudo para além de sua aparência.  

 

[...] embora o Brasil não seja de modo algum um país marcado por rupturas em sua 

história, e que tampouco sua modernização em termos de desenvolvimento tenha 

ocorrido em um leito harmonizador das diversas dimensões de sua vida social, 

ocorrendo sim de modo ‘desigual e combinado’ e extremamente excludente – a 

passagem do Brasil para a civilização moderna [...] acelerou-se a partir da década de 

1920 e se completou na década de 1980. (DOMINGUES, 2003, p. 190). 

 



41 

 

A lei do desenvolvimento desigual e combinado tem bases em Lenin e Trotsky
24

, e 

para retomá-la no seu fundamento, ambos partem de Marx para analisar como se produz 

desigualdade. Para Lenin o capitalismo se desenvolve desigual porque é próprio da sua lógica 

de desenvolvimento. Para Trotsky, o desenvolvimento desigual e combinado, prevê que em 

determinados países o desenvolvimento de um setor produtivo é maior que em outros países, 

e que cada país é responsável por determinado setor, na divisão mundial do trabalho. Nesse 

sentido, traz a ideia de que o subdesenvolvimento não é uma etapa para chegar ao 

desenvolvimento.
25

 Não necessariamente os países precisam desenvolver todas as fases do 

capitalismo. Não há um etapismo, o desenvolvimento desigual é constitutivo do capitalismo, 

um desenvolvimento que articula o arcaico e o moderno, que caracteriza o ‘padrão compósito 

da hegemonia burguesa’, nas palavras de Florestan. O subdesenvolvimento traz a ideia de que 

os países do terceiro mundo devem avançar etapas para chegar ao primeiro mundo. Essa é 

uma ideia etapista. Como se o desenvolvimento fosse natural. Tanto Lênin quanto Trotsky se 

contrapõe a essa lógica, ao afirmar que o desenvolvimento capitalista não tem etapa. 

De fato existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A desigualdade é 

factual, porque só existe um país desenvolvido se existe outro subdesenvolvido, ou seja, um 

desenvolvimento desigual entre as nações. Você é subdesenvolvido em relação a quem? Isso é 

um debate de relações sociais. No caso do Brasil, um país de capitalismo periférico, ele é 

subdesenvolvido em relação aos países de capitalismo central. 

 

O desenvolvimento seria, então, uma forma particular de modernização, 

caracterizada por uma mudança profunda das estruturas produtivas do país, de sua 

estrutura de classes, de democratização política e social, com a incorporação das 

massas à nação, acompanhada de transformações no próprio cenário internacional da 

dependência brasileira. (DOMINGUES, 2003, p. 184-185). 

 

O capitalismo não sobrevive num só país. Somente as relações entre os países 

produzem a desigualdade. A Suíça, por exemplo, não produz, mas tem um padrão de vida 

altíssimo. E como se torna um país rico? Dinheiro que gera dinheiro? Já vimos que não é 

possível. Então, a explicação está na exploração do trabalho pelo capital, mais 

especificamente na exploração dos trabalhadores do mundo pelo capital suíço. Exemplifica 

como o desenvolvimento é desigual, e como pode estar em benefício a grupos no interior da 

sociedade nacional e internacional. 

                                                 
24

 Tomamos esses intelectuais como referência no debate sobre o desenvolvimento desigual e combinado, 

porém, sem ir a fundo em suas análises, partindo de estudos de autores que os interpretam. 
25

 A teoria do desenvolvimento desigual e combinado nos ajuda a pensar porque a Rússia viveu a revolução se 

era o país mais atrasado da Europa. O capitalismo da República Soviética era concentrado em pequenos 

territórios, e demorou a se desenvolver. Ao mesmo tempo, um capitalismo periférico, tem uma burguesia mais 

frágil, e passível de ‘derrota’ na revolução. 
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Lenin analisa o imperialismo como a fase superior do capitalismo, onde atinge seu 

estágio monopolista.
26

 É no capitalismo monopolista que o desenvolvimento da economia 

capitalista é pautado pela diversidade de economias nacionais, que interagem 

simultaneamente em diferentes estágios históricos e de desenvolvimento econômico, político, 

social e cultural. As economias são pressionadas a ceder às pressões do desenvolvimento 

internacional, marcadas por saltos, por avanços que tais economias ainda não dispõem. O que 

levaria um longo processo, é encurtado pela lógica do desenvolvimento desigual, que submete 

às economias nacionais os avanços “padronizados” pelos países centrais. Inseridos na 

dinâmica da livre concorrência, os países de capitalismo periférico são, assim, inseridos de 

forma subalterna.  

O imperialismo e a política colonial já existiam mesmo antes do capitalismo, quiçá do 

capitalismo financeiro, mas para Lenin é no processo de financeirização da economia, na 

formação das relações internacionais, que se estabelece a “partilha do mundo”
27

, em que o 

estágio imperialista chega a seu auge. A submissão dos países de capitalismo periférico aos 

países centrais acontece, inclusive, por intermédio de suas políticas públicas. Seu 

financiamento passa pela gestão das recomendações do capital financeiro, orientadas pelos 

organismos internacionais para a garantia do pagamento da dívida pública pelos países 

periféricos. Essas recomendações abrangem níveis tamanhos, com influência política e 

ideocultural na manutenção do status de dependência. 

Desvela-se uma das contradições inerentes ao capitalismo em sua fase imperialista: 

seu desenvolvimento produzido desigualmente. Identificam-se as contradições sociais, 

culturais e políticas entre os países de capitalismo periférico e central. Apesar dessas 

desigualdades, há uma ligação entre os países do mundo pela produção e pelo comércio, e a 

presença de diferentes estágios de produção em um mesmo período, de forma articulada e 

combinada. O reconhecimento da relação entre países de capitalismo avançado e de 
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 “Na idade do imperialismo, a organização monopólica da vida social tende a preencher todos os interstícios da 

vida pública e da vida privada; a subordinação ao movimento do capital deixa de ter como limites imediatos os 

territórios da produção: a tendência manipuladora e controladora que lhe é própria desborda os campos que até 

então ocupara (no capitalismo concorrencial), domina estrategicamente a circulação e o consumo articula uma 

indução comportamental para penetrar a totalidade da existência dos agentes sociais particulares.” (NETTO, 

2009, p. 38-39).  
27

 A partilha do mundo é dinamizada pela internacionalização do capitalismo, caracterizada pela busca por novos 

mercados consumidores, pela difusão do projeto burguês de sociabilidade e pela busca de matéria prima, 

mediante práticas predatórias de acumulação: expropriação de terras, águas, etc., por intermediação de processos 

privatizantes. “1) a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de desenvolvimento que 

criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica; 2) fusão do capital bancário 

com o capital industrial e a criação, baseada neste capital financeiro, da oligarquia financeira; 3) a exportação de 

capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4) a 

formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que partilham o mundo entre si; e 5) o 

termo partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes.” (LENIN, apud NETTO; 

BRAZ, 2012, p. 193). 



43 

 

capitalismo tardio é uma combinação dialética produzida e não uma oposição. Seu 

desenvolvimento desigual e combinado envolve particularidades históricas e espaciais da luta 

de classes, fases distintas no tempo e no espaço, formas arcaicas e modernas. Na sociedade 

brasileira, sem dúvidas, vigoram tradições pré-modernas, democratizantes e autoritárias ao 

mesmo tempo (DOMINGUES, 2003). 

Em Marx, a teoria idealista hegeliana que toma o Estado como defensor do interesse 

universal, é colocada em xeque, já que o Estado funciona como mediador de interesses 

classistas, e não universalistas. Codato e Perissinotto (2001) irão interpretar que o Direito, por 

exemplo, imprime essa noção de universalidade, a partir da sua funcionalidade à concepção 

do Estado, com seu efeito regulador sobre as relações econômicas, à medida que promove 

uma ideologia de igualdade, ocultando a identidade de classe dos sujeitos, identificando o 

Estado como representante do “interesse geral”.  

Só existe Estado a partir da Modernidade, é uma manifestação específica do 

capitalismo, e não por acaso, mas para gerenciar assuntos comuns à burguesia, toma nota 

Marx em “O Manifesto Comunista” (CODATO; PERISSINOTTO, 2001). “A teoria marxista 

da política implica, portanto, uma rejeição categórica da visão segundo a qual o Estado seria o 

agente da ‘sociedade como um todo’ e do ‘interesse nacional’.” (CODATO; 

PERISSINOTTO, 2001, p. 10). No entanto, essa visão não determina que o Estado seja o 

defensor irrestrito dos interesses de uma única classe. Alisson Mascaro (2013) explica que nos 

modos de produção anteriores ao capitalismo não havia divisão na estrutura do Estado entre 

dominação política e econômica, quem dominava a produção era necessariamente quem 

conduzia a política. O fenômeno estatal caracterizado pela separação dos domínios econômico 

e político abre um precedente: “O burguês não é necessariamente o agente estatal.” 

(MASCARO, 2013, p.17).  

A separação entre domínio político e domínio econômico é que sustenta o capitalismo. 

Nas outras formas de sociedade anteriores, não era possível o trabalhador livre, no 

capitalismo, por sua vez, é feito um contrato por livre vontade das partes, e não mais mediante 

força bruta ou violência física os sujeitos se submetem ao trabalho. A classe trabalhadora se 

torna formalmente livre, para tanto, é necessário o Estado para regular as relações de 

produção. O capitalismo precisa do trabalhador livre como força de trabalho mercadoria, 

força de trabalho como forma de assalariamento. O capitalismo precisa disso. “O Capital”, 

não corriqueiramente, inicia pela discussão da mercadoria, a forma mercadoria, e a forma 

valor. 

Mercadorias não só são coisas, são coisas produzidas para serem trocadas. “O Estado, 

assim, se revela como um aparato necessário à reprodução capitalista, assegurando a troca das 
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mercadorias e a própria exploração da força de trabalho sob a forma assalariada.” 

(MASCARO, 2013, p. 18). Complementa Mascaro (2013), que o Estado surge como a 

terceira força na relação capital e trabalho, porque a relação direta entre capital e trabalho, 

sem a ação do Estado, seria configurada como escravidão ou servidão, se o trabalho 

assalariado fosse domínio direto do burguês. 

A tradição marxista teria reduzido o poder do Estado a uma natureza de classe, como 

se o pensamento de Marx identificasse o poder do Estado com o poder da classe. “É como se 

a identificação da natureza de classe do Estado tivesse dispensado os marxistas de analisar as 

formas concretas através das quais ela se realiza (o funcionamento do Estado).” (CODATO; 

PERISSINOTTO, 2001, p. 11; grifos do autor). 

Afirma-se que o Estado é classista, porque quem detém o poder é a burguesia. Mas 

isso não é necessariamente uma regra. O Estado e as classes são distintos, não se confundem, 

eles se associam. Se não fossem distintos, não necessário seria o Estado. No capitalismo o 

controle da vida é mais complexo. Nas sociedades antigas a unidade entre o econômico e o 

político simplificava as formas de dominação, ao mesmo tempo que centralizava o poder nas 

mãos de poucos. Essa complexidade no controle da vida social é assumida no capitalismo 

pelo Estado enquanto mediador das relações sociais. Logo, “(...) não é o Estado, como um 

aparato de poder aparentemente soberano, que dá origem à dinâmica do capitalismo, mas sim 

o contrário.” (MASCARO, 2013, p. 20). 

A leitura instrumental do Estado tem limites. Uma coisa é o poder do Estado 

(político), e outra é o poder econômico. Entender essa complexidade é fundamental para 

capacitar as ações de transformação da realidade. Se o Estado fosse somente instrumento de 

dominação da burguesia, se fosse o instrumento de dominação de classe, bastaria a tomada do 

seu poder pela classe que vive do trabalho. 

 

Na luta política concreta, os grupos políticos e as classes sociais percebem o Estado 

como uma poderosa instituição capaz de definir a distribuição de recursos diversos 

(ideológicos, econômicos, políticos) no interior da sociedade. Em função disso, 

lutam entre si para controlar diretamente ou influenciar à distância os diferentes 

ramos do aparelho estatal. Nesse nível de análise é possível admitir o Estado, de um 

lado, e a classe, de outro, como realidades distintas e autônomas; é possível, 

portanto, pensar o “poder de Estado” como distinto do “poder de classe” e em 

relação conflituosa com ele. (CODATO; PERISSINOTTO, 2001, p. 17; grifos do 

autor). 
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Codato e Perissinotto vêm apontar a diferença entre classe dominante economicamente 

e classe governante politicamente, onde uma classe pode deter o governo estatal, sem ser 

dominante economicamente.
28

 

 

[...] a tarefa da análise política marxista é, justamente, determinar quais são os 

aparelhos em que se concentram o ‘verdadeiro poder de Estado’. O que se poderia 

chamar de centro(s) de poder realé, nesse contexto, o lugar imprescindível para o 

exercício da hegemonia de classe. (CODATO; PERISSINOTTO, 2001, p. 21; grifos 

do autor). 

 

O Estado, como “lugar da hegemonia de classe”, materializa a natureza de classe do 

ponto de vista institucional. Porque o poder que as instituições estatais exercem, com recursos 

orçamentários, administrativos, etc., confere à classe social que exerce os poderes dos 

aparelhos do Estado uma posição superior na luta política. 

 

Em suma: na conjuntura política analisada por Marx, o ‘predomínio político’ de uma 

dada fração de classe decorre do controle ou influência que essa classe (ou seus 

representantes) podem exercer sobre o aparelho que concentra o poder efetivo. [...] 

Se o Estado fosse uma instituição sem muita importância, como Marx poderia tê-lo 

apresentado como o maior objeto de desejo das classes sociais em luta? O Estado, 

tal como pensado por Marx nas suas ‘obras históricas’, constitui o alvo primordial 

da luta política exatamente por concentrar um enorme ‘poder decisório’ e uma 

significativa capacidade de alocação de recursos. (CODATO; PERISSINOTTO, 

2001, p. 23; grifos do autor). 

 

A partir dessa análise do Estado como instituição “separada” das classes, dotada de 

recursos próprios, verifica-se a disputa que as classes forçam na conquista de um espaço 

privilegiado em seu interior, afirmam Codato e Perissinoto (2001), em que Estado e classe 

assumem “pólos autônomos de uma mesma relação”. No entanto, a luta política, para a 

tradição marxista em geral, não se resume ao aspecto institucional do Estado. 

Os neo-institucionalistas se baseiam nas obras de Foucault, que pensa a sociedade a 

partir de suas instituições. Isola as instituições da ligação que elas têm com as demais relações 

sociais. Para Michel Foucault, em a Microfisica do Poder, o poder microfísico, estampado nas 

instituições, é anterior ao poder do Estado. 

 

As diversas instituições sociais e, especialmente, a instituição estatal não possuem, 

propriamente, poder. As instituições, consideradas do ponto de vista do poder, 

somente podem ser relacionadas às classes sociais que detêm poder. Esse poder das 

classes sociais está organizado, no seu exercício, em instituições específicas, em 

centros de poder, sendo o Estado, nesse contexto, o centro do exercício do poder 

político. (FOUCAULT, apud CODATO; PERISSINOTTO, 2001, p. 24). 
 

                                                 
28

 Para Gramsci, a classe para ser dominante ela tem que ser dirigente.  
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Marx entende o Estado como uma “organização” complexa, onde perpassam várias 

relações conflituosas, onde colidem e atravessam interesses internos e externos. O poder de 

Estado traz contradições. Uma dessas contradições, segundo Codato e Perissinotto (2001), é a 

possibilidade do poder de Estado se contrapor ao poder de classe. Dentro da orientação 

materialista de pesquisa histórica, é preciso estar atento para capturar na realidade o momento 

onde falta poder de classe ao Estado.  

Atilio Borón (1999) vai dizer que as ciladas do capitalismo são internas ao capitalismo 

democrático, e não externas a ele. Diz ainda que tais armadilhas possuem uma face 

“democrática”. Uma dessas ciladas está atrelada à forma que o capitalista adere à expressão 

“democracia burguesa”. O termo “capitalismo democrático” se apresenta como essencial e 

adjetivo, e o termo “democracia burguesa” como substantivo e adjetivo. O essencial nessas 

nomenclaturas não pode ser o adjetivo, mas o substantivo, porque o essencial é o regime 

burguês. A sociedade capitalista pode se manter com democracia (capitalismo democrático), 

com autoritarismo, etc. Por isso a expressão capitalismo democrático é mais apropriada, 

porque o democrático é o acessório ao capitalismo, que é o essencial. E não é a democracia 

que é essencial ao capitalismo, porque ele já provou historicamente que sobrevive e se 

reinventa, inclusive, sobre diversas formas políticas. A burguesia não é o acessório, como 

quer dizer a expressão “democracia burguesa”, por isso o termo é equivocado. 

Sendo a democracia uma forma de organização da sociedade, ela está intrinsecamente 

associada a sua estrutura econômico-social, o que dita o poder social de qualquer sociedade. 

O termo ‘capitalismo democrático’ encontra em sua adjetivação um conceito passível de 

questionamento. Como democrático, se o capitalismo se define por relações sociais que 

estruturam a exploração da força de trabalho? Que democracia se sustenta num regime de 

exploração? Contraditória é, então, a afirmativa de que o capitalismo é democrático, ou que 

possui uma face democrática. Borón (1999) diz que se trata de uma ambiguidade nada 

inocente. O que percebemos no capitalismo é uma democracia com uma série de limitações, a 

principal delas repousa no campo econômico. Porque apesar das conquistas democráticas, 

como direito a voto, e outros direitos e liberdades individuais, estes se operam numa 

sociedade cuja base é de exploração do trabalho. Ou seja, não há igualdade entre os 

indivíduos, já que uns são explorados, e se encontram numa situação de inferioridade em 

relação aos que exploram. “Porque um dos requisitos mais importantes da democracia é a 

existência de um grau bastante avançado de igualdade social.” (BORÓN, 1999, p. 33). Ainda 

que denominado por regime democrático, o que o capitalismo constrói é uma ditadura dos 

capitalistas sobre os assalariados, independente da forma política adotada, seja ela mais 

amena para as classes trabalhadoras – sobre o nome de democracia, seja mais severa, sob a 
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égide de uma ditadura militar. Para a subsistência de sucessos econômicos, faz-se necessária a 

manutenção de sociedades cada vez mais injustas e desiguais. “Daí a tendencial 

incompatibilidade existente entre o capitalismo como formação social e a democracia 

concebida, como na tradição clássica da teoria política [...]”. (BORÓN, 1999, p. 21). 

 

Se o cidadão da América Latina tem a oportunidade de votar regularmente, pode 

fazê-lo a cada dois anos, e em eleições muitas vezes caracterizadas por sua pouca 

transparência no que respeita ao financiamento das campanhas eleitorais e o desigual 

acesso aos estratégicos meios de comunicação de massas, a duvidosa contagem de 

votos e os ajeitados sistemas de representação que traduzem os votos populares em 

bancadas parlamentares. Como compreender, à luz das normas democráticas, que há 

alguns que votam todos os dias, ao passo que a esmagadora maioria da sociedade o 

faz uma vez a cada dois anos? (BORÓN, 1999, p. 35). 

 

Perry Anderson (2008), no mesmo debate com participação de Atílio Borón, que 

desdobrou na primeira parte do livro Pós-Neoliberalismo, já falava na grande investida 

ideológica que foi o neoliberalismo. Este não correspondeu a grandes conquistas nos campos 

econômico e social, em compensação, no campo ideológico alcançou profundos rebatimentos 

no senso comum do nosso tempo, tornou-se a ideologia dominante. O neoliberalismo foi um 

movimento ideológico de escala mundial jamais produzido antes pelo capitalismo. 

Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não obtendo nenhuma revitalização, 

socialmente, conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades mais desiguais, porém, 

política e ideologicamente, teve grande êxito, disseminando a ideia de que não há alternativas 

para os seus princípios. Hegemonizando a percepção de que todos têm que se adaptar às suas 

normas. 

 

[...] a ofensiva neoconservadora ‘impôs’ o tema Estado sem discussões. [...] Sua 

hegemonia é absoluta e se transformou em um novo senso comum que permeia a 

sociedade civil, conquista os partidos políticos e – graças ao seu controle sobre os 

grandes meios de comunicação de massas – satura com seu discurso privatista e 

mercantilizador toda a cultura. (BORÓN, 1994, p.188). 

 

Esse triunfo ideológico e cultural redundou na exaltação do mercado, em virtude da 

“satanização” do Estado, com forte tendência à mercantilização dos direitos, convertendo as 

conquistas dos trabalhadores em serviços adquiridos via mercado. Outro aspecto destacado 

por Borón (1999) foi o “senso comum” neoliberal, que sensível às crenças populares, 

penetrou facilmente à mentalidade dos trabalhadores. Por intermédio da tecnologia midiática, 

foi possível “produzir uma duradoura lavagem cerebral” que proporcionasse ampla aceitação 

das novas políticas capitalistas. É algo avassalador, por exemplo, o poder que algumas 

emissoras de televisão têm de definir o que e como as pessoas pensam. Ora, o capitalismo 

ganha sustentação no seio da sociedade civil, na “solidez das crenças populares”, o canal 
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sinalizado por Gramsci como caminho a seguir na batalha pela hegemonia. Logo, é no terreno 

da cultura e da ideologia que se trava a legitimação das contrarreformas neoliberais.
29

 

A lógica do consumo de que fala Néstor Garcia Canclini vai legitimar esse capitalismo 

democrático. Canclini (1996) diz que existe uma cidadania nesse capitalismo democrático, 

que existe o conflito de identidades, mas não existe o conflito de classes. Essa democratização 

se faz no acesso a bens, ou seja, via consumo. Mais que isso, a ideia de que é no mercado que 

encontramos a realização social. Tal é o poder da mídia, que “Alguns, os que puderam, 

tornaram-se reais (e vorazes) consumidores; outros, a maioria, tiveram que se contentar em 

ser consumidores virtuais, apropriando-se – graças à televisão e à propaganda – de maneira 

simbólica ou vicária das migalhas do ‘festim neoliberal’.” (BORÓN, 1999, p. 17). 

Canclini (1996) defende que o consumo diz quem somos e quem não somos. O valor 

do consumo é atribuído nas relações culturais e sociais. Para distinguir uma classe social que 

não quer se misturar com outras classes há restaurantes caros em zonas nobres, por exemplo, 

em que os frequentadores se distinguem dos consumidores do churrasquinho da esquina. 

Nessa perspectiva política, consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo que a 

sociedade produz e pelos modos de usá-lo. 

O consumo produz um diferencial porque existe nele um código comum, um código 

universal. Vejamos o exemplo da Ferrari. Todos sabem o que é uma Ferrari, tanto os que 

podem ter uma, quanto os que não podem ter. A Ferrari funciona como um código 

socialmente construído. E para muitos passa a ser objeto de desejo, ainda que esteja muito 

distante da realidade socioeconômica de cada um. Mas o desejo não é impedimento para 

ninguém. Então, pensar o consumo a partir da comunicação, utilizada, por sua vez, como 

canal de marketing, é pensar nas relações de produção. O consumo não está separado da 

esfera produtiva, tão pouco do trabalho. Pensar a partir do consumo, definir o que 

consideramos publicamente valioso, é subtrair os valores imbricados e explorados na esfera 

produtiva. Logo, nossa crítica à Canclini tem base nas relações de produção, da qual o 

consumo faz parte. 

Néstor Canclini no texto “O consumo serve para pensar”, do livro “Consumidores e 

Cidadãos”, reconhece a força do mercado e não é seu defensor, porém, trabalha com a ideia 

de que é pelo consumo que as classes encontram sua identidade própria, onde o consumo nos 
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 “O vocábulo ‘reforma’, por exemplo, que antes da era neoliberal tinha uma conotação positiva e progressista – 

e que, fiel a uma concepção iluminista, remetia a transformações sociais e econômicas orientadas para uma 

sociedade mais igualitária, democrática e humana – foi apropriado e ‘reconvertido’ pelos ideólogos do 

neoliberalismo num significante que alude a processos e transformações sociais de claro sinal involutivo e 

antidemocrático. As ‘reformas econômicas’ postas em prática na América Latina são, na realidade, 

‘contrarreformas’ orientadas para aumentar a desigualdade econômica e social e para esvaziar de todo conteúdo 

as instituições democráticas”. (BORÓN, 1999, p. 11). 
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organiza em torno de demandas. O consumo pode ser o lugar de pensar algumas demandas 

sociais, por exemplo, uma forma de conectar consumo à cidadania. Diz ainda que “(...) é 

inegável que as ofertas de bens e a indução publicitária de sua compra não são atos 

arbitrários.” (CANCLINI, 1996, p. 78). O mesmo que dizer que o trabalhador tem a 

autonomia de decidir o que consumir. Mas pode o trabalhador do chão da fábrica, aquele 

mesmo que fabrica uma Ferrari, ter o poder de compra da mesma? E não é arbitrária a compra 

de uma boneca que passa no comercial dos desenhos de dez em dez minutos? Então 

verificamos que existe sim na contemporaneidade a submissão a padrões de comportamento. 

Mas a partir do consumo não dá para pensar uma luta contra o capitalismo. Por isso há 

uma lacuna no debate de Canclini, quando afirma que “o consumo serve para pensar”. 

Consumo também está ligado ao modo de exploração do trabalho. O capitalismo sempre foi 

produção e consumo imbricados. Questionamos, portanto, essa falsa ideia pós-moderna, 

impressa nos estudos de Nestor Canclini, de que existe uma sociedade pós-produção, uma 

sociedade de consumo. Porque o consumo pressupõe a produção de produtos, logo, é na 

produção e no consumo que o capitalismo gera lucro e desigualdade. A ideia da sociedade de 

consumo é uma criação pós-moderna, que não agrega a concepção materialista da história. 

Essa concepção dialética sim “serve para pensar”. 

O discurso da liberdade mercantil se conecta à ideia do capitalismo democrático em 

sua ambiguidade, apesar da lógica do mercado corresponder a uma noção bem distinta da 

democracia. Nesta, adota-se o discurso da inclusão, que acontece de maneira perversa em 

determinados programas, como o REUNI, PROUNI e FIES, por exemplo, que ampliam o 

acesso às universidades, dentro da exclusão. Continua mantendo a maioria na sombra, não 

universaliza os direitos. Do contrário, o mercado não adota essa dinâmica “inclusionista”, nos 

termos de Borón (1999), tampouco a lógica de potencializar a participação de todos. O que 

define o mercado é sua característica competitiva, segmentada e seletiva. Ora, a democracia 

tem por base a integração, enquanto o mercado, a competição. Tal liberdade é mediada pelo 

mercado, tido como fonte do progresso (BORÓN, 1994). 

 

A participação no consumo, diferente da participação na vida democrática, longe de 

ser um direito, é, na realidade, um privilégio que se adquire da mesma maneira que 

se adquire qualquer outro bem no mercado. Se na democracia a participação de um 

exige e potencia a participação dos demais, no mercado o consumo de um significa 

o não-consumo do outro. A lógica da democracia é a de um jogo de somas positivas. 

A do mercado é a de um jogo de soma zero: o lucro do capitalista é a insuficiência 

do salário. Portanto, no mercado, para que alguém ganhe, o outro tem que perder. 

(BORÓN, 1999, p. 24). 
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Logo, como sustentar a democracia num sistema que privilegia a lógica mercantil? 

Para Borón (1999) a justiça deve ser o objetivo final da democracia. Assim, conclui-se a 

impossibilidade da efetivação da democracia numa sociedade dividida pela injustiça, com 

extrema proliferação de desigualdade e pobreza, fomentadas pela exploração da força de 

trabalho. O que prevalece nessa sociedade não é a justiça, tampouco a equidade, mas a 

primazia do lucro e do rendimento. 

O capitalismo democrático é marcado por uma democracia fraca. Como algo desigual 

é transformado em algo justo? É muito ilusório imaginar que construímos decisões via 

mercado. Por exemplo, quem decide onde e quais rodovias serão construídas? E quem decide 

ser o sistema rodoviário predominante como transporte no país? Quem decide isso? A lógica 

do mercado afirma como livre aquele que não sofre nenhuma intervenção externa. Porém, 

sempre há uma intervenção externa, como citamos no exemplo do sistema rodoviário. A 

lógica da democracia é onde há injustiça, não há democracia. Já a lógica do mercado é 

organizada para a troca e para o lucro. 

O que caracteriza o capitalismo democrático em nosso tempo para Borón (1999) é a 

progressiva conquista de direitos, mediante aumento do poder dos sindicatos, partidos e 

organizações/movimentos dos trabalhadores. Nesse modelo democrático contraposto ao que é 

definido pelo mercado, Atílio Borón ainda afirma que 

 

Se nas conjunturas de ascenso da luta de classes e de ofensiva dos setores populares 

a democratização dos capitalismos traduziu-se na mencionada ‘socialização de 

demandas’, na fase que se constitui a partir da contra-ofensiva burguesa lançada 

desde o final dos anos setenta verifica-se um processo diametralmente oposto de 

‘privatização’ ou ‘mercantilização’ dos velhos direitos de cidadania. (BORÓN, 

1999, p.27). 

 

À medida que a igualdade política vai sendo conquistada, à medida que reconhece 

direitos formais, abre-se o caminho para a efetivação desses direitos. O conhecimento formal 

não é garantia, mas é relevante para a concreção dos direitos. Se é dever do Estado educar, 

tem que educar todos. Se a saúde é um dever do Estado, ela deve ser garantida a todos. 

Enquanto a democracia faz esse movimento, o mercado faz o movimento oposto.  

Direitos que antes tratados numa perspectiva cidadã, transformam-se em mercadorias 

comercializáveis, como o fazem com a saúde, educação e agora mais perversamente com a 

previdência. E se são comercializadas, só terão acesso os compradores que podem pagar por 

elas. 
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1.2. Crise: configurações contemporâneas do capitalismo 

 

 

Não podemos tratar a crise do capital como nota de rodapé, tão pouco em uma página. 

Por serem processos constitutivos do capitalismo, precisamos entender e clarificar a dimensão 

das crises do capital se nos propomos a estudar a conjuntura político-econômica do Brasil. 

Não ter o domínio do que seja a crise, é um fato, porque quando para nós parece que existe 

crise, é quando o capitalismo está saindo da crise. Perfeito exemplo da contradição do sistema 

capitalista, que se mascara nas contradições próprias da sua sobrevivência. Não delimitar um 

período para a análise também é um desafio, mas assim permite a reflexão de crise como um 

processo permanente.  

Todo sinal de força, em detrimento do consenso, deflagra uma situação de crise de 

hegemonia da classe dirigente, que fracassou politicamente e precisa recorrer à coerção. Em 

Gramsci essa relação não é mecânica, o consenso pode assumir formas elevadas em 

articulação com o aumento da coerção. Mas no cenário de coerção é comum que as classes 

subalternas tenham superado a passividade política em nome de certa atividade ou 

reivindicação.  

A crise pode ser o campo aberto para a revolução, desde que também haja intelectuais 

para fazê-la, intelectuais orgânicos organizando as massas dos trabalhadores na forma 

“partido”, pois “a crise cria situações imediatas perigosas”, diz Gramsci, dado que a 

população não consegue se organizar no rápido ritmo da crise, não consegue se orientar na 

mesma proporção do ritmo adverso que ela causa. Nesse ponto, percebemos que a classe 

dirigente tradicional é mais organizada que a classe trabalhadora. Os intelectuais orgânicos da 

classe dirigente tradicional têm demonstrado mais eficiência na organização das situações de 

crise, com pessoal treinado e habilitado para atuar na frete pelo poder. Mudam homens, 

figuras políticas, cargos, programas, projetos, com tamanha rapidez, que logo retomam o 

controle que lhes fugia, com mais eficácia que se verifica na classe trabalhadora. E nesse 

jogo, não importa somente a retomada da hegemonia pela classe dirigente, mas também 

dirimir os dirigentes das classes subalternas. Cabe nessa disputa “esmagar o adversário e 

desbaratar seus dirigentes”, para desarticular sua organização em número e qualidade 

(GRAMSCI, 2007 - Q13§23). A atualidade do pensamento do autor sardo é impecável, ainda 

mais se compararmos a conjuntura histórica presente de massacre aos movimentos sociais. 

Importa diferenciar o que é orgânico, o que é a grande política, do que é a pequena 

política, os aspectos estruturais, dos aspectos eventuais. Não se pode reduzir os aspectos de 

crise à economia. Uma crise econômica profunda pode abrir um processo revolucionário, ou 
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não. Cabe um conjunto de aspectos que irão direcionar um rumo a outro, não apenas o 

econômico. 

O processo de crise não é simplesmente incompetência governamental, e sim uma 

crise de reprodução do capital.  

 

Portanto, a constância (que ‘tolera’ crises conjunturais) é aqui um caso de limite de 

variação, que por sua vez se condensa em crise orgânica. [...] Uma vez unificadas as 

acepções hegemônica e econômica da crise, esta torna-se um aspecto presente 

também nas fases de ‘desenvolvimento’, mesmo que de forma constantemente 

eludida. [...] a ‘crise tem origens internas, nos modos de produção e, portanto, de 

troca, e não em fatos políticos e jurídicos’. (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 161). 

 

A ideia de crise é inicialmente pensada por filósofos iluministas
30

, que destacavam a 

decadência do antigo regime, e a imponência de uma nova sociedade, a capitalista. Marx 

retoma o conceito de crise, também refutando a sociedade vigente, na perspectiva de 

construção de uma nova sociedade, porém, não apontava a possibilidade de efetivação desta. 

Não é só uma crise do capital, mas uma crise de civilização do capital, que envolve todas as 

relações. 

Não podemos ficar só no muro das lamentações, a crise é um momento de 

reorganização, a crise apesar de beneficiar o capital, também pode ser o momento das bases se 

organizarem, no protagonismo popular, para universalização dos direitos. 

O partido político assume a ordem de reação às tendências estanques, que tornam 

anacrônica a luta de classes. É no partido que encontramos o movimento de construção de 

novas tendências e organização política das classes, de organização coletiva, que deve 

incorporar a noção de “todos juntos”. Gramsci diz que o partido só é notado fora dos períodos 

de crise, pois não dispõe de reservas combativas. Estreita-se na dinâmica mais geral do 

cruzamento de elementos culturais e administrativos, e carece de um movimento mais forte na 

luta política. (GRAMSCI, 2007 - Q13§37). 

 

Os partidos nascem e se constituem como organização para dirigir a situação em 

momentos historicamente vitais para as suas classes; mas nem sempre eles sabem 

adaptar-se às novas tarefas e às novas épocas, nem sempre sabem desenvolver-se de 

acordo com o desenvolvimento do conjunto das relações de força (e, portanto, a 

posição relativa de suas classes). (GRAMSCI, 2007, p. 61 - Q13§23). 

 

No partido político há o equilíbrio de interesses diversos, ele exerce a função de 

disputa de hegemonia na sociedade civil, apesar de ser compreendido por muitos como esfera 

da sociedade política, aquele que reina e governa. (GRAMSCI, 2007 - Q5§127). Para a 

                                                 
30

 John Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778).  
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existência do partido, aponta-se a necessidade da confluência entre três elementos: 1- 

disciplina e fidelidade; 2- força coesiva, centralizadora, disciplinadora e inventiva; e 3- 

contato físico, moral e intelectual (este último é o elemento que articula os dois primeiros) 

(GRAMSCI, 2007 - Q14§70). 

A neutralização dos movimentos sociais dada por intermédio de concessões aos 

mesmos deflagra uma crise de representação. Numa leitura gramsciana, estamos numa crise 

orgânica. A revolução passiva
31

 reorganiza o poder da classe dominante, com concessões à 

classe trabalhadora. Gera mais alienação, assim, não se pode dizer que seja progressista. Outra 

característica dessa crise orgânica é a devastação da classe (que vive do trabalho) com 

desemprego estrutural. 

Crises que geram períodos de depressão mais longos não são novidades no 

capitalismo. Por mais totalizante que sejam, elas partem da estrutura, da produção capitalista. 

A crise orgânica para Gramsci tem abalo no bloco histórico, é uma dimensão da crise 

estrutural. Mas como uma dimensão estrutural, a crise orgânica abala a combinação do bloco 

histórico, estrutura e superestrutura. A crise orgânica ocorre porque, grandes massas, entram 

num movimento caótico, as classes médias entram no desemprego. E a resposta às 

reivindicações das grandes massas acaba sendo o triste espetáculo de uma política pobre e 

mesquinha. Gramsci diz que há falta de consenso entre sociedade política e sociedade civil. 

 

Seria possível também justificar o fato de que os interessados em que a crise se 

resolva de seu próprio ponto de vista finjam acreditar e proclamem em alta voz de 

que se trata da ‘corrupção’ e da dissolução de uma série de ‘princípios’ (imortais ou 

não): cada um é o melhor juiz na escolha das armas ideológicas mais apropriadas ao 

fim que pretende alcançar, e a demagogia pode ser considerada uma excelente arma. 

(GRAMSCI, 2007, p. 96 - Q13§37).  

 

À medida que o capitalismo se desenvolve, os capitalistas vão dominando a cadeia 

produtiva. O produtor de sapato passa a dominar outros ramos, uma tendência à 

complexificação da produção, propiciando relações de produção cada vez mais camufladas. O 

trabalho fica invisível, e as mercadorias ganham vida própria, na ciranda que os grandes 

bancos fazem com o capital financeiro. Com o debate acima fica claro que banco não gera 

                                                 
31

 “Na realidade, trata-se de um dos tantos modos de ‘enquadrar o mundo’, de uma das tantas formas de 

racionalismo anti-historicista. [...] a síntese será uma superação, mas sem que se possa estabelecer a priori o que 

será ‘conservado’ da tese na síntese, sem que se possa ‘medir’ a priori os golpes como em um ringue 

convencionalmente regulado.” (GRAMSCI, 2015, p. 292 - Q10§6). “[...] ter-se-ia uma revolução passiva no fato 

de que, por intermédio da intervenção legislativa do Estado e através da organização corporativa, teriam sido 

introduzidas na estrutura econômica do país modificações mais ou menos profundas para acentuar o elemento 

‘plano de produção’, isto é, teria sido acentuada a socialização e cooperação da produção, sem com isso tocar (ou 

limitando-se apenas a regular e controlar) a apropriação individual e grupal do lucro.” (GRAMSCI, 2015, p. 299 

- Q10§9). 
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mais dinheiro, fica clara a impossibilidade do “dinheiro fazer dinheiro”, sem a mediação da 

esfera produtiva. 

A crise que se admite no capitalismo se difere das crises que aconteciam nos modos de 

produção anteriores. Porque no feudalismo, por exemplo, a crise se caracterizava pela 

escassez da produção, já no modo de produção capitalista ela acontece pela produção em 

excesso, pela superprodução. 

 

As crises no capitalismo decorrem do fato de que a razão de ser de tal modo de 

produção está na produção crescente de valor. Muito mais do que na satisfação das 

necessidades humanas, o modo de produção capitalista tem como finalidade a 

produção de valor, do dinheiro acrescido de mais dinheiro, “do valor que se 

valoriza”. Os capitalistas, na sua busca insaciável pela valorização do capital, 

produzem em excesso, em relação à capacidade de pagamento do mercado 

consumidor, e provocam a queda da taxa de lucro desencadeando uma crise que 

coloca em risco a manutenção do processo de valorização do capital. (REIS, 2015, 

p. 32). 

 

Por isso que se trata de uma crise intermitente e periódica, que acontece de diferentes 

formas, em diferentes conjunturas, em maior ou menor intensidade, na história do 

capitalismo. 

Se tudo está em crise, se há altíssimo desemprego, como os bancos estão lucrando? 

Reis (2015) chama atenção para o crescimento acentuado de operações financeiras no final do 

século XX, que se dava em ritmos superiores ao crescimento da riqueza real. Os Estados 

nacionais passaram por importantes reformas para garantir a rentabilidade do capital, sendo a 

dívida pública o principal canal utilizado pela ciranda financeira. Tais reformas mediavam a 

transferência da riqueza da esfera produtiva, sob a forma de arrecadação de impostos. Ou seja, 

o fundo público é utilizado para alimentar a especulação financeira. Ao invés de investir em 

políticas sociais, o Estado opta pela prioridade do financiamento do mercado financeiro. 

Desmantela-se, então, o sistema tributário de caráter regressivo. Impostos arrecadados 

se destinam ao pagamento de dívidas públicas, em detrimento de investimentos em políticas 

sociais. Fica clara a utilização da dívida pública como instrumento de transferência do fundo 

público para o setor privado. E é importante analisar que as dívidas também são fetichizadas. 

Como se pudessem assumir um caráter dual por se tratarem de dois tipos de dívida, a externa 

e a interna. O que as diferencia é que, teoricamente, a dívida interna é aquela contraída em 

moeda nacional, e a dívida externa é a contraída em moeda estrangeira. No entanto, ambas 
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são dívidas com o mercado financeiro, que transfere a riqueza da esfera produtiva para a 

ciranda de lucros promovida pela financeirização da economia.
32

 

Por que a reconfiguração das políticas sociais? Por que a privatização acelerada nos 

anos de neoliberalismo? Por que é preciso canalizar o fundo público para o pagamento dos 

juros da dívida pública? A questão central do processo é a acumulação financeira, via tributo 

da dívida. Para Marx, a acumulação do capital é a multiplicação do proletariado. Logo, ela 

não acontece fora da reprodução da força de trabalho, elemento necessário como meio de 

valorização do capital. 

 

A reprodução da força de trabalho, que incessantemente precisa incorporar-se ao 

capital como meio de valorização, não podendo livrar-se dele e cuja subordinação ao 

capital só é velada pela mudança dos capitalistas individuais a que se vende, 

constitui de fato um momento da própria reprodução do capital. Acumulação do 

capital é, portanto, multiplicação do proletariado. (MARX, 1996, p. 246). 

 

O regime de acumulação capitalista passa a ter como seus principais agenciadores os 

bancos, fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e demais empresas do ramo 

financeiro. Tais instituições se valeram dos fundos públicos, que deixam de ser canalizados 

para políticas públicas. Daí uma larga distância para onde deveriam ser destinados recursos, e 

para onde se destinam.  

Há também uma larga dimensão entre produção e financeirização da economia. Luiz 

Fernando Reis (2015) indica que o crescimento dos ativos financeiros, como ações e títulos, 

acontece em ritmo superior ao real crescimento da economia. Há uma crise de super 

acumulação, de capitais que não conseguem se valorizar, inclusive de capitais imagináveis, ou 

seja, capitais que estão somente no plano das ideias, na especulação, mas que não são 

concretos. Na acumulação financeira há a valorização dos ativos financeiros, que não 

integram a produção de bens e serviços, tratam-se de lucros industriais não reinvestidos, e de 

rendas não consumidas, algo que ainda está para se concretizar, mas que são valorizados 

anterior à sua real produção, e colocados como encargos financeiros (ações, títulos, etc.). 

O sistema de crédito é o desenvolvimento do capital que traz o futuro para o presente. 

Quando usamos crédito, estamos comprometendo a riqueza que produziremos no futuro. O 

que se torna grave, porque a gente não sabe o que acontecerá no futuro. Tem banco que 

recebe mais do que pagou, daí recorre ao Banco Central e à compra de títulos.
33

 Temos no 

                                                 
32

 “O fundo público é cada vez mais desigualmente distribuído, sendo canalizado para a sustentação dos grandes 

capitais, em especial o capital financeiro, como nos casos de socorro do Estado à quebra e saneamento de 

bancos.” (IAMAMOTO, 2007, p. 36). 
33

 Outro exemplo de transferência do fundo público para o capital privado é do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, um banco público, que doa, empresta dinheiro abaixo da taxa 

de juros. Então desencadeia o barateamento da força de trabalho e do capital constante; através de incentivos 
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sistema de crédito a forma de recolher toda a riqueza produzida e não utilizada naquele 

momento, transferindo-o para empréstimo, desencadeando na cobrança de juros. Dinheiro que 

produz mais dinheiro é a pura alienação da produção de juros. O capital-dinheiro aparece 

numa relação consigo mesmo (“dinheiro que gera dinheiro”), “[...] como fonte independente 

de criação de valor, à margem do processo de produção, apagando seu caráter antagônico 

frente ao trabalho.” (IAMAMOTO, 2014, p. 93). “Crescimento do capital implica crescimento 

de sua parcela variável ou convertida em força de trabalho.” (MARX, 1996, p. 246). A taxa de 

juros determina o quanto sobra ao capitalista, seu lucro. Qualquer rendimento regular pode ser 

capitalizado a margem média de juros, como se alguém empresta a margem de juros para 

obter rendimentos. Então, o lucro deixa de ser lucro, para ser o “salário” do capitalista. Até o 

capitalista acredita que o que ele ganha é salário, acha que trabalha mais que os outros, porque 

tem que organizar os trabalhadores. Já dizia Marx que explorar os outros também dá trabalho. 

A centralidade na esfera financeira almeja a perda da centralidade no trabalho, o que a 

dimensão histórica, econômica e social do trabalho torna impossível, mas o capital é astuto. 

Desconsiderar a configuração histórica e espacial da luta de classes se torna estratégia do 

capital para fragmentar a classe. Quando se esvazia os debates da centralidade da divisão da 

sociedade em classes, abre-se a centralidade desse debate para outra perspectiva. Esse é mais 

um exemplo da reorganização do capitalismo em suas crises. É necessário compreender a 

centralidade do processo de crise, via as expressões da crise (crise da saúde, crise da 

educação, etc.). A centralidade não está na privatização da saúde, da educação, mas sim em 

como a burguesia internacional enfrenta a crise.  

Luiz Fernando Reis (2015) contribui analiticamente nesse processo de desconstrução 

do aparente, descrevendo ciclos de crise desde os anos 1960, quando o capitalismo sofre 

abalos por mais uma crise de valorização do capital. Com o deslocamento brusco da esfera de 

produção para a esfera financeira, ultrapassando os moldes fordistas, que já não eram tão 

rentáveis. O capitalismo se organiza internacionalmente nos EUA (anos 1950) e na Europa 

(anos 1960) como resultado de processos de acumulação dos “anos dourados”. Esses “anos 

gloriosos” possibilitam a ampliação do quadro de famílias com rendimentos mais elevados, 

ou seja, ampliou-se contas bancárias, investimentos e afins, também por parte dos 

assalariados, proporcionando um grande boom aos lucros financeiros dos bancos, que 

revertiam o dinheiro líquido aplicado em forma de operações de crédito. No esgotamento 

dessas “décadas douradas”, nos anos 1970, “[...] o afluxo de recursos não reinvestidos se 

intensifica, aumentando exponencialmente a massa de capitais procurando maior 

                                                                                                                                                         
fiscais, e de crédito, apresentados pelo Estado para investimentos em aquisição de maquinário. Temos, então, os 

exemplos de negociação de dívidas da JBS com a Previdência e da Gerdau com o BNDES. 



57 

 

rentabilidade fora da esfera de produção, como capital de empréstimo e aplicação financeira.” 

(REIS, 2015, p. 34). 

Junto à recessão, aponta nos anos 1970 um processo crescente de endividamento dos 

então países em desenvolvimento, financiados por bancos internacionais, sediados na 

Inglaterra e outros países centrais, constituindo a terceira fase do estágio imperialista
34

. O fim 

dos “anos de ouro” anuncia uma longa onda recessiva, com alta na inflação e baixa nas taxas 

de crescimento. Na América Latina o endividamento e as ditaduras militares foi um elo 

determinante para a acumulação do capital. Os EUA em 1962 criam um programa de 

treinamento das forças armadas no subcontinente, e um ciclo de golpes é desencadeado entre 

1962 e 1984, ampliando a escala de governos subservientes ao capital internacional, sob a 

pretensa força militar. Se a dívida pública era uma realidade nos governos anteriores, nem se 

compara o crescimento desmedido do endividamento nos regimes ditatoriais. Luiz Fernando 

Reis (2015) cita o caso do Brasil, que tinha uma dívida de cerca de 2,5 bilhões de dólares em 

1964, que em 1985 já ultrapassava os 100 bi. O capitalismo se reproduz através do caráter 

destrutivo, e assim se prevalece com enfrentamento das crises. A exemplo das guerras, das 

ditaduras militares, da destruição ecológica, da liquidação dos direitos sociais, mais o 

endividamento público. 

O tardo-capitalismo
35

, resultado das transformações societárias ocorrentes desde a 

crise mundial dos anos 1970 (NETTO, 2009), contrai consequências avassaladoras para as 

condições de vida e trabalho das maiorias, rompendo com o pacto dos anos de crescimento, 

com o pleno emprego keynesiano-fordista e com o desenho socialdemocrata das políticas 

sociais. Essa recessão superou a crença de que as crises do capital estariam sempre sobre 

controle, por meio do keynesianismo. “O sonho marshalliano da combinação entre 

acumulação, equidade e democracia parecia estar chegando ao fim.” (BOSCHETTI; 

BEHRING, 2009, p. 116). Nos “anos de ouro”
36

, salário real, eficácia do capital e 

produtividade aumentaram na mesma proporção/velocidade. Elevados níveis de produtividade 

e de realização asseguravam a continuidade de um contrato social com grande legitimidade. 

No entanto, o consumo de bens, que foi o suporte do fordismo, chegou a um ponto relativo de 

saturação. A acumulação capitalista não depende exclusivamente da sua capacidade de 

assegurar condições de reprodução, mas também de se orientar para esferas portadoras de 

altos ganhos de produtividade (BOSCHETTI; BEHRING, 2009). 

                                                 
34

 Por estágio imperialista se compreende o período histórico que o capitalismo concorrencial sucede ao 

capitalismo dos monopólios, diz Netto com base nos estudos de Lênin. (NETTO, 2009, p. 19).  
35

 “O capitalismo tardio ou maduro caracteriza-se por um intenso processo de monopolização do capital, pela 

intervenção do Estado na economia e no livre mercado [...]”. (BOSCHETTI; BEHRING, 2009, p. 82). 
36

 Mandel possui uma pesquisa que discute a expansão dos anos de ouro pós-1945 (BOSCHETTI; BEHRING, 

2009, p. 113). 
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 Para Harvey (2009) se torna cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo e do 

keyneisianismo conter as contradições inerentes ao capitalismo. Havia rigidez nos mercados, 

na alocação e contratos de trabalho. O que ocorreu em 1974-75 foi uma crise clássica de 

superprodução. A expansão do crédito associada à inflação acelerou processos privados e 

públicos de endividamento. David Harvey (2009) explica que o mundo capitalista estava 

sendo afogado pelo excesso de fundos e, com áreas produtivas reduzidas para investimento, 

esse excesso significava uma forte inflação. Visto isto, Harvey nomeia a nova fase do 

capitalismo maduro como acumulação flexível. Marcada por um confronto direto com a 

rigidez do fordismo, ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo, sobretudo com inovação comercial, tecnológica 

e organizacional. 

A acumulação flexível implicou níveis relativamente altos de desemprego estrutural, 

com a enorme redução da demanda por trabalho vivo, rápida destruição e reconstrução de 

habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários reais e o retrocesso do poder sindical – 

uma das colunas políticas do regime fordista.
37

 

Adota-se o sistema de gerenciamento de estoques “Justi-in-time”, que corta a 

quantidade de material necessária para manter a produção fluindo, com a aceleração do tempo 

de giro do consumo. A acumulação flexível foi acompanhada na ponta do consumo por uma 

atenção muito maior às modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de 

necessidades,  e diminuiu o tempo útil de um produto em mais da metade do tempo útil de um 

produto fordista em determinados setores. 

Na contemporaneidade, a globalização da economia se vincula à financeirização do 

capitalismo e à articulação supranacional das grandes corporações imperialistas, que tem 

conduzido processos supranacionais de integração. Esses megablocos não apresentam 

impedimentos à concentração dos interesses do grande capital, pelo contrário, levam ao limite 

seus históricos processos de concentração e centralização, dispondo de um poder superior aos 

Estados nacionais, em sua maioria, aborda Netto (2010).  

Plínio Sampaio (1999) diz que o capitalismo dependente está subjugado a parâmetros 

externos, inclusive na capacidade de controlar as mudanças econômicas, porque as economias 

dependentes carecem de dinamismo próprio, logo o fator econômico depende das tendências 

do desenvolvimento desigual do sistema capitalista mundial. Esse sistema causa perda de 

controle da sociedade sobre ela mesma, desarticula centros internos de decisão, e perda de 

                                                 
37

 Além das mudanças no âmbito econômico, os movimentos sociais tiveram notável participação na conjuntura 

de 1967-1973. As mobilizações anticapitalistas registram seu auge. Assim, a estratégia política global é o ataque 

ferrenho ao movimento sindical dos trabalhadores, que serão diretamente afetados pela nova modalidade de 

acumulação flexível, em substituição à acumulação rígida consolidada nos “anos dourados”.  
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controle sobre seu tempo histórico, uma vez que a sociedade sofre processos de 

desestruturação econômica, social e cultural. Por outro lado, os fatores internos dos países de 

capitalismo dependente também são determinados em cada formação social particular. 

As profundas transformações societárias emergentes desde a década de 1970, que 

redesenham amplamente o perfil do capitalismo contemporâneo, estão vinculadas às 

“formidáveis” mudanças ocorridas no mundo do trabalho. 

David Harvey (2009) destaca na atual situação, a maneira como o capitalismo está se 

tornando cada vez mais organizado através da dispersão, da mobilidade geográfica e da 

flexibilidade dos mercados de trabalho, com pesadas doses de inovação tecnológica, de 

produto e institucional. Essa dinamicidade do capital está se dispersando por todas das 

dimensões e esferas da sociedade, principalmente no que se refere às instâncias político-

governamentais. 

Apesar da mudança estrutural no modo de produção capitalista, a acumulação flexível 

ainda é uma forma de capitalismo, assim, ela mantém três características fundantes desse 

sistema, mantém moderna a tradição do capitalismo: seu crescimento econômico, sua 

exploração do trabalho e sua própria dinamicidade. 

A centralidade do debate em crise do fordismo = reestruturação produtiva = capital 

flexível é uma das formas como a burguesia internacional enfrenta a crise para manter suas 

margens de lucratividade. A crise é permanente, não acontece só em 1929, ou na década de 

1970. A crise é intrínseca ao modo de acumulação capitalista. 

A década de 1980 foi palco de intensas transformações no mundo do trabalho. 

Momento de grande avanço tecnológico da produção fabril. O toyotismo se mescla com – ou 

mesmo substitui – o padrão fordista de produção. Faz-se, necessário, portanto, elencar o que 

caracterizou as etapas que o modo de produção capitalista passou, para determinar as 

transformações e condições do mundo do trabalho. 

O fordismo se consolidou ao longo do século XX como o modo de produção em 

massa, em larga escala, com a fabricação de produtos mais homogêneos, com rigor no 

controle do tempo e dos movimentos da produção, com a fragmentação das funções, dentre 

outras dimensões que adensaram essa perspectiva do trabalho parcelado e a constituição do 

operário/massa, o trabalhador coletivo fabril (ANTUNES, 2007). 

Fugindo do patamar populista, a concepção de Gramsci sobre “Americanismo e 

Fordismo”, repudiará o “desinteresse pelo desenvolvimento das forças produtivas e da riqueza 

social”. O trabalho deve sim ser desenvolvido, na concepção de Lênin e Gramsci, porque se 

trata da atividade fundamental e inerente ao desenvolvimento da humanidade. Não se trata do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, mas do desenvolvimento das 
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potencialidades humanas, que corrobora no desenvolvimento das forças produtivas, essencial 

para a emancipação humana, na supressão de suas necessidades físicas e mentais. Trata-se de 

racionalizar o trabalho. Não devemos desvalorizar ou inibir todo conhecimento humano 

produzido, ainda que este tenha sido formado sob a miserável égide da exploração do capital 

pelo trabalho. Por isso, não é um equívoco adaptar o taylorismo no socialismo, porque 

 

Embora destinado à exploração no mundo capitalista, [o taylorismo] contém ‘uma 

série riquíssima de conquistas científicas no que diz respeito a estudos sobre os 

movimentos mecânicos durante o trabalho, a eliminação de movimentos 

desnecessários e inábeis, a elaboração de métodos de trabalho mais racionais, a 

introdução dos melhores sistemas de catalogação e de controle, etc.’. (LOSURDO, 

2017, p. 34).  

 

O desenvolvimento do socialismo está atrelado ao desenvolvimento das forças 

produtivas, tese afirmada por Gramsci e Lenin, segundo Domênico Losurdo (2017), e teria no 

taylorismo base para o progresso produtivo. Losurdo aponta a visão de Pascal, que destoa da 

visão de Lenin e Gramsci sobre a assimilação do americanismo. Pascal é adepto ao 

“asiatismo”, que despreza o modelo americano de produção, ainda que este seja utilizado a 

favor dos trabalhadores. Além de Pascal, Losurdo (2017) critica as convicções de Simone 

Weil, Joseph Roth e Martin Heidegger sobre a adesão do americanismo pelos bolcheviques. E 

também critica a visão unilateral colocada por Bukharin e Stalin sobre o americanismo, de 

que, em comparação com a Europa, os EUA sejam mais democráticos, o que justificaria a 

adesão do seu modo de produção.  

 

Entendido em maneira correta o ‘americanismo’ é parte integrante do projeto 

revolucionário, ou pelo menos de um projeto revolucionário que se recusa a reduzir-

se ao ‘coletivismo da miséria, do sofrimento’, ao qual continuam a ligarem-se 

populistas e pauperistas como Pascal e Weil. (LOSURDO, 2017, p. 36). 

 

Maria Maciel Abreu (2016) trabalha o fordismo e o keynesianismo como a base da 

cultura do “bem estar”, ou seja, os modos de produção capitalistas que sustentam a nova 

ordem do capital para enfrentar a crise econômica. 

 

Assim, a produção fordista/taylorista, significou tanto a introdução de uma nova 

tecnologia, como de novas formas de organização do processo de produção e de 

controle social. Equivale dizer que constituiu uma nova política de controle e 

gerência do trabalho no interior da fábrica, mas implicando, também, novas formas 

de reprodução e organização da força de trabalho, um novo padrão de consumo [...]. 

(ABREU, 2016, p. 54). 

 

Esse padrão reflete a luta de classes diante da acumulação capitalista, cuja estratégia 

da classe dominante, além do controle da produção, pautou-se no controle social, diante das 
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resistências da classe trabalhadora. Assim, a intervenção estatal assume um caráter central e 

indispensável, com a implantação de benefícios sociais e, posteriormente, o que se constitui 

por seguridade social. Mais que a tentativa de implantação de um “Estado de Bem Estar 

Social”, a racionalização fordista/taylorista é uma construção organizativa da cultura de 

subordinação do trabalho ao capital, uma combinação da subordinação técnica do trabalho à 

máquina. Surge nesse contexto o “homem novo”, com novas qualidades morais e intelectuais 

próprias ao sistema de produção do lucro. 

Com a crise de 1973, instalada por uma aguda recessão e a superprodução, o modo de 

produção capitalista passa a ganhar novos contornos com o toyotismo e a acumulação 

flexível. 

O toyotismo, modelo de produção que teve origem no Japão, caracteriza-se pela 

flexibilização não só do aparato produtivo, como também pela flexibilização dos 

trabalhadores. 

 

Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de trabalho em função direta das 

necessidades do mercado consumidor. O toyotismo estrutura-se a partir de um 

número de trabalhadores, ampliando-os, através das horas extras, trabalhadores 

temporários ou subcontratação, dependendo das condições de mercado. 

(ANTUNES, 2007, p. 36). 

 

No lugar do trabalho desqualificado, opera-se o trabalho polivalente, do trabalhador 

especializado para atuar em vários processos da produção, ou simplesmente combinando a 

uma atuação em várias tarefas simples, numa lógica que coloca os trabalhadores como 

“multifuncionais”. Ou seja, diante da flexibilização do aparato produtivo, que opera na 

satisfação da demanda, que produz a partir da demanda, flexibiliza-se também as relações de 

trabalho, precarizando ainda mais suas condições.  

Como consequência dessa processualidade, tivemos a rudimentação da organização 

dos trabalhadores, com níveis elevados de desemprego estrutural e o retrocesso da 

mobilização sindical. “O individualismo exacerbado encontrou, também, condições sociais 

favoráveis, entre tantas outras consequências negativas.” (ANTUNES, 2007, p. 31). 

A reestruturação produtiva e as alterações no papel do Estado são respostas da 

burguesia às crises do capitalismo. Repostas, particularidades históricas e espaciais, que a 

ordem burguesa utiliza para manter seus lucros. A compreensão das respostas que a burguesia 

internacional elabora no combate às crises incide na análise da reprodução do projeto burguês 

de sociedade. 

A análise da crise do capital não se sustenta quando desconsideramos a formação 

social de cada Estado nação. No caso brasileiro, temos uma rica contribuição expressa pelos 



62 

 

intelectuais Florestan Fernandes, Celso Furtado e Caio Prado Jr sobre formação social 

brasileira. Há um equivoco teórico nas análises das expressões da crise que fazem um salto 

entre fordismo a ascensão das políticas sociais. Portanto, cabe ao texto algumas considerações 

sobre nossa formação social e o significado que os intelectuais têm na reprodução ou rupturas 

das crises. Assumiremos essa tarefa no próximo movimento. 
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[...] está implícita a afirmação da necessidade de novas crenças populares, 

isto é, de um novo senso comum e, portanto, 

de uma nova cultura e de uma nova filosofia,  

que se enraízem na consciência popular 

com a mesma solidez e imperatividade das crenças tradicionais. 

 

(GRAMSCI, 2015, p.118) 

 

 

2. Os Intelectuais: o devir histórico na ligação teoria-prática  
 

 

Gramsci é um intelectual que viveu a política em seus extremos, que transborda 

inspiração, que atinge pontos chaves, que recupera a teoria crítica e nos aponta caminhos, 

sobretudo na luta de classes. É com ele que queremos avançar no debate, para construir um 

trabalho fora de cárceres, para deslindar na riqueza da sua obra o vigor da filosofia da práxis. 

Para tanto, o percurso escolhido foi o aprofundamento do conceito impresso na 

temática dos intelectuais. Porém, não conseguimos nos ater somente aos intelectuais. A partir 

de uma gama de debates acadêmicos sobre o autor sardo, parece que tudo está interligado. 

Quando lemos seus cadernos, as temáticas se entrecruzam, dando um sentido maior ao objeto 

de estudo que nos desafiamos. ‘Os intelectuais’ assume a centralidade desta etapa, cuja 

construção teórica ao mesmo tempo é enriquecida com ‘senso comum’, ‘filosofia da práxis’, 

‘bloco histórico’, ‘estrutura e superestrutura’, ‘Estado e sociedade civil’, ‘partido político’, 

‘catarse’ e, claro, ‘hegemonia’
38

, que se trata de um conceito intrínseco aos intelectuais. 

  

                                                 
38

 “[...] o desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa, para além do progresso político-

prático, um grande progresso filosófico, já que implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma 

ética adequada a uma concepção do real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de 

limites ainda restritos.” (GRAMSCI, 2015, p. 104 - Q11§12). 
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2.1. O intelectual falando dos intelectuais 
 

 

Gramsci é encarcerado com a pretensa sentença de que seu cérebro pare de funcionar. 

No entanto, ao procurar respostas para si mesmo do porquê dessa prisão, o sardo dá uma 

resposta brilhante a tal afronta, deixando um legado para a humanidade: seus Cadernos do 

Cárcere. O que se estabeleceu como estratégia de sobrevivência, para que então sua sanidade 

física e mental perdurasse, transformou-se em obra para militantes, intelectuais, de todo 

mundo dela utilizarem como meio / ferramenta / estratégia de sobrevivência de movimentos 

de resistência da dominação de classe.  

Cuidadoso ao extremo com seu trabalho intelectual, e como no cárcere não tinha 

acesso à bibliografia que desejava, Gramsci sinalizava sobre o caráter provisório e incompleto 

dos seus escritos
39

, além do limite a que era submetido, ao ter que codificar a escrita devido à 

censura da ditadura de Mussolini. Álvaro Bianchi diz que Gramsci “[...] reconhece não apenas 

que poderia haver erros como também que as notas poderiam ser ‘radicalmente corrigidas’.” 

(BIANCHI, 2017, p. 34). 

Gramsci se refere à obra de Marx, muitas delas publicadas por discípulos seus, assim 

como também viria acontecer com seus escritos, publicados pelo discipulado gramsciano, 

concretizado em edições dos Cadernos que tomaram rumos outros, em parte, que não os 

previstos pelo autor.
40

 

É inegável a consistência que Gramsci herdou da tradição marxiana. Ressaltamos o 

texto “O Nosso Marx” de 1918 como um exemplo importante dessa aproximação, retratada de 

forma categórica e irônica. Diz Gramsci que Marx não se trata de um messias, não criou 

verdades, mas partiu do concreto, da história e da realidade para referendar sua teoria clássica: 

o materialismo histórico. E ademais da teoria, Marx foi um homem de ação, um homem da 

práxis.
41

 

                                                 
39

 “As notas contidas neste caderno, como nos demais, foram escritas ao correr da pena, como rápidos 

apontamentos para ajudar a memória. Todas devem ser revistas e verificadas minuciosamente, já que certamente 

contêm inexatidões, falsas aproximações, anacronismos. Escritas sem ter presentes os livros a que se referem, 

possível que, depois de verificação, tenham de ser radicalmente corrigidas, precisamente porque o contrário do 

que foi escrito é que é verdadeiro.” (GRAMSCI, 2015, p. 85 - Q11 [advertência]). 
40

 A edição de Togliatti foi uma tentativa de salvaguardar Gramsci. Não sabemos até que ponto, como afirma o 

texto de Bianchi (2017), foi uma tentativa de Palmiro Togliatti salvaguardar a si próprio e ao stalinismo. Por que 

até que ponto a ditadura de Stalin toleraria uma obra que questionasse o próprio stalinismo? E como sobreviveu 

ao stalinismo, se Gramsci não abriu mão da crítica? Essa questão não interfere na necessidade de uma versão 

crítica, como a trazida por Valentino Gerratana, que é a versão utilizada nesse trabalho a partir da tradução de 

Carlos Nelson Coutinho, editada pela Civilização Brasileira. 
41

 Ainda num escrito político de abril-maio de 1925, denuncia que algumas obras de Marx, destacadas do 

contexto de seus textos, serviram à burguesia italiana, aliás, a burguesia italiana que ora se aproveitou 

oportunamente delas, para rechaçar a democracia, e tornar a liberdade e a justiça condições intangíveis. Com 

esse exemplo, Gramsci traz à tona uma forma de como intelectuais agiam a favor dos interesses burgueses, 
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Filosofia e história são um par dialético entrelaçado. A filosofia dependente da história 

que representa, “[...] não se pode ser filósofo – isto é, ter uma concepção de mundo 

criticamente coerente – sem a consciência da própria historicidade [...]” (GRAMSCI, 2015, 

p.95 - Q11§12). A filosofia da práxis é uma derivação do estudo da economia política (que 

parte do conceito de historicidade), “[...] uma elaboração de conceitos nascidos no terreno da 

economia política [...]” (Ibid., p. 194 - Q11§52), e não uma derivação das ciências naturais, 

que concebem os elementos como eternos e naturais. 

O debate minucioso de Gramsci em torno da filosofia da práxis subsiste no desafio em 

superar a dissociação mecânica entre teoria e prática, que põe a teoria como serva da prática. 

A filosofia da práxis é a apresentação elementar da unidade entre teoria e prática, conceitos 

ora passíveis da dissociação arcaica do marxismo vulgar, cujo mecanicismo subsiste da 

concepção de colocar a teoria como “acessório” da prática, ou seja, como algo complementar, 

que adorna a prática, mas não é base para a mesma. Teoria e prática são a unidade de um 

devir histórico, ou seja, a relação de unidade do que antes eram coisas separadas. Teoria e 

prática como dados históricos, advindas de uma ‘separação’ histórica, uma “independência 

quase instintiva”, como se fosse natural essa distinção entre teoria e prática.  

Os intelectuais são sujeitos fundamentais no aspecto teórico da ligação teoria-prática. 

A organização das massas prescinde de intelectuais, não existe organização sem intelectuais, 

como também não existe um movimento com dirigentes sem dirigidos. Essa dialética 

intelectuais-massa cria um movimento capaz de formar indivíduos que possam transcender da 

massa dos simples aos intelectuais, por isso a contradição. O sujeito que ora é parte da massa 

dos simples pode ser elevado à categoria de intelectual porque a formação recebida pode e 

deve mudar seu status intelectual. Porque esse movimento, que pretende a elevação cultural e 

ampliação do conhecimento, nada mais favorece que a passagem do sujeito simples ao grau 

de intelectual especializado. Essa não é necessariamente a regra, mas uma constatação na 

dialética intelectuais-massa. 

Em seus escritos pré-carcerários (1916-1926), intitulados na coletânea organizada por 

Carlos Nelson Coutinho (2011) como Escritos Políticos (EP), Gramsci já introduz a discussão 

sobre os intelectuais, abordando a questão meridional italiana. Ele destaca três situações para 

a compreensão da particularidade dos intelectuais meridionais: 1- com o desenvolvimento do 

capitalismo, o sistema introduziu um novo tipo de intelectual, não mais o velho tipo de 

intelectual que organizava as bases camponesa e artesã, mas o intelectual especialista, para 

organizar o Estado e o comércio, o intelectual técnico como organizador das relações 

                                                                                                                                                         
forjando a vanguarda marxista, apropriando-se do discurso de Marx de forma equivocada, oportunista e 

demagoga. (COUTINHO, 2011a, p. 100 - EP 2). 
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econômicas; 2- como na Itália meridional ainda prevaleciam as atividades agrícolas, o velho 

tipo de intelectual ainda dominava, assim, o intelectual meridional se originava do pequeno e 

médio proprietário de terras, que não trabalhava na terra, mas exploravam a mão de obra 

camponesa, enganando e domesticando as massas camponesas, consideradas máquinas de 

trabalho; e 3- e havia o terceiro grupo de intelectuais ligado ao clero. Desta forma, o 

intelectual na Itália meridional tinha a função de conservar o status quo, atuando como 

mediador e controlador a serviço do capitalismo e dos grandes blocos, sem qualquer programa 

ou intelectualidade progressista. 

A organização da classe trabalhadora na Itália previa o conhecimento histórico da 

mesma. Gramsci aponta que não havia esse conhecimento sobre a classe operária, tampouco 

sobre o campesinato, mas defendia a união destas, em detrimento do pensamento de Bordiga, 

que acreditava no avanço da luta dos trabalhadores por intermédio da classe proletária 

somente, excluindo a via dos trabalhadores rurais. Gramsci apostou na unidade dos 

trabalhadores italianos, independente do ramo de produção. 

A aliança operário-camponesa seria denominada nos Cadernos como “classes 

subalternas”, aliança que gerou muitos percalços e desafios. “Gramsci se colocava já o 

problema da unificação das classes subalternas da Itália como uma contribuição à unificação 

do gênero humano.” (ROIO, 2007, p. 66). Ele generaliza a situação meridional para o plano 

universal, na compreensão da dificuldade da unidade da classe trabalhadora.  

Foi nesse cenário que o pensamento de Benedetto Croce
42

 tomou lugar com uma nova 

concepção de mundo, na superação do catolicismo e de outras religiões, mas cumprindo uma 

função “nacional”, separando os intelectuais radicais do campesinato e aproximando-os da 

cultura nacional e europeia, que atendia aos interesses da burguesia nacional. Mas essa 

transição não foi algo corriqueiro e instantâneo. 

 

Os intelectuais se desenvolvem lentamente, muito mais lentamente do que qualquer 

outro grupo social, por causa da sua própria natureza e de sua função histórica. Eles 

representam toda a tradição cultural de um povo; querem resumir e sintetizar toda a 

história deste povo. E isso vale sobretudo para o velho tipo de intelectual, aquele 

nascido no terreno camponês. (GRAMSCI, apud COUTINHO, 2011a, p. 122 - EP 

2). 
 

Benedetto Croce é o primeiro a tratar a história como história ético-política. 

Recorremos ao debate sobre Croce porque o próprio Gramsci diz que não devemos julgá-lo 

como fútil e rechaçá-lo, e sim tomarmos como fonte de estudo, como o fez o próprio Gramsci.  

                                                 
42

 Intelectual italiano (1866-1852), “Croce é para Gramsci ‘o último homem do renascimento’, a ser considerado 

não tanto como filósofo, mas como ‘moralista e mestre de vida, construtor de princípios de conduta’ [...]”. 

(LIGUORI; VOZA, 2017, p.169). 
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A aproximação dos dois termos ética e política para indicar a 

mais recente historiografia crociana é a expressão das exigências nas 

quais se move o pensamento histórico crociano: a ética se refere às atividades da 

sociedade civil, à hegemonia; a política se refere à iniciativa e à coerção estatal-

governamental. (GRAMSCI, 1999, p. 371 - Q10§41; grifos do autor). 

  

Croce estuda a sociedade europeia, como uma história dada, sem pensar a revolução 

francesa. Só vê o momento da história onde as coisas já estão estabelecidas. Não se 

considerava liberal, mas hegeliano. Um idealista que se propunha a interpretar o marxismo. 

Logo, quando há contraste entre Estado e sociedade civil, eclode-se uma crise, quando 

há divergência entre ética e política. Assim, se a disputa pela hegemonia é ético-política, não 

deveria deixar de ser também econômica. Gramsci aponta as reformas como sacrifício da 

classe dominante para manter sua dominação. Esses sacrifícios não incorrem na dominação 

econômica, apesar da classe dominante ceder a alguns apelos econômico-corporativos no 

objetivo de alcançar certo compromisso com as classes subalternas. “O fato da hegemonia 

pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os interesses e as tendências dos 

grupos sobre os quais a hegemonia será exercida [...]” (GRAMSCI, 2007, p. 48 - Q13§18). 

Isso não interfere no essencial à classe dirigente, que é a dominação econômica, pela qual se 

mantém a hegemonia ético-política. O que justifica esse posicionamento é a supremacia 

econômica.  

Gramsci derruba o conceito de Croce da paixão como momento da política. Porque a 

política não pode ser reduzida a uma paixão, que é algo corriqueiro, que acontece de repente. 

A política é permanente. Constitutiva das relações sociais, assim como o plano econômico, a 

política está presente em todos os aspectos da vida social. “Tudo é política”. Gramsci 

exemplifica bem o caráter permanente da política a partir dos partidos políticos e dos 

exércitos nacionais. Estes não acontecem de repente, mas são organizações permanentes da 

esfera política. Ainda que os exércitos e partidos tenham momentos de destaque na história, 

como guerras e disputas eleitorais, eles estão sempre em exercício, caracterizando-os como 

permanentes. A política é permanente e dá origem a organizações permanentes, e se identifica 

com a economia (GRAMSCI, 2007). 

Croce com sua teoria da política-paixão exclui os partidos, já que abole a concepção 

organizada e permanente deles. Benedetto Croce toma excessivamente Maquiavel como o 

“político em geral”; “o cientista da política”; e Gramsci contra-argumenta, dizendo que 
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Maquiavel
43

 foi sim um grande pensador político, mas estreitamente ligado às condições e 

exigências de sua época.  

Gramsci pergunta se há como realizar uma reforma cultural nas camadas mais baixas 

da sociedade, sem que haja modificação na posição social ocupada pelas mesmas. Assim 

sendo, a reforma intelectual e moral não está dissociada da necessidade de uma reforma 

econômica. É na reforma econômica que se concretiza a reforma intelectual e moral. 

Para Gramsci, a reforma intelectual e moral deve se constituir na base do trabalho dos 

partidos. É nela que o moderno Príncipe é atuante e organizador ao mesmo tempo, na defesa 

de uma concepção de mundo. O partido exerce a função de anunciar um novo horizonte, e 

cria o terreno para o novo desenvolvimento da vontade coletiva. E na defesa da tese de que a 

política não se destoa da economia, de que a reforma intelectual e moral não se dissocia da 

forma de pertencimento do indivíduo na sociedade, Gramsci questiona: “Pode haver reforma 

cultural, ou seja, elevação civil das camadas mais baixas da sociedade, sem uma anterior 

reforma econômica e uma modificação na posição social e no mundo econômico?” 

(GRAMSCI, 2007, p. 19 - Q13§1). 

Nesse conjunto que surge a teoria da hegemonia, que nos possibilita entender a 

dominação do capital, com a valorização da atividade cultural. Cultura para Gramsci é ser e 

estar no mundo, se encarna no senso comum, penetra nas camadas mais sutis da nossa 

subjetividade. Para Gramsci o senso comum seria o organizador mínimo das relações sociais. 

Organiza a vida, sua forma de reprodução. Não existe um único senso comum, porque é “um 

produto e um devir histórico”. É o mesmo que religião, um nome coletivo, existem várias 

religiões, assim como existem vários sensos comuns. O senso comum é o que ordena as 

relações sociais, logo, é um fator preponderante na construção de hegemonia. 

 

O exercício normal da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 

equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao 

contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, 

expresso pelos chamados órgãos de opinião pública – jornais e associações –, os 

quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados. (GRAMSCI, 

2007, p. 95 -Q13§37). 

 

Os intelectuais são estratégicos, imprescindíveis na formulação da hegemonia, de 

projetos hegemônicos. À medida que o indivíduo sozinho não pode agir sobre a sociedade, o 

trabalho intelectual que presume unificar os trabalhadores, é o trabalho do intelectual coletivo. 

Gramsci foi esse intelectual coletivo. Um intelectual da sociedade de massa não pode ser um 

intelectual individual. O pensador não pode se contentar com seu pensamento individual, tem 
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  Conforme os estudos de Gramsci sobre Maquiavel exposto no movimento anterior.  
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que haver a relação com o outro, daí a conexão entre filosofia e história. A filosofia não é uma 

teoria pura, é construída no ambiente. “A filosofia é uma ordem intelectual, o que nem a 

religião nem o senso comum podem ser.” (GRAMSCI, 1999, p. 96- Q11§12). É a crítica e a 

superação do senso comum e da religião, o que Gramsci chamaria de “bom senso” (o núcleo 

sadio do senso comum), porque a filosofia se contrasta ao senso comum. Mas não existe uma 

única filosofia, porém, várias filosofias, várias concepções de mundo. 

Não existe organização política sem intelectuais. A classe trabalhadora não se torna 

independente “para si” sem organização coletiva. Ora, então, nesse caso, é fundamental a 

participação dos intelectuais, ou seja, de organizadores e dirigentes, para que a relação teoria e 

prática se permute do campo conceitual e filosófico para a transformação da realidade da 

classe. 

Gramsci evidencia que “[...] nenhuma ação de massa é possível sem que a própria 

massa esteja convencida das finalidades que quer alcançar e dos métodos a serem aplicados.” 

(GRAMSCI, apud COUTINHO, 2011a, p. 113 - EP 2). Os intelectuais devem se empenhar na 

tarefa da direção das massas, na elaboração coerente e fundamentada de suas lutas, caso 

contrário, não se firma a adesão. Essa fundamentação deve se estreitar aos interesses de 

classe, dissipando os interesses corporativos, porque para ser capaz de governar como classe, 

Gramsci afirma que a classe trabalhadora deve se despojar do resíduo corporativo, a que os 

sindicalismos corporativistas estão sujeitos. A eliminação do corporativismo não significa a 

desconsideração de lutas pontuais, mas a primazia da luta mais ampla, de toda classe 

trabalhadora. 

 

O metalúrgico, o marceneiro, o operário da construção civil etc. devem não só 

pensar como proletários e não mais como metalúrgicos, marceneiro, operário da 

construção civil etc., mas devem dar ainda um passo a frente: devem pensar como 

operários membros de uma classe que tende a dirigir os camponeses e intelectuais, 

de uma classe que só pode vencer e construir o socialismo se for ajudada e seguida 

pela grande maioria desses estratos sociais. (GRAMSCI, apud COUTINHO, 2011a, 

p. 113 - EP 2). 

 

A visão de classe deve se sobrepor ao corporativismo, inclusive, porque a conquista 

corporativa é perpassada por interesse de classe, logo, ao defender o interesse dos 

trabalhadores, os interesses do metalúrgico, do marceneiro, do operário da construção civil 

etc. são contemplados por consequência. Ainda que questões peculiares a cada profissão não 

estejam contempladas na luta geral da classe trabalhadora, essas tomam um campo mais fértil 

diante das conquistas mais gerais. 

O lugar que o intelectual ocupa na divisão e na luta das classes é determinante na sua 

adesão à luta político-ideológica, porque seu local e suas questões objetivas de sobrevivência 
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afetam diretamente sua inserção nessa luta. Assim, Gramsci compara o trabalhador, que 

precisa se ocupar de uma rotina fixa de trabalho, com o burguês que tem amplas 

possibilidades de tempo livre, que não responde a exigências de um horário fixo de trabalho. 

O trabalhador está sempre em pés de desigualdade com o burguês, porque as condições 

materiais objetivas afetam diretamente o desenvolvimento da sua dimensão intelectual. Se o 

tempo do trabalhador é consumido pelo trabalho, logo, ele está em desvantagem de tempo 

livre para desenvolver uma atividade intelectual. Afirmação também feita por Marx, que diz:  

 

O homem que não disponha de nenhum tempo livre, cuja vida – afora as 

interrupções puramente físicas, do sono, das refeições etc. – esteja toda ela absorvida 

pelo seu trabalho para o capitalista, é menos uma besta carga. É uma simples 

máquina, fisicamente destroçada e brutalizada intelectualmente, para produzir 

riqueza para outrem. E, no entanto, toda história da indústria moderna revela que o 

capital, se não tiver um freio, tudo fará, implacavelmente e sem contemplações, para 

conduzir toda classe operária a esse nível de extrema degradação. (MARX, apud 

ANTUNES, 2013, p. 89). 

 

Explica Gramsci que a religião, maçonaria, associações etc., podem ser incluídos na 

categoria dos intelectuais. Tratam-se de difusores de ideologias. E os ideais de um Estado-

nação podem ganhar proporções internacionais, uma vez difundidos por esses canais. A 

exemplo de ideologias desenvolvidas nas relações internas de países mais desenvolvidos, que 

são fortemente difundidas aos países menos desenvolvidos.  

 

 

2.2. Os intelectuais e a filosofia da práxis 
 

 

A enriquecida aproximação da filosofia da práxis com o tema dos intelectuais imprime 

não só o método dessa filosofia, como também conteúdo importante em torno dos conceitos e 

categorias como senso comum, hegemonia, teoria e prática. Apesar do nosso estudo ainda 

introdutório ao pensamento do autor sardo, temos no Caderno 11 (Q11) parte da obra mais 

brilhante conferida nos Cadernos do Cárcere. Texto dedicado à filosofia da práxis, que 

caminha por trilhos elaborados com a maestria precisa para o “filosofar”. Desde que não 

percamos o rumo que compete à precisão dos conceitos e categorias, permitimo-nos a 

grandeza e o privilégio desta ação ao ler Gramsci, privilégio que ele mesmo diz não ser pra 

poucos, mas pra todos, porque “todos são filósofos”.   

Filosofar, no entanto, não deixa de ser uma difícil tarefa, a qual a leitura do Q11 torna 

prazerosa, ao mesmo tempo que desafiadora. Tão logo, são apresentados dados históricos e 
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estudiosos contemporâneos à Gramsci. Esse texto também dimensiona um caráter comum à 

obra, pontos fragmentados e espaçados nos mais diversos parágrafos, que mesmo inacabados 

abrangem uma lucidez e raciocínio impecáveis. Lembremos de que as duras condições as 

quais o autor da obra se encontrava ao escrevê-la eram degradantes, o que acabou aligeirando 

a morte precoce do “simples” e genial sardo, eternizado por seus Cadernos do Cárcere.   

Na universidade de Turim encontramos os intelectuais positivistas, neo-idealistas e 

marxistas contemporâneos de Gramsci. Um intelectual contemporâneo de Gramsci foi Lenin, 

que a partir de sua abordagem sobre a realidade soviética, proporcionou uma enriquecida 

interlocução com o autor sardo, que demonstrava grande admiração pela vanguarda leninista. 

Uma grande crítica de Gramsci a Stalin era a dogmatização do marxismo, que diz se 

transformamos o marxismo num cânone, inibimos sua função revolucionária.
44

 Gramsci se 

dedica ao debate sobre a cisão do Partido Comunista, sobre o ciclo da organização comunista, 

pensando a cultura como forma de fazer a leitura da realidade. 

Quando falamos em estudiosos contemporâneos à Gramsci, referimo-nos aos 

intelectuais que se tornaram alvo da crítica incisiva do autor ao marxismo vulgar, 

principalmente AntonioLabriola, Giovanni Gentili e Benedeto Croce. Mas é ao Ensaio 

Popular, de Nikolai Bukharin, que serão direcionados os mais significativos apontamentos 

sobre os equívocos teóricos da pseudo-utilização da filosofia da práxis, ou, pelo menos, a 

tentativa de sua aplicação. Grande parte desse caderno é relacionada ao estudo e crítica deste 

Ensaio. 

Colocando Labriola e Gentili num mesmo patamar, com o modo de pensar mecânico e 

reacionário, enviesado por um marxismo vulgar, cuja dialética passa hectares de distância, 

Gramsci critica a forma coercitiva e pseudo-civilizatória imposta pela forma de disciplina 

educacional projetada por esses caciques. Para exemplificar de que trata a inferioridade da 

concepção de Labriola e Gentile, diz Gramsci que eles trazem o historicismo dos juristas, 

caracterizado como forma de pensar confusa e nebulosa. 

A história deve ser “efetiva” e não romanceada. É esse o pressuposto da história, 

ilustrada por documentos e dados históricos. Não que ela seja reduzida a tal materialidade, 

porque a história é um movimento complexo, que não se esgota nos documentos históricos, 

cujas “verdades” não necessariamente são certezas incontestes. Assim, Gramsci (2015) 

também traça uma crítica a Ettore Ciccotti, que é envolvido pelo aspecto da sociologia 

positivista. 
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 A crítica que Gramsci concentra ao stalinismo no Q11 se dá por conta dos intelectuais que protagonizam esse 

período da história, com uma apropriação vulgar do marxismo. 
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A crítica de Gramsci à Labriola também é acompanhada por elogios. Referenciando 

Labriola no início e no fim do Q11, diz que foi o único dos seus contemporâneos a deixar um 

legado científico (coerente) sobre a filosofia da práxis, colocando-a em seu patamar, ou seja, 

como filosofia independente de qualquer outra filosofia. 

A filosofia da práxis é histórica, e quer fazer história. Para a filosofia se tornar 

histórica, ela precisa ser uma filosofia da práxis, associar teoria e prática, estar e ser das 

massas. Filosofia da práxis é a problematização da filosofia, para além do disfarce do 

materialismo histórico, ou marxismo, a que pretendia no cárcere.
45

 A filosofia da práxis está 

profundamente ligada à filosofia popular, não ao senso comum. A filosofia que é política e a 

política que é filosofia. Tudo é política, mas a política não é tudo. A filosofia da práxis 

também é uma forma de burlar a censura. Mas não é só isso, é um enunciado muito forte de 

crítica a toda filosofia precedente. Ao adjetivar uma filosofia dessa forma, Gramsci quase cria 

uma antinomia. Identificamos essa contradição aparente nas “Teses a Feuerbach”. Teoria e 

prática estabelecem a unidade de um devir histórico. O que antes eram coisas separadas, 

Gramsci recorta como um dado histórico, que se permuta em real, advindo de uma 

"separação" histórica, "uma independência quase instintiva". 

 

É preciso destruir o preconceito, muito difundido, de que a filosofia é algo muito 

difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria 

de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. É preciso, 

portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são ‘filósofos’ [...]. 

(GRAMSCI, 1999, p. 93 - Q11§12). 

 

Parte de extrema relevância do Q11 está no parágrafo 12. Nesse estudo da filosofia e 

da história da cultura é desmascarado o preconceito de que a filosofia é algo muito difícil e 

distante da maioria das pessoas. “Todos os homens são filósofos”, logo, a filosofia é 

alcançada por todos, de modo que as palavras não são vazias de conteúdo, mas há distinção 

nas intenções das palavras, assim como há distinção entre filósofos e filósofos. Nem todos os 

homens possuem uma consciência crítica. Ao desenvolver a capacidade de elaborar a própria 

concepção de mundo, o sujeito se torna crítico, o guia de si mesmo, não sendo passível a 

aceitação mecânica do que vem de fora, do que é exterior a si e aos seus pensamentos. Um 

exemplo prático é ler uma notícia e chegar a suas próprias conclusões.  

Gramsci não apenas faz a crítica ao marxismo vulgar, mecanicista, que dispõe da 

teoria como serva da prática, mas apresenta um estudo orgânico sobre a dialética marxista, 

impresso no que chamou de “filosofia da práxis”. É no estudo da filosofia que encontra 

argumentos para tal crítica, em que discorda do preconceito muito difundido de que filosofar é 
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uma virtude própria aos cientistas. Mas para chegar à afirmação de que “todos os homens são 

filósofos”, descortina a ideia de que a filosofia está somente no plano das ideias, num mundo 

a parte da realidade, e explica que a filosofia está na linguagem, no senso comum, no bom 

senso, na religião, no folclore, na cultura, enfim, no mundo concreto das relações sociais. 

Isto porque nas mais simples e nas mais eruditas manifestações de pensamento, nas 

palavras ditas ao vento e às pessoas, contêm uma determinada concepção de mundo. 

Concepção de mundo que pode ser consciente e crítica, ou mecanicamente imposta. 

Ser o guia de si mesmo, formando ativamente uma produção histórica, também pode 

incorrer na participação conformista de uma concepção de mundo já existente, a medida que 

compartilhamos modos de pensar e agir existentes. Mesmo seguindo uma concepção de 

mundo de um grupo, é possível ser consciente e crítico. Para essa distinção cabe qual tipo de 

conformismo seguimos. 

A filosofia é feita na linguagem, verbal e não verbal. Ainda que inconscientemente, a 

mais simples manifestação da linguagem, como atividade intelectual, expressa uma 

concepção de mundo. Entende-se filosofia por concepção de mundo, e não filosofia por 

filosofia. Ensina-se filosofia, ou se ensina a filosofar? Filosofia é trabalho intelectual e vai 

além do trabalho filosófico (intelectual), filosofia concebida como luta cultural, uma luta 

cultural para alcançar uma hegemonia. Não só para pensar a realidade, mas para transformar a 

realidade. “Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas 

‘originais’; significa também, e sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, 

‘socializá-las’ [...]”. (GRAMSCI, 1999, p. 95-96 - Q11§12), tornar base de ordem intelectual 

e moral. O marxismo é uma filosofia, uma nova concepção de mundo, é ciência e ação. 

A criação de uma cultura não implica necessariamente descobertas científicas, mas a 

ampla divulgação que é feita dessa nova cultura. Que adianta uma descoberta importante e 

original se ela não alcança difusão e conhecimento por parte das pessoas? Por isso Gramsci 

adensa importância de que 

 

O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de 

maneira unitária a realidade presente é um fato ‘filosófico’ bem mais importante e 

‘original’ do que a descoberta, por parte de um ‘gênio’ filósofo, de uma nova 

verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. 

(GRAMSCI, 2015, p. 96 - Q11§12). 

 

Porque importa difundir, socializar, criticamente verdades descobertas e torná-las base 

de ação de massa. Daí a relevância da extensão e da profundidade que o debate filosófico 

precisa alcançar. E a filosofia tem essa característica intelectual, que nem a religião e o senso 

comum podem ter, de difundir conhecimento, e não impor por meio de dogma, como no caso 
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da religião, que opera como difusora do senso comum. Cabe à filosofia a conexão entre 

conhecimento e interpretação, que se contraponha ao que é dado como verdade sem 

argumentação e crítica. “A filosofia é a crítica e a superação da religião e do senso comum 

[...].” (GRAMSCI, 2015, p. 96 - Q11§12), porque estes não são capazes de produzir uma 

ordem intelectual unitária e coerente a partir da liberdade, como a filosofia, e tanto religião 

como senso comum são movimentos arbitrários, que possuem um pressuposto dado.  

Não é simples ir ao encontro das pessoas “simples”. Não é difícil falar simples com as 

pessoas, o difícil é mudar a realidade das pessoas, para que elas mudem de ideias. Assim, 

Gramsci aponta a filosofia da práxis como alvo, onde prática e teoria têm a mesma 

importância. “Passagem da utopia à ciência e da ciência à ação.” (Q7§33). 

A linguagem é explicada por Gramsci pela sua historicidade. Cada um de nós pode ter 

sua própria linguagem, mas se ela é individual, não aceita pelas pessoas, ela se torna 

arbitrária. A linguagem é histórica porque é política. 

Quando Gramsci (2015) fala em concepção de mundo ocasional e desagregada, sem 

crítica e coerência, refere-se à característica compósita do homem, um “mix” do homem 

moderno com o homem das cavernas, que revela a dificuldade da apreensão crítica, unitária e 

coerente de concepção de mundo. Somos diversos, e essa diversidade deixa lacunas para uma 

infinidade de “traços acolhidos sem análise crítica”, ou seja, diversos processos históricos 

desenvolvidos sem análise crítica. O “conhece-te a ti mesmo” é revelado como fruto do 

processo histórico. Gramsci diz que a consciência teórica do homem pode estar em 

contradição com seu agir, justamente porque acolheu uma concepção do seu passado sem 

crítica. “A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de 

‘hegemonias’ políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no da 

política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria concepção do real.” 

(GRAMSCI, 2015, p. 103 - Q11§12). A relação do homem com sua concepção de mundo e 

seu passado revela um contraste, que não impede a formação de sua consciência política, 

patamar este onde há a união entre teoria e prática. O agir profissional jamais se descola da 

consciência. 

Assim como existem diversas religiões, também existem sensos comuns, que são 

produzidos historicamente. O senso comum não é único, e pode ser estabelecido em diversas 

esferas. Existe o senso comum da academia, da nação, da cidade, etc. Também não há uma 

filosofia em geral, e sim diversas filosofias, que expressam concepções de mundo diferentes. 

Há a filosofia que se afirma por palavras, e a que se afirma na ação concreta das relações, ou 

seja, que se afirma na política. Esse contraste entre pensar e agir, expresso em concepções de 

mundo, pode ter algum sentido no plano das relações individuais, mas não no âmbito coletivo, 
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porque “[...] não se pode separar filosofia da política; ao contrário, pode-se demonstrar que a 

escolha e a crítica de uma concepção de mundo são, também elas, fatos políticos.” (Ibid., p. 

97 - Q11§12).  Para evitar equívocos sobre a filosofia, desagregando o aspecto filosófico do 

sentido atribuído à história, com a falsa ideia de que a filosofia pode ser “científica” ou 

“vulgar” e popular, Gramsci afirma que o nosso modo de pensar, a nossa concepção de 

mundo, o nosso modo de filosofar remete a toda história passada, que pode ser reproduzida no 

presente. O convite que o autor dos Cadernos nos faz é encarar a filosofia como algo próprio 

às relações concretas, a tomada de consciência de que os fatos históricos são concretos e, a 

partir deles, devemos fazer uma reflexão racional do presente, tendo por base o passado. É um 

convite à batalha das ideias, que não sejam confundidas com impulsos instintivos e violentos, 

como se fossem batalha entre corpos. 

Parece que a filosofia se transformou num movimento cultural, numa religião. Mas 

não se trata disso, até porque como anteriormente refletido, a filosofia como campo intelectual 

se distingue do senso comum. Este sim pode ser encontrado como fé, crença, etc. Mas a 

filosofia, como concepção de mundo que faz o movimento de reflexão sobre a história e a 

partir da história, por sua vez, pode ser entendida como “ideologia”. Assim, entendemos 

ideologia como sistema de crenças que fundamentam uma posição de classe. Não podemos 

estudar os intelectuais sobre uma perspectiva crítica sem falarmos em ideologia, que não é um 

conceito de origem marxista, mas que possui tamanha relevância para esse pensamento. E por 

intermédio de Raymond Williams (2009), façamos a aproximação do conceito de ideologia 

com a teoria social crítica. 

Raymond Williams se mostra crítico ao partir do conceito de classes. Quanto ao 

método, Marx já dizia no Prefácio à Crítica da Economia Política (1859), que “Não é a 

consciência que determina o ser, mas o ser social que determina sua consciência.”, daí, a 

concepção de classe está contida no sujeito, que pertence a uma classe, e se identifica nela. 

Assim, Williams remonta à ideia de classes o pressuposto de ideologia conforme os interesses 

de classe.  

Num primeiro exemplo, aponta-se a ideologia como sistema de crenças para 

fundamentar a posição de uma classe, “inclusive do proletariado dentro da sociedade de 

classes”. “Numa sociedade de classes, todas as crenças são fundamentadas em posição de 

classe [...].” (WILLIAMS, 2009, p. 60). Um segundo sentido, que vem na contramão desse 

primeiro, aponta a ideologia como sistema de crenças ilusórias, no plano da abstração, que 

pode responder a quaisquer interesses. Um terceiro sentido distingue a ideologia como um 

processo geral da produção de significados e ideias, como sendo um pressuposto geral, 

universal, que tem significado em si mesmo. Os dois primeiros exemplos encontram defesas 
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no campo marxista, por isso, não há como estabelecer uma única definição marxista “correta” 

de ideologia. 

Fins do século XVIII, o filósofo francês Destutt de Trace cria o termo “ideologia” para 

expressar a ciência das ideias. Ou seja, datado anterior ao auge das ideias de Marx, o termo só 

passa ter seu sentido crítico após sua origem, ganha outras conotações importantíssimas no 

estudo do pensamento social, antes disso, ideologia serviria apenas ao empirismo científico. 

A visão de Napoleão Bonaparte, no contexto da Revolução Francesa, trouxe “[...] um 

sentido pejorativo de ‘ideologia’ como ‘teoria inviável’ ou ‘ilusão abstrata’, introduzida 

inicialmente e a partir de uma posição evidentemente reacionária, por Napoleão, tenha sido 

retomado, embora de uma nova posição, por Marx.” (WILLIAMS, 2009, p. 62). Daí o termo 

“ideologia” se tornou mais difuso na Europa. 

No lugar do padrão de “conhecimento do coração humano” de Napoleão, Marx e 

Engels introduzem ao conceito de ideologia o “terreno real da história” – reflexão sobre 

produção e reprodução das forças e relações de trabalho. “As ideias dominantes são apenas a 

expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações materiais dominantes 

compreendidas como ideias.” (MARX - ENGELS, apud WILLIAMS, 2009, p. 63). Em Marx 

as ideias passam a ganhar conotação e sentido econômico e político. 

Ideologia passou a ser usada em diversos tipos de pensamento, inclusive os que 

ignoravam o processo social material intrínseco à consciência. Mas Marx, por sua vez, foi 

catedrático ao relacionar ideologia à consciência humana, e esta às relações sociais concretas. 

“A consciência não poderá ser nunca nada mais do que a existência consciente, e a existência 

dos homens em seu processo de vida real.” (MARX, apud WILLIAMS, 2009, p. 63). A 

“aparência de independência” da ideologia é desfeita por Marx. Ideologia não é independente 

do real, da materialidade da vida social. 

 

Não partimos daquilo que os homens dizem, imaginam, concebem, nem dos homens 

como descritos, pensados, imaginados, concebidos, a fim de chegar aos homens em 

carne e osso. Partimos dos homens reais, ativos, e a base de seu processo de vida 

real demonstramos o desenvolvimento dos reflexos e ecos ideológicos desse 

processo de vida. Os fantasmas formados no cérebro humano são também, 

necessariamente, sublimações de seu processo de vida material, que é 

empiricamente verificável e limitado por premissas materiais. Moral, religião, 

metafísica, todo o resto da ideologia e de suas formas correspondentes de 

consciência, não retêm mais a aparência de independência. (MARX, apud 

WILLIAMS, 2009, p. 64; grifos nossos). 

 

Essa citação de Karl Marx é esclarecedora na compreensão de que a ideologia 

pressupõe uma consciência do real, uma consciência inseparável da existência consciente, e 

presume a ideia do homem consciente.  
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“A consciência é vista do início como parte do processo social material humano, e 

seus produtos em ‘ideias’ são então parte desse processo, tanto quanto os próprios produtos 

materiais.” (WILLIAMS, 2009, p. 65). Os produtos da consciência refletem os processos de 

produção e reprodução social da vida material. 

Assim, a “consciência e seus produtos” são sempre partes da vida social, quer como 

elemento necessário da “imaginação” – como denominou Marx, que é parte do processo de 

trabalho, a capacidade teleológica do ser social em antever o produto final do seu trabalho – 

quer como produto concreto do trabalho humano. A “consciência e seus produtos” assumem 

formas variáveis, imaginárias e concretas, no entanto, a imaginação é derivada do concreto, da 

realidade concreta. Logo, a “consciência e seus produtos” são atividades sociais e materiais. 

Colocados como “pensamento” e “imaginação” são passíveis de uma visão abstrata, mas que 

assumem concretude nos processos sociais, o que inclui, inclusive, a internalização dos 

indivíduos na relação com os outros e com o meio. Essa internalização é parte necessária do 

processo social entre indivíduos reais. “Excluir esses processos sociais materiais do processo 

social material é o mesmo erro que reduzir todos os processos sociais materiais a meros meios 

técnicos para alguma outra ‘vida’ abstrata.” (WILLIAMS, 2009, p. 67). 

Por isso, Raymond Williams alerta pra não cairmos no efeito negativo de atribuir ao 

conceito de ideologia uma noção de ciência, porque, todavia, pode-se cair no engano de 

contrastar a ideologia como uma ‘ciência real, positiva’. 

Derrubar as “ideias abstratas” é muito mais simples que romper com as práticas 

conscientes, por isso é tão funcional ao capital mascarar a prática consciente ao plano 

abstrato, ao plano das ideias. Porque toma as ideias das classes dominantes como universais, 

ideias abstratas, e não como prática consciente da dominação de classe. 

A ideologia passa a ser o significado mais elevado para concepção de mundo, 

inclusive nas atividades/movimentos religiosos e culturais, desde que preceda nesses 

movimentos um caráter teórico que respalde sua base filosófica. Ideologia como falsa 

consciência, também é o meio pelo qual os homens apreendem a realidade. Uma visão de 

mundo, uma forma de ver o mundo. A consciência, falsa ou não, tem sua materialidade. O que 

determina a consciência do ser? A ideologia é a consciência do ser. 

É no campo ideológico que, para Gramsci, o homem adquire consciência das relações 

sociais. Por isso recorre ao Prefácio de 1859 à Contribuição à crítica da economia política, 

que diz que “os homens adquirem consciência dos conflitos que se verificam no mundo 

econômico, no terreno das ideologias”. 

Segundo Guido Liguori (2017), Gramsci não teve acesso à “A Ideologia Alemã”, onde 

ideologia é tomada por Marx como a “consciência invertida” do mundo real, tampouco à 
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definição de Engels de ideologia como “falsa consciência”. Mas Gramsci não deixa de ir à 

Marx para tratar o tema, ele faz o movimento de ir ao Prefácio de 1859. Assim, Gramsci 

afirma a “eficácia histórica” das “esferas ideológicas” a partir do seu amplo debata sobre 

estrutura e superestrutura. 

 

b) para Marx ‘as ideologias não são em nada ilusões e aparências; são uma realidade 

objetiva e operante’, mesmo não sendo ‘a mola da história’, que Gramsci também 

continua, de forma marxiana, a identificar na esfera econômico-social; c) o 

marxismo é uma ideologia entre outras, cujo objetivo é fazer com que uma classe, o 

proletariado, ‘tome consciência’: a teoria negativa da ideologia presente em Marx 

diria respeito unicamente às teorias adversas. (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 399). 

 

Logo, Gramsci distingue o marxismo das outras ideologias, trata a ideologia marxista 

como superior às demais, que deflagra um caráter não absoluto e não eterno, mas provisório 

na história que é mutável. Não é como as teorias que se contradizem, é, portanto, a própria 

teoria que revela tais contradições. O marxismo é uma ideologia diferente das demais porque 

não nega as contradições, ao contrário, parte delas, e se liga a um projeto de classe e ao 

movimento histórico, ou seja, não é imparcial nem atemporal. 

 

[...] se dê ao termo ‘ideologia’ o significado mais alto de uma concepção do mundo, 

que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em 

todas as manifestações de vida individuais e coletivas) — isto é, o problema de 

conservar a unidade ideológica em todo o bloco social que está cimentado e 

unificado justamente por aquela determinada ideologia. (GRAMSCI, 1999, p. 98-99 

- Q11§12). 

 

O conhecimento da linguagem e da cultura diz muito sobre concepção de mundo. “A 

linguagem se transforma com a transformação de toda a civilização [...]”. (GRAMSCI, 2015, 

p. 146 - Q11§24). A linguagem também estabelece relações com sentidos e significados 

históricos, e a relação metafórica que estabelece com civilizações anteriores indica muitos 

elementos históricos importantes. Para Gramsci, o caráter popular da metáfora é o que 

justifica seu uso contínuo, de modo a atingir os mais simples pela maior facilidade de 

compreensão através desse jogo de palavras. Assim, “[...] a filosofia da práxis, propondo-se 

reformar intelectual e moralmente estratos sociais culturalmente atrasados, recorre a 

metáforas por vezes ‘grosseiras’ [...]” (Ibid., p. 191 - Q11§50).  

O contato com outros idiomas possibilita o contato com outras culturas, mas o 

conhecimento amplo da língua nacional possibilita também o contato com outras culturas a 

partir de traduções, porque “[...] uma grande língua nacional historicamente rica e complexa 
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pode traduzir qualquer outra grande cultura, ou seja, ser uma expressão mundial.” 

(GRAMSCI, 2015, p. 95 - Q11§12).
46

 

A dificuldade do contato dos intelectuais com os “simples” sempre existiu desde que 

essa segregação é apontada. No entanto, é só através desse contato que a filosofia se torna 

histórica. Porque a filosofia nada mais é do que o pensamento individual, singular, que tende 

a se tornar senso comum. E como isso acontece? Justamente no contato dos intelectuais com 

os simples. A filosofia que se estabelece no plano individual, para alcançar o pensamento 

genérico do senso comum, deve estabelecer esse elo de comunicação de alguma forma. 

 

De resto, a organicidade de pensamento e a solidez cultural só poderiam ocorrer se 

entre os intelectuais e os simples se verificasse a mesma unidade que deve existir 

entre teoria e prática, isto é, se os intelectuais tivessem sido organicamente os 

intelectuais daquelas massas, ou seja, se tivessem elaborado e tornado coerentes os 

princípios e os problemas que aquelas massas colocavam com a sua atividade 

prática, construindo assim um bloco cultural e social. Tratava-se, pois, da mesma 

questão já assinalada: um movimento filosófico só merece este nome na medida em 

que busca desenvolver uma cultura especializada para restritos grupos de 

intelectuais ou, ao contrário, merece-o na medida em que, no trabalho de elaboração 

de um pensamento superior ao senso comum e cientificamente coerente, jamais se 

esquece de permanecer em contato com os ‘simples’ e, melhor dizendo, encontra 

neste contato a fonte dos problemas que devem ser estudados e resolvidos? Só 

através deste contato é que uma filosofia se torna ‘histórica’, depura-se dos 

elementos intelectualistas de natureza individual e se transforma em ‘vida’. 

(GRAMSCI, 2015, p. 100 - Q11§12). 

 

O debate travado da dificuldade na relação teoria e prática está implícito nessa 

dificuldade de articulação entre os intelectuais e os simples. Para a filosofia se tornar 

histórica, esta precisa ser uma filosofia da práxis, associar teoria e prática, estar e ser das 

massas. A coerência do trabalho intelectual consiste no permanente contato com os simples, 

para elevar o pensamento científico ao nível do senso comum, ao nível que alcance a extensão 

e importância socialmente necessária para ser elevado a um pensamento superior e aceito pela 

sociedade, ou ao menos criar um senso comum para determinado grupo. “Mas toda filosofia 

tende a se tornar senso comum de um ambiente, ainda que restrito (de todos intelectuais).” 

(Ibid., p. 101 - Q11§12).  

No §67, em que fala sobre a passagem do saber ao compreender e ao sentir, Gramsci 

esclarece a importância do intelectual estar submerso ao sentido teórico de sua concepção de 

mundo, sem ser um mero pedante. Não basta saber, mais que isso, necessita sentir para 

compreender. Pois o equívoco da intelectualidade é querer tudo interpretar, como donos de 

um notório saber, que não vive e compreende uma dada realidade, que não dialoga com a 

realidade que é viva, mas a toma como objeto de análise, que pode, inclusive, realizar 

                                                 
46

 No mundo globalizado, em que o capitalismo dos impérios avança fronteiras nacionais, esse aspecto se torna 

primordial no entendimento da hegemonia no âmbito cultural, não somente no âmbito econômico. 
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experimentos. Um intelectual de fato tem que se relacionar com o objeto de pesquisa com a 

paixão devida à necessidade de compreensão do saber, precisa fazer este elo que só a dialética 

sustenta. “[...] não se faz política-história sem esta paixão, isto é, sem esta conexão 

sentimental entre intelectuais e povo-nação.” (GRAMSCI, 2015, p. 222 - Q11§67). Por outro 

lado, têm-se aqueles que sentem, mas não sabem e não possuem a devida compreensão sobre 

os fatos. E para representar uma classe o intelectual precisa ser orgânico, ou seja, saber, 

compreender e sentir, em defesa de um ideal que tomou como paixão. 

A filosofia da práxis é a crítica ao senso comum, e crítica às filosofias precedentes, 

isto porque não busca manter as massas na filosofia primitiva do senso comum, busca seu 

contrário, o progresso intelectual das massas, e não apenas de pequenos grupos. Nisto se 

verifica a validade do contato entre os intelectuais e os simples, para forjar um “bloco 

intelectual-moral”, não para comprometer a eficiência científica, mas para tornar a atividade 

intelectual, de certa forma, disponível a todos, um progresso intelectual de massa, e não para 

pequenos grupos intelectuais. Porque o progresso intelectual, para ser compreendido como tal, 

necessariamente prevê a extensão do conhecimento às massas, não a níveis de profundidade 

de exigência acadêmicos, mas na extensão necessária ao enquadramento de um novo senso 

comum. 

Outro ponto importante no debate sobre os intelectuais é a questão do partido. Para 

Gramsci, os partidos assumem um protagonismo na relação intelectuais-massa, trata-se de 

difusores de concepções de mundo, que atuam na superestrutura, tornando-se formadores de 

novas intelectualidades. O partido é o ponto chave na unidade teoria e prática no processo 

histórico. A admissão ao partido acontece de forma individual e voluntária, ainda que este 

tenha um discurso de massa. Essa adesão implica a consciência individual de uma concepção 

de mundo, um movimento que parte do individual para o coletivo. Já que a filosofia, a 

concepção de mundo, a ideologia, para ter um alcance de massa, passa pelo crivo da 

consciência individual e singular dos indivíduos, um movimento real que parte do individual 

para tomar maiores proporções e abrangência, que precisa de “[...] consciência atual coerente 

e sistemática e vontade precisa e decidida.” (GRAMSCI, 2015, p. 105 - Q11§12), porque essa 

direção, calçada pela unidade teoria e prática, não é impositiva, mas elucidativa, que 

estabelece conexão entre o agir e o pensar, que fortalece a práxis humana, capaz de tornar as 

massas dos simples em intelectuais. 

Avesso a essa perspectiva da filosofia da práxis, o mecanicismo teórico também tem 

as massas como alvo, de modo que o caráter subalterno determinado às massas seja mantido 

através desse mecanicismo que engessa a filosofia da massa. O mecanicismo se coloca como 

concepção necessária ao sistema de dominação. Gramsci sinaliza que as massas dificilmente 
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mudam sua concepção de mundo, mas quando isso ocorre, tal mudança se dá de forma 

combinada entre o arcaico e o moderno. Aderir a uma nova concepção de mundo em sua 

forma original, “pura”, não é próprio das massas. Nesse movimento de adesão sempre há uma 

composição entre elementos das concepções de mundo já existentes com os novos, 

desencadeando numa forma bizarra, sem alcance de um raciocínio perfeito e coerente. Mas 

essa divisão não é própria das massas, mas também dos cientistas e pensadores, dada a 

determinação política da difusão de novas concepções de mundo.  

A política é o fator determinante nas escolhas, inclusive na escolha do pensamento, na 

escolha da própria concepção de mundo. Gramsci equaliza essa questão quando afirma a fé 

como uma escolha que transcende a razão. Não que a razão seja esvaziada de argumentos que 

colidem com a fé, pelo contrário, na razão podem ser encontradas diversas vertentes que 

justifiquem o colapso da fé. Porém, o que Gramsci aponta é o espírito coletivo que o sujeito 

embasa a sua fé. “Mas de fé em quem e em quê?” (GRAMSCI, 2015, p. 109 - Q11§12). Fé 

justamente no grupo com o qual o sujeito se identifica, e deposita sua fé. Podem argumentar 

renomados intelectuais sobre o que o indivíduo acredita, ele sempre pensará que alguém em 

seu grupo terá argumentos melhores que os dos intelectuais para contrapor. Ele pode não 

saber argumentar, mas tem fé de que no seu círculo de confiança tenha melhores argumentos 

que os seus. Porque ele pode não ser bom no debate com os intelectuais, mas acredita que 

alguém que defenda sua fé tenha essa capacidade de arguição. O elemento da fé é anterior à 

razão, tem mais importância na vida das pessoas que o elemento racional. Nesse sentido, a fé 

não se estabelece somente como elemento espiritual, mas como campo ideológico, a fé em 

grupos. Por isso Gramsci afirma que nas massas, “[...] a filosofia não pode ser vivida senão 

como uma fé.” (Ibidem), porque os homens não mudam de opinião somente a partir do 

debate, de novos informes trazidos por intelectuais, porque senão seria muito simples 

modificar as concepções de mundo dos indivíduos. O trabalho de fazer filosofia, fazer 

filosofar, carece de um movimento coletivo, apoiado nos grupos nos quais os sujeitos 

depositam sua fé. 

Na tentativa de mudança de concepções de mundo, que agregue um movimento 

cultural de substituição das velhas concepções por outras novas formas de pensar, em 

substituição do senso comum das massas, Gramsci aponta duas estratégias fundamentais 

nesse processo: a repetição e a elevação intelectual das massas. A repetição imprime uma 

didática capaz de atingir com mais afinco as camadas populares, e sua elevação intelectual 

pressupõe um trabalho de formação de novas elites intelectuais, que surgidas nas massas 

mantenham contato com as massas, trata-se de uma relação de proximidade de classe. Esse 

elo fundado na segunda estratégia é o que “[...] realmente modifica o ‘panorama ideológico’ 



82 

 

de uma época.” (GRAMSCI, 2015, p. 110 - Q11§12), sem perder de vista que se trata de um 

movimento do individual para o coletivo, de que para se obter um novo panorama ideológico, 

essa mudança deve acontecer na singularidade dos indivíduos, que modificam sua concepção 

individual para se tornar sujeito coletivo de uma mudança histórica do pensamento intelectual 

de massa. Também não podemos nos equivocar em pensar que a mudança do pensamento 

individual se dá na mesma proporção do pensamento coletivo. O panorama ideológico 

coletivo não acompanha a mesma velocidade de um “cérebro individual”, acontecendo de 

forma mais gradual e lenta, resguardando o processo histórico de mudança das relações 

intelectuais. 

“A adesão ou não das massas a uma ideologia é o modo pelo qual se verifica a crítica 

real da racionalidade e historicidade dos modos de pensar. As construções arbitrárias são mais 

ou menos rapidamente eliminadas pela competição histórica [...].” (GRAMSCI, 2015, p. 111 - 

Q11§12). As fundamentações históricas ultrapassam construções arbitrárias, porque possuem 

fundamento na realidade, e essas últimas têm um legado positivista, que recorta a história, 

com a imposição de concepções desconexas com a realidade, o que Gramsci chama de 

combinações “bizarras” e “heteróclitas”. 

A cultura é um ponto importante para tratar sobre a mudança do modo de concepção 

do pensador coletivo. As igrejas e escolas são organizações culturais expressivas dado o 

número de pessoas que estão relacionadas a tais instituições, dada a abrangência que alcança 

no senso comum. E essas organizações culturais possuem intelectuais, e o que os diferenciam 

das massas populares é propriamente a concepção unitária, coerente e homogênea. A relação 

entre senso comum e religião é mais próxima que a relação entre senso comum e a filosofia 

dos intelectuais. 

A filosofia do senso comum é a “filosofia dos não filósofos”, essa filosofia sem 

unidade e coerência. Isto é “[...] a concepção de mundo absorvida acriticamente pelos vários 

ambientes sociais e culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral do homem 

médio.” (GRAMSCI, 2015, p. 114 - Q11§12). 

O Ensaio Popular de Bukharin – cuja crítica a este autor já assinalamos – foi 

desenvolvido justamente para esse homem médio, o homem das massas, para levar a filosofia 

da práxis, o marxismo, às classes subalternas. No entanto, a crítica de Gramsci a Bukharin é à 

forma com que se faz esse caminho necessário. A iniciativa é importante e necessária, o 

problema estava na forma em que foi feita, levar o marxismo às massas sem crítica e dialética, 

sem percepção do movimento real da realidade. Para tanto, era necessário a percepção do 

senso comum da época, e partir da crítica ao senso comum para alcançar um novo senso 

comum. 
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Desprezar o senso comum existente é o mesmo que dizer que este não exerce 

influência sobre as determinações concretas de vida da classe trabalhadora. Ainda que não 

seja uma filosofia vinda das massas e para as massas, por ser uma filosofia de massa, esse 

senso comum é relevante, porque expressa, inclusive, uma subordinação das massas a um 

elemento externo de hegemonia, cuja força se imprime na coesão das classes dirigentes. 

Gramsci apresenta o senso comum como ponto de partida, e não a filosofia dos 

intelectuais, como faz o Ensaio Popular. Trata o senso comum como um conceito equívoco, 

que há imperfeições, é contraditório, é multiforme, o que não significa que haja senso comum 

verdadeiro, que reflita uma concepção lógica. O senso comum não é prova para se comprovar 

algo. Ainda que possa estabelecer verdades. O senso comum pode, inclusive, ser derivado de 

uma disseminação de um elemento indicado por grupos intelectuais, que se difundiu a ponto 

de se tornar senso comum. 

 

[...] uma constatação de caráter histórico e uma afirmação de racionalidade histórica 

[...] o argumento tem seu valor, precisamente porque o senso comum é 

grosseiramente misoneísta e conservador, e ter conseguido inserir nele uma nova 

verdade é prova de que tal verdade tem uma grande força de expansividade e de 

evidência. (GRAMSCI, 2015, p. 118 - Q11§13). 

 

O senso comum para Gramsci não é uma verdade estabelecida do ponto de vista da 

racionalidade intelectual, mas precisa ser o ponto de partida para essa interpretação, o 

reconhecimento de que o conhecimento do outro, apesar de multiforme e contraditório, é o 

ponto de partida. 

A crítica de Gramsci não aponta o senso comum como coerente e homogêneo, mas 

também não descarta a possibilidade de encontrar nele verdades. Ou melhor, que uma verdade 

dos círculos intelectuais se difundiu tornando-se senso comum. Porque seria contraditório 

afirmar o senso comum como prova de uma determinada verdade. 

Na Nota II do § 13 está pautado o modo que a construção de uma filosofia crítica deve 

partir, ou seja, partir do conhecimento do outro, que também é filósofo. O pensamento 

filosófico crítico parte das bases pré-existentes, daquilo que o sujeito já adquiriu como 

filosofia. Mais do que passar a informação acerca de filosofias passadas, a formação de um 

pensamento crítico prevê a formação cultural do indivíduo que já possui uma cultura, aposta 

agregar conhecimento de maneira que a singularidade do sujeito assuma autonomia na forma 

de pensar e agir sobre a realidade. 

Dentre os vários limites do Ensaio Popular listados por Gramsci, está a própria 

incapacidade de autocrítica, de estabelecer limites às proposições teóricas, já afirmadas como 

verdades, não submetidas a qualquer possibilidade de crítica. A ausência de dialética neste 
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Ensaio o afasta totalmente da teoria no qual ele pretendia avançar. A doutrina que almejava 

passar ficou enclausurada na superficialidade e no diletantismo da obra. O tratamento dado à 

dialética ficou preso a uma teoria mais próxima à sociologia positivista e ao materialismo 

vulgar, uma interpretação equivocada da filosofia da práxis, que Bukharin insistia em nomear 

como “materialismo dialético”, dividindo a história, a política e a filosofia em partes 

“separadas”. 

 

A função e o significado da dialética só podem ser concebidos em toda sua 

fundamentalidade se a filosofia da práxis for concebida como uma filosofia integral 

e original, que inicia uma nova fase na história e no desenvolvimento mundial do 

pensamento, na medida em que supera [...] tanto o idealismo quanto o materialismo 

tradicionais, expressões das velhas sociedades. (GRAMSCI, 2015, p. 143 - Q11§22).  

 

O Ensaio Popular não absorveu a dialética de que o senso comum está no front do 

processo de construção da filosofia da práxis. De que “[...] o vulgar senso comum se impôs à 

ciência e não vice-versa; se o ambiente é o educador, ele deve ser por sua vez educado [...]” 

(Ibid., p. 144 - Q11§22). E o maior ganho que o pensamento moderno alcança com a filosofia 

da práxis é a historicização da filosofia, que se dá no campo das relações concretas e 

dialéticas. 

Além da crítica ao Ensaio Popular de Bukharin, Gramsci também faz apontamentos às 

concepções de Croce e Gentili. A postura de Croce em relação ao senso comum não 

possibilita uma visão fecunda da cultura, que traçasse uma concepção historicista da filosofia. 

Já a filosofia de Gentili é contrária ao senso comum, no sentido de negar o senso comum 

como uma filosofia do povo. 

É sabido que Gramsci tem por objetivo em seus escritos carcerários identificar o que 

levou ao fracasso à Revolução Socialista na União Soviética. Marcos Del Royo (2007) aponta 

a experiência dos conselhos de fábrica como último capítulo dessa revolução, materializada 

em território italiano. 

Muitos estudiosos da teoria social crítica se preocupam em afirmar que há um caráter 

vazio da economia política nas obras de Gramsci, que ele não tenha tratado da centralidade do 

trabalho na reprodução da vida social. De fato, Gramsci não investiu dedicação aos estudos 

econômico-políticos, porque já estava dado por Marx. No entanto, ele parte da centralidade do 

trabalho na vida social para ampliar os estudos sobre a política, logo, sobre as estratégias de 

organização da classe trabalhadora. “Gramsci jamais deixou de conceber a centralidade do 

trabalho na reprodução da vida social e da fábrica na reprodução do capital [...]”. (ROIO, 

2007, p. 65). Por isso foi importante tecermos algumas considerações sobre a centralidade do 

trabalho na formação do ser social, e suas particularidades na sociedade capitalista. 
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Gramsci sinaliza que Marx investiu num estudo original, de sistematização da 

economia política, onde ficou implícita uma concepção de mundo, a filosofia da práxis. A 

sociologia não alcançou o patamar do marxismo, porque “[...] se tornou uma tendência em si, 

tornou-se a filosofia dos não filósofos, uma tentativa de descrever e classificar 

esquematicamente fatos históricos e políticos, a partir de critérios construídos com base no 

modelo das ciências naturais.” (GRAMSCI, 2015, p. 150 - Q11§26). Esse caráter da 

sociologia se propõe prever o que acontecerá no futuro, com base numa metodologia 

evolucionista da sociedade. Esse evolucionismo que está na base da sociologia é um 

evolucionismo vulgar, que nega a dialética como princípio, estabelecendo etapas uniformes na 

análise da história. Já a “[...] filosofia da práxis se realiza no estudo concreto da história 

passada e na atividade atual de criação de uma nova história.” (Ibid., p. 151 - Q11§26). Então, 

por que Croce e Bukharin quiseram absorver em seus estudos a concepção de mundo do 

marxismo? Gramsci sinaliza uma armadilha de conceitos presente nos que se dizem marxistas 

ortodoxos. Ao mesmo tempo que deflagram a importância da filosofia da práxis, indicam que 

a mesma ora deve se inclinar ao materialismo, e ora ao idealismo, um equívoco teórico 

referente a uma teoria independente e autônoma. “Para a filosofia da práxis o ser não pode ser 

separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto; se se 

faz esta separação, cai-se numa das muitas formas de religião ou na abstração sem sentido.” 

(GRAMSCI, 2015, p. 175 - Q11§37). E a ciência pretende a superação do dogmatismo 

religioso, pretende a formação de outras superestruturas, outras formas de ideologia, ter na 

ciência base para uma concepção de mundo. Na ciência encontramos a crítica às abstrações 

infundadas. E como a filosofia da práxis é uma ciência, ela não precisa de sustentação em 

outras filosofias alheias às suas bases teóricas. Isso cabe como um alerta, porque a ciência na 

sociedade capitalista, como forma de ideologia, pode estar a serviço da burguesia, como um 

privilégio de classe, aponta Gramsci (2015) a partir dos estudos de Missiroli e Sorel. 

 

[...] no esquema analítico gramsciano, também a ciência é ‘uma superestrutura, uma 

ideologia’, como é também demonstrado pelo fato de que sofreu períodos de eclipse 

por obra da religião: esta não se apresenta como ‘nua noção objetiva’, mas é ‘sempre 

revestida por uma ideologia’. Gramsci acrescenta, como parte de sua concepção 

geral da ciência, que esta é constituída pela ‘união do fato objetivo com uma 

hipótese, ou um sistema de hipóteses, que superam o mero fato objetivo’ e, como tal, 

sempre tem um conteúdo ideológico, ainda que seja ‘relativamente fácil distinguir 

entre a noção objetiva e o sistema de hipóteses, através de um processo de abstração 

que está inserido na própria metodologia científica. É por essa razão que um grupo 

social pode ‘se apropriar da ciência de um outro grupo, sem aceitar sua ideologia’ 

[...]”. (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 115-116). 

 

Com base na teoria social crítica, não podemos tomar os conceitos e categorias como 

dados universais, da mesma forma, não podemos situar os intelectuais como uma categoria 
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universal. No §16 Gramsci esclarece essa questão quando identifica os intelectuais como uma 

categoria passível de mudança, com compreensão a partir da história na qual se configura. 

Gramsci não relata a história dos intelectuais, ele faz a análise do processo de formação dos 

intelectuais. Quando Gramsci desce ao terreno da história, a história revela novos elementos a 

ele sobre os intelectuais. Observa que não se trata de uma “[...] categoria social cristalizada 

(isto é, que concebe a si mesma como continuação ininterrupta na história e, portanto, 

independentemente da luta dos grupos e não como expressão do processo dialético, pelo qual 

todo grupo social dominante elabora uma categoria de intelectuais própria)” (GRAMSCI, 

2015, p. 125 - Q11§16). Ao interpretar os intelectuais como também expressão de um 

processo dialético, como categoria elaborada por um grupo social dominante, Gramsci analisa 

a luta de classes. Assim, o processo histórico revela a necessidade de uma nova categoria, que 

remonta à luta de classes. 

Situados nas superestruturas, que não são estanques, mas dinâmicas, os intelectuais 

também assumem a dinamicidade própria da história, como porta vozes de concepções 

classistas. O que Gramsci quer dizer é que os intelectuais não são a continuidade de uma 

intelectualidade anterior, que os precederam na evolução da história. “Se a tarefa dos 

intelectuais é determinar e organizar a reforma moral e intelectual, isto é, adequar a cultura à 

função prática, torna-se evidente que os intelectuais ‘cristalizados’ são conservadores e 

reacionários.” (GRAMSCI, 2015, p. 126 - Q11§16). Isso pressupõe uma ligação com o 

passado, porém, não são intelectuais do passado, mas que adquirem forma com construções 

históricas entre passado e presente. 

O materialismo histórico da filosofia da práxis permite que ela caminhe pelo realismo 

e pelo historicismo, coisa que a filosofia tradicional faz de forma especulativa. (Gramsci, 

2015, p. 131 - Q11§26). Desse modo, com a filosofia historicizada, é possível estabelecer 

nexo entre o que há de concreto e histórico, e é preciso identificar o pensar como algo que 

possui relação com outra coisa. Gramsci até faz a pergunta “Que significaria Norte-Sul, Leste-

Oeste, sem o homem?” (GRAMSCI, 2015, p. 137 - Q11§20). Esses pontos cardeais possuem 

uma lógica porque se relacionam com algum ponto em comum, mas também ganham 

conotações estruturais advindas de dimensões históricas, como no caso de Oriente e 

Ocidente
47

, que não são apenas divisões geográficas, mas também políticas, que indicam 

relações entre civilizações. 

                                                 
47

 Oriente e Ocidente para Gramsci não se trata de divisão geográfica (leste e oeste), são tipos históricos, formas 

sociais, onde no Oriente o Estado é tudo e a sociedade civil é “primitiva e gelatinosa”. “[...] noções de ‘Oriente’ 

e ‘Ocidente’ que não deixam de ser ‘objetivamente reais’, ainda que, quando analisadas, demonstrem ser nada 

mais do que uma ‘construção’ convencional, isto é, ‘histórico-cultural’ (frequentemente os termos ‘artificial’ e 
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A filosofia da práxis não busca manter a classe trabalhadora na filosofia primitiva do 

senso comum. Busca seu contrário, conduzi-las a uma concepção de vida superior.
48

 Se 

propõe a um progresso intelectual dos trabalhadores, não apenas para pequenos grupos 

intelectuais, através da aproximação entre os intelectuais e ‘os simples’ para forjar um bloco 

intelectual-moral, para tornar capaz a aglutinação da classe. 

O estudo da filosofia da práxis em Gramsci abre um caminho de possibilidades em 

torno do questionamento da vida cotidiana, das nossas práticas e atitudes e, principalmente, o 

interesse pela filosofia, pelo ato de filosofar e tornar mais crítica nossa concepção de mundo, 

nosso modo de ver o mundo.  

O processo de formação dos intelectuais é difícil, vagaroso, cheio de percalços, 

avanços e recuos, já dizia Gramsci (GRAMSCI, 2015, p. 104 - Q11§12). Para tanto, é 

imprescindível à produção intelectual coerente o arcabouço propiciado pela filosofia da 

práxis. Em oposição à “filosofia dos não filósofos”, a filosofia da práxis é apresentada neste 

texto como a “filosofia dos filósofos”, que nos permite e abre um grande horizonte para nossa 

visão de mundo. 

Por definição, o trecho em que Gramsci explicita com precisão o significado da 

filosofia da práxis, tema central do Caderno 11, diz o seguinte: 

 

Em certo sentido, portanto, a filosofia da práxis é uma reforma e um 

desenvolvimento do hegelianismo, é uma filosofia liberada (ou que busca liberar-se) 

de qualquer elemento ideológico unilateral e fanático, é a consciência plena das 

contradições, na qual o próprio filósofo, entendido individualmente ou como grupo 

social global, não só compreende as contradições, mas coloca a si mesmo como 

elemento da contradição, eleva este elemento a princípio de conhecimento e, 

consequentemente, de ação. (GRAMSCI, 2015, p. 204 - Q11§62). 

 

O movimento ao qual a obra de Gramsci se propõe não é virar um livro nas prateleiras 

das principais academias e bibliotecas do mundo. Tem o mesmo propósito do Ensaio 

Popular, mas com a organicidade e crítica essencial da filosofia da práxis. É a parte que lhe 

coube, já que dentro do cárcere não podia atuar junto às massas. Seu esforço intelectual, 

dentro dos limites psíquicos e físicos no período carcerário, justapõe-se ao objetivo de 

                                                                                                                                                         
‘convencional’ indicam fatos ‘históricos’, produzidos pelo desenvolvimento da civilização, e não construções 

racionalisticamente arbitrárias ou individualmente artificiosas).” (GRAMSCI, 2015, p. 137 - Q11§20). 
48

  O debate sobre “catarse” em Gramsci sustenta essa busca pela concepção de vida superior, que articula 

também o debate sobre de consciência de classe. “Pode-se empregar a expressão ‘catarse’ para indicar a 

passagem do momento meramente econômico (ou egoístico-passional) ao momento ético-político, isto é, a 

elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto significa, também, a 

passagem do ‘objetivo ao subjetivo’ e da ‘necessidade à liberdade’. A estrutura, de força exterior que esmaga o 

homem, assimilando-o e o tornando passivo, transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar uma 

nova forma ético-política, em origem de novas iniciativas. A fixação do momento ‘catártico’ torna-se assim, 

parece-me, o ponto de partida de toda a filosofia da práxis; o processo catártico coincide com a cadeia de 

sínteses que resultam do desenvolvimento dialético.” (GRAMSCI, 2015, p. 314-315 - Q10§6). 
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transformação da realidade da classe oprimida e explorada, em que o trabalho assuma 

centralidade na vida humana, e a organização política o meio para a emancipação humana dos 

trabalhadores. E “[...] se tudo é sonho e também os sonhos são sonhos, sonho significa ‘vida’ 

e ‘realidade’.” (GRAMSCI, 2015, p. 203 - Q11§60), por que não ter esse sonho? Porque a 

filosofia da práxis sonha sua extinção, com a supressão das contradições, numa sociedade 

onde as necessidades de luta e resistência serão superadas. 

Aqui o sonho é material, o sonho é possível. E dentre as possibilidades desse sonho, 

coloca-se a importância desse debate para compreender a formação dos intelectuais no Brasil 

e a particularidade do Serviço Social, uma profissão com dimensão teórico-metodológica, 

técnico-operativa e ético-política, que, imersa na contradição da sociedade burguesa, 

consegue também respirar ares utópicos, no descompasso que resiste à imposição da 

impossibilidade de mudança. Assim, se o debate dos intelectuais exige o debate do trabalho, 

entendendo que a função que eles exercem na sociedade está vinculada à divisão sociotécnica 

do trabalho, os intelectuais se forjam de forma universal, porque a burguesia tem uma forma 

universal, mas eles se delimitam nas particularidades de cada formação sócio-histórica. Os 

intelectuais não surgem com capitalismo, mas adquirem organicidade e funcionalidade na 

sociedade capitalista. “Deve-se notar que a elaboração das camadas intelectuais na realidade 

concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas segundo processos históricos 

tradicionais muito concretos.” (GRAMSCI, p. 20 - Q12§1). A maneira que as classes se 

formam e se forjam organiza a sociedade de classes. 

 

 

 

2.3. Brasil em tópicos com os intelectuais 

 

 

Todavia, por dever de ofício, nos cabe aqui a tarefa da crítica. Vamos a ela, pois de 

nada serve para a esquerda do presente minimizar seus erros do passado.  

 

(Felipe Demier, 2013). 

 

Em cada formação social o processo de maturação dos intelectuais acontece de forma 

peculiar. No Q12 Gramsci elenca alguns exemplos europeus, de países que desenvolveram a 

si e suas camadas de intelectuais com particularidades próprias. Ao fazermos esse percurso no 

Brasil, percebemos que também “A velha aristocracia fundiária se une aos industriais através 
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de um tipo de sutura que, em outros países, é precisamente aquele que une os intelectuais 

tradicionais às novas classes dominantes.” (GRAMSCI, 2001, p. 28 - Q12§1).  

Na Inglaterra, por exemplo, a dimensão intelectual-política não acompanha o 

desenvolvimento econômico-corporativo, e os intelectuais tradicionais permanecem como 

herança da elite agrária que se perpetua como dirigente política, ainda que a burguesia 

ascendente tenha desenvolvido suas potencialidades econômicas. O despontar industrial não é 

acompanhado por uma ideologia desenvolvimentista, pois a cobertura semifeudal perdurou 

por muito tempo com suas bases político-intelectuais arcaicas. O exemplo inglês é cabível 

para pensar a realidade brasileira e formação dos nossos intelectuais. Não que o 

desenvolvimento econômico brasileiro tenha acompanhado o inglês, muito pelo contrário. O 

capitalismo dependente que classifica a posição de país subdesenvolvido é um lastro 

conservado pelo estágio imperialista mundial. Mas o Brasil também herdou traços 

semifeudais, apesar de não ter vivido o feudalismo, e os perpetua até hoje. Já a Inglaterra 

conseguiu se desvencilhar desse ranço de atraso em inícios do século XX. 

Importa frisar que as categorias intelectuais orgânicos e tradicionais não são 

cristalizadas, mas fundamentadas em formações sócio-históricas.  

 

Na América do Sul e Central, a questão dos intelectuais, ao que me parece, deve ser 

examinada levando-se em conta as seguintes condições fundamentais: também na 

América do Sul e Central inexiste uma ampla categoria de intelectuais tradicionais, 

[...] encontramos na base do desenvolvimento desses países os quadros da 

civilização espanhola e portuguesa dos séculos XVI e XVII, caracterizada pela 

Contra-Reforma e pelo militarismo parasitário. As cristalizações ainda hoje 

resistentes nesses países são o clero e uma casta militar, duas categorias de 

intelectuais tradicionais fossilizadas na forma da metrópole europeia. (GRAMSCI, 

2001, p. 30-31 - Q12§1). 
 

E o Brasil, como país sul-americano, herdou muito dessa cultura eurocêntrica, e com 

suas peculiaridades, não se desenvolveu como os países europeus, mas assim como demais 

países da América Latina (AL), com pouco desenvolvimento industrial e larga dominação do 

latifúndio, o que comprometeu o surgimento de superestruturas mais complexas, palco 

inerente ao advento de intelectuais. O texto de Gramsci acima data da década 1930, ou seja, 

alude dados que o autor analisava do contexto mundial daquela época. Entretanto, são análises 

preciosas para o deslindar da visão de Brasil moderno que muitos autores destacam. Um 

Brasil imerso em condições sócio-históricas que ligam a sua intelectualidade às atividades 

clericais e de perpetuação das propriedades do grande latifúndio. Gramsci, assim, caracteriza 

os intelectuais da AL como “intelectuais de tipo rural”, em sua maioria, que deixam à margem 

os elementos laico e burgueses estruturados na Europa. 
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[...] os intelectuais são os ‘[...] agentes históricos que operam uma transformação 

simbólica da realidade, sintetizando-a como única e compreensível’ no processo de 

construção das identidades sociais [...]. o esforço de conhecer a realidade tem sido um 

elemento básico da atividade dos intelectuais americanos. (DOMINGUES, 2003, 

p.16).  

 

A trajetória da sociedade civil na sociedade brasileira é lenta e controversa, 

característica de uma sociedade civil primitiva e gelatinosa. O Brasil da época colonial era 

pré-capitalista, sem parlamento, nem partidos políticos, e sistema educacional somente através 

da catequese da Igreja. “Os intelectuais, os poucos que havia, eram diretamente ligados à 

administração colonial, à sua burocracia, ou então à Igreja.” (COUTINHO, 2011b, p. 19). 

Também a Independência resultou de uma mudança “pelo alto”, sem participação da 

sociedade civil, que inexistia. No entanto, abre-se a necessidade de formação de intelectuais. 

Antes, os primeiros intelectuais eram formados na metrópole de Portugal, e o Império 

começaria a criar as primeiras instituições de ensino superior, logo, começaram a formar os 

primeiros intelectuais em território nacional. “Nossa ‘americanidade’, ou nossas 

nacionalidades, tem sido caracterizada, segundo os vários intelectuais e em diferentes 

momentos pelas figuras do criollo, do europeu, do negro, do hispânico, da mestiçagem 

cultural.” (DOMINGUES, 2003, p. 18). 

O Brasil já era extremamente capitalista no século XX. A complexa formação social 

brasileira, recém inserida ao modo de sociabilidade capitalista, demarca os conflitos inerentes 

à sociedade de classes, como bem denota Florestan Fernandes, “A história de toda sociedade 

de classes é uma história de conflitos irremediáveis.” (FERNANDES, 2011, p. 101).  

O trabalho intelectual que aparece como obra mais sistematizada sobre a dominação 

burguesa em território nacional, foi a obra de Florestan Fernandes, mais especificamente com 

o livro “A Revolução Burguesa no Brasil”, que é a sistematização mais bem acabada da 

periferia dependente, na interpretação dos quadros marxistas (MATTOS, 2017).  

Para o Florestan, o Brasil também já era capitalista no século XX. Mas diferente da 

Revolução Burguesa na França, a Revolução Burguesa no Brasil não seguiu o modelo que 

confronta diretamente a aristocracia/oligarquia, e não mobiliza o povo contra a aristocracia 

agrária. Esse modelo teria que produzir mais valia, lucro, para alimentar não somente a 

burguesia nacional, como o capital internacional. Por isso, o capitalismo na periferia 

dependente, ao mesmo tempo que possui especificidades mais arcaicas, possui avanços 

formidáveis no desenvolvimento capitalista. Como o a burguesia dependente age para ter um 

desenvolvimento na sociedade capitalista, desenvolver-se sem romper com a dependência? 

O capitalismo teve que destruir a racionalidade do regime feudal, mas o Brasil não 

viveu o feudalismo. Então, quais são as origens da revolução burguesa no Brasil e nos países 
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subdesenvolvidos? Essa revolução burguesa não é clássica, é compósita. Uma classe 

dominante que se forja com o mais moderno e o mais arcaico, construindo o consentimento da 

subordinação. A formação social dependente vive em permanente crise política gerada pela 

dupla articulação entre imperialismo e sociedade colonial. A combinação entre o arcaico e o 

moderno é bem presente também na cultura política nacional.  

A partir desse caráter compósito, tiramos alguns exemplos da história brasileira. Faz-

se, então, a composição do senhor da fazenda (da aristocracia) com o imperialismo. Em outros 

momentos, a burguesia compõe com os sindicatos, e depois descarta. Mas não de forma dócil, 

ou como um simples divórcio, mas de forma truculenta, para devastar qualquer chance de 

reerguimento da classe trabalhadora. O Brasil não viveu a revolução industrial clássica, 

tampouco houve Walfare State nas “Terras de Santa Cruz”. Houve um desenvolvimento 

subalterno, com a expropriação da riqueza nacional (sua exportação), herança do Brasil 

colônia. Construção de uma subalternidade consentida, na composição com países centrais 

para a manutenção do poder interno. Essa subalternização consentida favorece tanto aos 

países centrais, quanto à burguesia nacional, que agrega o desenvolvimento tecnológico 

internacional. 

A dominação burguesa no Brasil foi fortemente caracterizada por um “bonapartismo”, 

que marca a transição do Brasil agrário para o urbano. Essa é uma leitura chave que Felipe 

Demier (2013) nos aponta e nos ajuda a pensar a formação social brasileira a partir do século 

XX.  

 

[...] autonomização relativa do Estado em face das classes sociais ao longo do 

período 1930-1964, apresentamos aqui nossa tese de que a transformação secular 

do Brasil agrário-exportador em uma moderna nação urbano-industrial se fez por 

um caminho bonapartista, isto é, percorreu os trilhos do que chamamos de uma via 

bonapartista da modernização capitalista. (DEMIER, 2013, p. 24; grifos do autor). 

 

O “bonapartismo” se torna uma conceituação abstrata em torno de diversas 

experiências, principalmente na Europa do século XIX, que deflagram um tipo de regime, 

uma forma sobre a qual se exerce o poder institucional nas sociedades contemporâneas. 

Penetra na sociedade para aliançar interesses de classe, como fenômeno que integra esses 

interesses à consciência de classe. Surge principalmente em períodos de crise, justamente 

quando interesses de classe e consciência de classe estão mais conflitantes, e tendem a 

desdobrar grandes tensionamentos na luta de classes. Logo, o bonapartismo é uma forma de 

dominação em períodos de crise de hegemonia. 

Quando a hegemonia de um determinado grupo social é abalada, é quando a coerção 

suplanta o consenso. A categoria bonapartismo é usada no marxismo para explicar os 
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momentos de crise orgânica, em que a burguesia abriu mão do poder político para Luís 

Bonaparte, que se intitula imperador, para manter seu poderio econômico. O 

cesarismo/fascismo é outro exemplo, de forma de dominação que não se mantém pelo 

consenso, mas pela coerção. Assim como existe o conceito de bonapartismo, Gramsci tratou o 

“cesarismo” como essa forma de regime aliada aos interesses da dominação burguesa, que 

dispensa o partido, o sujeito coletivo, o organizador da vontade coletiva, para suplantar a 

gestão estatal coercitiva. 

O bonapartismo, por sua vez, caracteriza-se pela figura do líder carismático, que 

ambiciona o controle da ordem, “[...] ‘bonapartista’ pode ser não só o regime e o governo, 

mas igualmente o Estado capitalista em si.” (DEMIER, 2013, p. 31). Parte do entendimento 

que o bonapartismo se entranha no Estado capitalista em si, não apenas nas suas formas 

governamentais e nos seus regimes. Marcado por um aspecto violento, o bonapartismo se 

situa entre a coerção implantada pela democracia burguesa e o fascismo, trata-se de uma 

adjetivação para regimes e governos, não para o Estado. Caracteriza-se, sobretudo, por uma 

“independência” do Estado, não uma independência econômica, porque o bonapartismo é 

usado para manter os privilégios burgueses, mas uma independência política, onde a 

burguesia abdica das suas funções políticas para manter seu domínio econômico. “[...] 

representações sociais são sempre selecionadas sob a influência dos grupos hegemônicos. Dar 

forma coerente e idealizada a essas representações é, pois, papel fundamental dos 

intelectuais.” (DOMINGUES, 2003, p.19). A privação política da burguesia nem se compara 

à subordinação política da classe trabalhadora. Assim, um dos principais alvos da ação 

bonapartista são os movimentos sociais, com vista a desmobilizá-los e desarticulá-los. 

Suspendem-se vários direitos da democracia burguesa alegando perigo revolucionário. Adota-

se “(permissão para prisão sem mandato judicial, suspensão do direito ao habeas corpus, 

suspensão do direito à inviolabilidade do lar e de correspondência, etc.). [...] Passa a vigorar 

um ‘estado de sítio’ permanente.” (DEMIER, 2013, p. 36; grifos do autor).  

No interior da sociedade capitalista, o Estado assume os privilégios da burguesia, no 

entanto, a perspectiva bonapartista tende a caracterizá-lo como Estado politicamente “neutro”. 

Como fenômeno próprio de sociedades complexas, o bonapartismo é tomado por 

Demier (2013) como cânone de interpretação da sociedade brasileira, deflagrada por práticas 

oligárquicas e aristocráticas da sua modernização conservadora. O bonapartismo assume um 

caráter estrutural na formação social brasileira, tipificado, inclusive, por regimes democrático-

burgueses. Nos países de capitalismo periférico, como o Brasil, sob a égide do imperialismo, 

o bonapartismo penetra com mais densidade e permanece por mais tempo caracterizando suas 

práticas políticas.  



93 

 

“Os fenômenos históricos nunca experimentam uma repetição completa.” 

(TROTSKY, apud DEMIER, 2013, p. 51), diz Trotsky, que nos ajuda a pensar que o 

fascismo, o liberalismo, junto com o bonapartismo, tiveram suas especificidades em território 

brasileiro. 

Essa derivação bonapartista é também resultante da luta de classes, cujo caminho 

estampamos desde os posicionamentos da burguesia nacional na construção do seu poderio 

hegemônico, que se pautou por meio da sua “apartação” nas intervenções diretas na política. 

Tudo isso para lograr à burguesia não só o poder econômico, mas como classe dirigente, que 

assume não só a direção política dos segmentos e frações da burguesia na Primeira República, 

mas, principalmente, a direção da classe trabalhadora, que ora assume ameaça ao poder dos 

capitalistas. 

 

Esta capacidade hegemônica alcançada por certas frações do capital, conferindo à 

burguesia um papel de classe dirigente no cenário nacional, criava, na perspectiva 

gramsciana, as condições para uma forma de dominação político-social calcada 

numa combinação relativamente equilibrada de elementos coercitivos e 

consensuais. (DEMIER, 2013, p. 53; grifos do autor). 

 

A forma de dominação burguesa é caracterizada por propagação ideológica e oferta de 

meios materiais na forma que perpetue uma democracia burguesa, com a velha política de 

cooptação de lideranças da classe trabalhadora. Em detrimento dessa perspectiva, emergia 

uma efervescente intelectualidade nas ruas e praças cariocas. “O mundo da boemia, por sua 

vez, parece ter contribuído decisivamente para a constituição da esfera pública no Rio, desde 

que muitos intelectuais [...] buscavam normatividade alternativa à do regime, à semelhança 

das classes populares.” (DOMINGUES, 2003, p. 65-66).  

A burguesia do Distrito Federal (DF) bem que tentou efetivar quadros políticos com a 

criação do Partido Economista (PE) e do Partido Autonomista do Distrito Federal (PADF), 

onde buscavam incorporar intelectuais e representantes da oligarquia. Mas foi uma tentativa 

marcada por fracasso. Ao tentar adentrar à cena política, a burguesia carioca já se depara com 

o envolvimento político e cultural dos setores populares, com destaque para operários e 

funcionários públicos. Os recém partidos burgueses do DF não poderiam contar com o voto 

censitário para exercer hegemonia. 

Em meio à contestação da classe trabalhadora ao poder oligárquico da Primeira 

República, com o notório crescimento dos sindicatos e o motim de greves, a classe dominante 

brasileira sofreu fortes abalos com a crise de 1929, e os contornos de sua direção política se 

depararam com dificuldades estruturais. A “Revolução” de 1930 traz à tona a necessidade do 

“reordenamento” de uma direção política com base no regime bonapartista de Getúlio 
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Vargas
49

, já que a classe dominante não possuía capacidade diretiva, esse modo de governo 

assume uma direção acima das massas populares, ora em acelerado crescimento nos setores 

urbanos, e da burguesia, sem primar, contudo, pela preservação do sistema capitalista. Esse 

esquema mantinha a defesa do intervencionismo estatal, propagado como solução da 

economia política mundial. Nesse momento, a burguesia nacional se ausenta parcialmente do 

poder político, para manutenção do seu poderio econômico e social. A burguesia se mantém à 

margem, acomodando-se, aos poucos, às câmaras de representação corporativas. 

 

O liberalismo daria colorido ao programa do PE. Seus objetivos programáticos 

incluíam o voto obrigatório e o direito de voto da mulher, a reforma da legislação 

fiscal e, com abordagem bastante recuada da questão social, a disseminação da 

instrução, a proteção à invalidez e à velhice, às mulheres e às crianças, a criação de 

escolas profissionais pelo país e o atendimento às desamparadas populações rurais. 

O PE abria-se a questões de ordem geral, como o analfabetismo – ‘problema 

máximo de nossa nacionalidade’ [...]. (DOMINGUES, 2003, p. 53). 

 

Mas se tratava somente de um programa. Quem ditava o Estado era o varguismo. 

A busca por legitimidade do governo varguista se dá justamente no apelo às 

necessidades dos setores populares urbanos, e a complexidade da sociedade brasileira 

intensificava esse ajuste aos interesses da classe trabalhadora, para então obter o mínimo de 

respaldo popular, pois do contrário, seria impossível manter direção sem alargar a base se 

sustentação do governo. Vargas se apresenta, portanto, como líder do interesse nacional, que 

concilia o interesse de todas as classes, visando a harmonia (ordem) e progresso da nação. 

“Será por meio desse sistema político bonapartista que se iniciará, substantivamente, a 

retardatária modernização capitalista industrial do país.” (DEMIER, 2013, p. 82). Esse regime 

de agregação das massas logrou forte influência através do carismático líder bonapartista de 

1930 à 1937. 

Essa modernização retardatária é a mesma que consolidou direitos democráticos, 

como a ampliação do voto, mas num governo de extremismos, marcado por um regime 

ditatorial, de repressão à liberdade da imprensa, e perseguição a partidos de esquerda, como o 

PCB (Partido Comunista Brasileiro). Vejamos, o mesmo regime que na Constituição de 1934 

prevê direitos sociais, que atendiam parcialmente as reivindicações da classe trabalhadora, e 

que assegurava “no papel” a liberdade de associação política, de crença, de reunião, e de 

imprensa, é o mesmo regime que ora se contrapõe a esses pré-requisitos, perseguindo-os 

veemente. O bonapartismo característico do varguismo desde seu início, toma a cena com 

radicalidade com a instauração do Estado Novo em 1937, otimizando a dominação burguesa 
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 A Era Vargas é constituída por três períodos: Governo Provisório (1930-1934); Governo Constitucional 

(1934-1937); e Estado Novo (1937-1945). 
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na retardatária modernização capitalista brasileira. “[...] a ‘massa da burguesia’ tupiniquim 

continuava a ser politicamente oligárquica (e, portanto, abertamente federalista e contrária ao 

reconhecimento da ‘cidadania’ política e social aos setores populares).” (DEMIER, 3013, p. 

117). Qualquer posição reformista democrático-burguesa era vista pela periférica e atrasada 

burguesia brasileira como um “atentado” comunista, sem saber distinguir comunismo de 

reformismo. Essa posição explica o quanto a burguesia se corrói ao ver ascensão de direitos 

da classe trabalhadora, e se sempre trata de reverter a situação que a própria burguesia 

permite. Deste modo, era extremamente conflitante manter os interesses de ambas as classes 

fundamentais. Para manter a ordem burguesa naquele contexto de crise de hegemonia, 

suplantou a coerção, justificados pela simbólica frase da burguesia francesa do final do século 

XIX: “Antes um fim com terror, do que um terror sem fim!”. “Desde antes da decretação do 

Estado Novo, a representação do empresariado já demonstrava sua simpatia pelo 

autoritarismo crescente.” (DOMINGUES, 2003, p. 60). 

A Aliança Nacional Libertadora (ANL) surge num contexto de extrema perseguição 

aos movimentos operários, com uma plataforma de lutas contra o imperialismo, o pagamento 

da dívida externa, na defesa da distribuição de terras dos latifúndios, enfim, em defesa de um 

governo popular e revolucionário. A ANL era vista como o “fantasma comunista”, que 

deveria ser perseguida e reprimida. Vargas, então, sanciona a Lei de Segurança Nacional 

(LSN), uma espécie de AI-5 da Era Vargas. “Em meio à histeria anticomunista que então se 

alastrava entre os meios civis e militares, fortalecia-se a imagem pública de Vargas, assim 

como a ideia de que seria necessário um regime de força para salvaguardar o status quo.” 

(DEMIER, 2013, p. 129). 

Nesse período não só os líderes de esquerda, como também a intelectualidade 

“progressista” sofria intensa perseguição e desfalque.
50

 A própria burguesia se via 

desmoralizada na figura de seus representantes políticos. Nem mesmo o liberalismo burguês 

conseguia sustentar alguns ideais progressistas, diante da facínora repressão a mando dos 

interesses econômicos e sociais da própria burguesia. Que, aliás, apoia cada vez mais Getúlio 

Vargas diante do crescimento industrial e comercial impulsionado por seu governo. Estava 

posta, assim, uma “crise orgânica” no interior da própria burguesia, que não tinha mais 

legitimidade nas suas representações políticas tradicionais. Representações políticas 

significativas como Pedro Ernesto e o PADF, que representavam o liberalismo na política 
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 São capturados em 1936 Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, extraditada para ser executada na Alemanha 

nazista. Artur Ewrt ficou louco após torturas, Victor Allan Baron é tido como “suicidado”. Dentre os intelectuais 

perseguidos estão também Anísio Teixeira e o prefeito do DF Pedro Ernesto. Cinco parlamentares foram presos 

por denunciarem as ações fascistas do regime (os deputados Abguar Bastos, Domingos Velasco, João 

Mangabeira, Otávio da Silveira e o senador Abel Chermont). (DEMIER, 2013). 
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carioca, defendiam programas sociais limitados, e se colocavam como propagadores da 

cidadania reivindicada pela população da cidade. “Vargas surgia então ao empresariado como 

alternativa, trazendo consigo o corporativismo e um capitalismo politicamente orientado, no 

qual tinham papel destacado alguns dos tenentes mais autoritários e antipopulares, como Góes 

Monteiro [...]”. (DOMINGUES, 2003, p. 71). 

Desde 1930 o bonapartismo apresenta suas interfaces na sociedade brasileira, mas é 

com o golpe de 1937, com a instauração do Estado Novo, que ele alcança o patamar mais 

violento e reacionário da política varguista. O que antes ficava nas entrelinhas, agora se 

escancara com gritante coerção de classe, de um bonapartismo semifascista, de ditadura 

policial-militar, ora a mais conveniente opção burguesa.  

 

A ditadura do Estado Novo pode ser vista, assim, como um claro exemplo da 

(trotskista) tese de Florestan Fernandes, segundo a qual a ‘revolução burguesa’ nos 

países dependentes [...] dispensaria a existência de uma revolução de tipo 

‘democrático-burguesa’, mas também se faria acompanhada de formas políticas cada 

vez mais ditatoriais e autocráticas. (DEMIER, 2013, p. 163). 

  

No tocante das amálgamas traçadas pela Era Vargas, de conluio com o nazi-fascismo 

alemão e italiano, a aliança com o poder norte americano faz o Brasil se opor àqueles que 

inspiravam o Estado Novo. Montava-se a farsa da guerra ao fascismo, por uma democracia 

que inexistia em terras brasileiras, tudo em nome de acordos internacionais e do interesse do 

grande capital.  

A burguesia nacional assume uma subalternidade consentida, não que a burguesia 

brasileira seja débil, isso significa que ela assume parceria com a burguesia internacional. O 

desenvolvimento dependente acomoda divergências entre o arcaico e o moderno, entre polos 

conservadores e modernistas das classes dominantes, entre frações diversas dessa classe. É 

possível conciliar a posição subalterna do Brasil? Sim. E a resposta é dada justamente para 

conservar o poderio das classes dominantes. É na “combinação de modernidade e atraso”, 

como nos diz Sampaio (1999), que a burguesia dependente dispõe de meios para desenvolver 

seu padrão de acumulação com um mínimo de estabilidade para suportar os ritmos desiguais 

do capitalismo. 

Vargas não poderia perder seu prestígio, diante do alvorecer do movimento do PCB, e 

em 1º de maio de 1943 anuncia a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), consagrando-se 

“pai dos pobres”, e já não era bem visto pela burguesia, principalmente pelo capital 

internacional, tendo decretado a Lei dos Atos contrários à Economia Nacional, considerada 

anti-imperialista, já que previa a desapropriação de empresas nacionais e estrangeiras. A 

estratégia de Vargas com sua política trabalhista vinha ao encontro de uma conjuntura 
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complexa acirrada pelas contradições da sociedade brasileira, cuja modernização pulava 

etapas, desenvolvendo-se de modo “desigual e combinado”. O desenvolvimento agrário-

industrial não era ampliado às condições de vida da classe trabalhadora, que no campo (ainda 

maioria) e na cidade amargavam as precariedades desde os tempos do período imperial. 

 

Também no Brasil as transformações foram sempre o resultado do deslocamento da 

função hegemônica de uma para outra fração das classes dominantes. Mas estas, em 

seu conjunto, jamais desempenharam, até recentemente, uma efetiva função 

hegemônica em face das massas populares. Preferiram delegar a função de 

dominação política ao Estado [...]. (COUTINHO, 2007, p. 204). 

 

[...] o que marcou o fracasso burguês foi a imersão do empresaridado industrial no 

tradicionalismo liberal do mundo da vida dos setores dominantes, agrários e 

urbanos, e sua decorrente incapacidade de liderar a reformulação da esfera pública 

quando as classes populares emergiam na cena política mais decisivamente. Esse 

parece ser um dos fatores que se apresentam para explicar a forma de modernização 

excludente e autoritária do continente no século XX. (DOMINGUES, 2003, p. 77). 

 

Assim, a burguesia não alcançara hegemonia política, forçando a adequação do 

bonapartismo como forma de sua dominação. Em meio ao fracasso burguês e o fortalecimento 

da classe trabalhadora, a variante bonapartista não se caracterizaria pelo semifascismo, como 

se apresentou anteriormente na ditadura do Estado Novo, a força dos trabalhadores pressionou 

a truculência burguesa a ceder. 

O PCB também alcança força e adesão de massa. Projetado o “[...] fim do Estado 

Novo, com um proletariado robustecido e bastante ativo politicamente, a burguesia industrial 

viu-se também impossibilitada de estabelecer sobre ele uma forma de dominação hegemônica, 

de cunho democrático-burguês.” (DEMIER, 2013, p. 181). 

O período entre 1946 e 1964, o espaço entre as ditaduras, não houve uma “hegemonia” 

burguesa, com apresentação dos seus interesses como os gerais da nação. “Os aspectos 

reformistas do ideário populista não foram formulados pelos intelectuais orgânicos da 

burguesia brasileira [...]” (DEMIER, 2013, p. 200). O populismo serviu à conciliação das 

classes, legando ao Estado uma posição de maior “neutralidade”. O pós-1945 é marcado pelo 

consenso de uma “revolução passiva”
51

, com relativa liberdade de organização política, e 

ampliação dos direitos políticos e sociais. 

 

                                                 
51

 “Na concepção de Gramsci, ocorre revolução passiva quando as classes dominantes, sob a pressão das classes 

subalternas, entregam alguns anéis para não perder os dedos, ou seja, concedem algo aos de baixo em troca da 

renúncia deles a uma luta por transformações efetivamente revolucionárias.” (COUTINHO, 2006, p. 97). “[...] 

duas causas-efeitos da revolução passiva foram apontadas por Gramsci: por um lado o fortalecimento do Estado 

em detrimento da sociedade civil, ou, mais concretamente, o predomínio das formas ditatoriais de supremacia 

em detrimento das formas hegemônicas; e, por outro, a prática do transformismo como modalidade de 

desenvolvimento histórico que implica a exclusão das massas populares. (COUTINHO, 2007, p. 203).” 
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Permaneciam excluídos do pacto populista os assalariados agrícolas e os 

camponeses, que continuavam privados de direitos sociais e trabalhistas e – na 

medida em que a maioria deles era formada por analfabetos – do direito de voto. 

Essa exclusão tornava possível a manutenção no bloco de poder da velha oligarquia 

latifundiária, mas servia também à burguesia industrial, na medida em que ampliava 

enormemente o exército industrial de reserva e, por conseguinte, pressionava para 

baixo os salários dos trabalhadores urbanos. (COUTINHO, 2007, p. 207). 

 

O populismo no Brasil teve início no Estado Novo, mas experimentou seu apogeu no 

período liberal-democrático de 1945-1964, com a incorporação de vantagens econômicas 

reais aos trabalhadores assalariados urbanos, sob a forma de concessões de direitos sociais. 

Coutinho (2007) diria que se tratava de uma maneira de agregar, de forma subalterna, os 

trabalhadores urbanos ao bloco do poder. 

Os governos de JK, Jânio Quadros e João Goulart, pensados dentro da ótica 

bonapartista, sucumbiram à modernização conservadora do país. Com JK foi intensificada a 

diplomacia brasileira com o capital estrangeiro, o rápido governo de Jânio Quadros detinha 

uma burguesia que aspirava cada vez mais o poder político, e em João Goulart essa burguesia 

disse um basta, sem ceder nem mais um passo ao semibonapartismo democrático. “Incapaz 

agora de manter a participação política dos trabalhadores nos limites exigidos pela ordem 

burguesa, só lhe restava sair de cena para que outra configuração política assumisse a tarefa 

de dar continuidade à modernização capitalista do país.” (DEMIER, 2013, p. 215). A 

burguesia não aguentou perdurar a “colaboração de classe” que vinha “engolindo a seco” e 

partiu para o ataque que lhe é pertinente, via coerção. 

Florestan Fernandes usa o conceito de revolução passiva para pensar a revolução 

burguesa no Brasil. Diz que essa burguesia é compósita, desde sua origem em território 

nacional já está vinculada ao capital internacional, já é dependente. Essa burguesia que nasce 

subordinada ao imperialismo, é tirânica com os interesses dos subalternos, daí se aliança com 

o setor agroexportador. A atitude da burguesia exerce o poder no Brasil de maneira 

“contrarrevolucionária”. Também no sentido preventivo, antes que uma revolução dos 

trabalhadores possa confrontar os interesses burgueses. Esse termo contrarrevolução é trazido 

por Florestan Fernandes para marcar o traço do exercício do poder da burguesia, que está 

muito mais concentrada no uso da coerção do que do consenso, o que seria “uma forte 

associação racional entre desenvolvimento capitalista e autocracia” (FERNANDES, apud 

MATTOS, 2017, p. 12). O que acontece a partir de 1964 é que a autocracia burguesa tira a 

máscara, como diz Florestan. O regime autocrático continuou desde 1945, mas mascarado.  

A leitura do Brasil como um país de formação social atrasada, fechou os olhos dos 

intelectuais na compreensão de que o seu desenvolvimento capitalista urgia a todo vapor, 

principalmente na Ditadura de 1964. 
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Naquele momento, não eram muitos intelectuais brasileiros a compreender o fato de 

que nosso País – e, em grande parte, precisamente por causa da política econômica 

do regime militar-tecnocrático – alcançara um nível de desenvolvimento capitalista 

pleno, e até mesmo de capitalismo monopolista de Estado. (COUTINHO, 2007, p. 

194). 

 

A compreensão de que a formação social do Brasil é composta por “revoluções 

passivas” desde sua “Independência” é ponto chave de análise, e o bonapartismo é parte 

desses processos, já que caracteriza a modernização conservadora da história brasileira, que 

reforça o princípio do lucro, e que mantém o poder das classes dominantes tradicionais. Com 

a permanência do latifúndio, a exploração do trabalho no campo sobrevive no capitalismo. O 

grande latifúndio se torna empresa capitalista agrária gradualmente e “pelo alto” (elitista e 

antipopular), e a incorporação do capital estrangeiro abre as margens para a conversão 

industrial do Brasil moderno, com a ascensão da burguesia industrial e financeira. A 

modernização conservadora alavancada pela ditadura militar insere o Brasil na fase do 

capitalismo monopolista. 

Como estratégia de dominação, grande parte dos intelectuais de esquerda são 

absorvidos ao aparato estatal. “Esses intelectuais eram frequentemente cooptados para a 

burocracia estatal [...]”. (COUTINHO, 2007, p. 2006), para influir na disputa da própria 

sociedade civil, tão débil que não conseguia manter a subsistência dos próprios intelectuais.  

As categorias que Gramsci apresenta servem como análise de interpretação, suas 

categorias se conectam. A sociedade civil não é gelatinosa em todos os lugares, vejamos 

como a burguesia é eficiente também ocupando setores da sociedade civil para manutenção do 

seu poder. 

Marcelo Badaró Mattos (2017) aponta os estudos de René Dreifuss para descrever 

como a burguesia do grande capital organizou, através de seus intelectuais orgânicos, as 

frações da classe dominante para o golpe de 1964. 

 

[...] influenciado pela noção de ‘intelectual orgânico’ de Antônio Gramsci, Dreifuss 

mostrou que seus participantes constituíam uma ‘elite orgânica’ de empresários e 

militares. Essa ‘elite orgânica’ foi por ele mapeada a partir de centenas de 

documentos do IPES e do IBAD, desvelando seus vínculos com grandes empresas 

multinacionais e associadas. (MATTOS, 2017, p. 17). 

 

Ainda que sobre o viés da revolução passiva, que prima pelo fortalecimento do Estado, 

como vigorou na Ditadura, a burguesia investiu fortemente em órgãos de construção da 

opinião pública, investiram na mídia que faria o papel de ampliar o consenso não só nas 

camadas dominantes, mas, sobretudo, para levar o consenso aos subalternos. O que demonstra 
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nenhuma ingenuidade e fragmentação da sociedade civil, que se consolidava fortemente como 

aparato ideológico da burguesia. 

 

Máximo investimento nos aparelhos privados de hegemonia e força máxima na 

máquina repressiva constituem a combinação mais adequada para definir o grau de 

articulação historicamente localizado de coerção e consenso através do qual se 

constrói a dominação capitalista numa sociedade ocidental periférica como a 

brasileira. (MATTOS, 2017, p. 21). 

 

Cabe interpretar como os traços autocráticos da ditadura permanecem na sociedade 

brasileira, ainda que sob um regime democrático. Felipe Demier identifica o percurso 

histórico da autocracia burguesa no Brasil a partir de uma leitura sobre o bonapartismo. 

Quando Demier utiliza a categoria bonapartismo, explica que este Estado interventor 

utiliza mais o estágio repressivo. Para Demier, Vargas constrói um regime bonapartista, com 

traços bonapartistas muito fortes.
52

 Até existia um bonapartismo que podia ser mais 

progressista. A Ditadura Militar, por exemplo, é entendida como um bonapartismo mais 

repressivo. Após o “fim” da ditadura não surge uma democracia efetiva, mas uma 

“democracia blindada” às reivindicações dos trabalhadores, às demandas dos subalternos.  

O conceito de democracia blindada cunhado por Demier abarca não só o exemplo do 

Brasil, como de demais situações periféricas onde a democracia burguesa é implantada num 

contexto em que o capital não cederia à pressão da classe trabalhadora por amplos direitos 

(MATTOS, 2017). 

A ampliação da democracia é o que Florestan Fernandes chama de revolução dentro 

da ordem. Ou seja, forjar uma democracia, que não abranja de fato às necessidades dos 

trabalhadores, mas que mantenha o consenso destes, para a manutenção da ordem burguesa.  

“Apesar de a década de 1980, no Brasil, ser identificada como a década perdida, do 

ponto de vista da economia, pode ser considerada a década do ressurgimento das lutas sociais 

[...]” (ABRAMIDES, 2006, p. 124). Foi o período de grandes conquistas, a partir da luta e 

organização da classe trabalhadora, mas que foram dissipadas posteriormente com a 

implantação das medidas neoliberais no país. A investida do capital por intermédio do avanço 

neoliberal na esfera estatal, diante do desemprego estrutural e a precarização do trabalho, 

alargam as bases de destruição dos direitos sociais conquistados historicamente. Não que as 

políticas ficam somente nas leis, é mais que isso, logo após à Constituição acontece a 

avalanche do neoliberalismo, o que interrompe a construção dos princípios democráticos, o 

que inviabiliza na prática a Constituição de 1988. 

                                                 
52

 Na análise clássica de Trotsky, o bonapartismo tem diversas faces, em diversas nações. 
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O grande capital investirá pesado no consenso na dominação de classes. A democracia 

parlamentar, conquistada a duras penas, tem no período de 1985-1989 concluída sua transição 

política. Nesse intermédio, muita luta da classe trabalhadora foi absorvida pela regulação 

estatal, e a Constituição de 1988 é o maior símbolo de suas conquistas. Mas nesse período, a 

burguesia não estaria de braços cruzados, vendo de plateia essas conquistas. A burguesia do 

nosso capitalismo dependente está sempre com suas “cartas na manga”, e investe na 

ampliação dos aparelhos privados de hegemonia do grande capital, dando continuidade aos 

tradicionais meios de comunicação, como já vinham fortalecendo com a disseminação de seu 

ideário, e por meio das novas Organizações da Sociedade Civil, mais conhecidas por ONG’s 

(Organizações Não Governamentais). A ordem produtiva continua a mesma, capitalista com 

base na exploração do trabalho e na ampliação da expropriação, o que muda é o modo como a 

classe dominante mantém sua hegemonia, que agora ganha destaque com “[...] a reatualização 

das práticas filantrópicas, travestidas de ‘responsabilidade social’, que incorporam intelectuais 

e militantes, através dos procedimentos de ‘empresariamento de projetos’ como forma de 

sobrevivência [...].” (MATTOS, 2017, p. 20).  

O movimento social de massa, as lutas sociais, por sua vez, vão cedendo espaço ao 

crescimento das lutas institucionais, a partir dos conselhos de direitos. “A Reforma do Estado 

cria as organizações sociais – OS – que submete a política social a um caráter privado – em 

que essas organizações passam a funcionar orientadas por interesses particulares [...]”. 

(ABRAMIDES, 2006, p. 114). 

Os anos dourados não foram tão dourados para a classe trabalhadora. Existe uma 

insistência em denominar a constituição como cidadã, mas os avanços são relativos no âmbito 

da legislação. Florestan Fernandes diz que a constituição não tem nada de cidadã, ela é sim 

híbrida e ambígua. A expansão dos direitos se deu de forma seletiva e fragmentada, e não foi 

a era Collor que iniciou seus embargos. O movimento de corte dos recentes direitos já vinha 

acontecendo devido o crescimento da dívida pública. E onde que inicia o ataque do capital no 

controle dos gastos? Exatamente naqueles dispositivos que beneficiam os trabalhadores, ou 

seja, através do controle dos gastos com políticas sociais. 

A compreensão de que a privatização inicia após o neoliberalismo é equivocada. A 

saúde, por exemplo, era contributiva, logo tinha um caráter privado. Nunca houve 

universalização das políticas. A quem esse discurso quer atender?! 

A centralidade no capitalismo perde lugar para o neoliberalismo, que é uma estratégia 

da burguesia no enfrentamento da crise. Ao invés de ir à origem da questão, faz-se, 

equivocadamente, um ataque ao neoliberalismo. 
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Por meio de artifícios políticos, econômicos e culturais, a democracia blindada adentra 

às demandas populares impregnada pelo reformismo, e como resposta à questão social, 

implanta-se políticas sociais compensatórias. 

O Estado procura dar respostas à questão social, ao mesmo tempo que administra as 

suas expressões atendendo às demandas da ordem monopólica.  

 

O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a ‘questão social’ – 

diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da ‘questão 

social’; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: sua 

existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital 

tornado potência social dominante. A ‘questão social’ é constitutiva do 

desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-se o 

segundo. (NETTO, 2009, p. 157).  

 

As análises de Demier ajudam a pensar que os governos do Partido dos Trabalhadores 

(PT) darão continuidade à forma da democracia blindada, como meio de administrar a questão 

social no Brasil, porém, com o surgimento de um novo fator, o transformismo
53

. Nesse 

momento, a sociedade civil ganha novos aliados na construção de consensos e no 

“apassivamento” dos conflitos, sindicatos e partidos outrora de esquerda cambiam sua 

estratégia de luta, e se aliam, como novos aparelhos privados de hegemonia, à manutenção do 

status quo. Tais setores imersos na lógica do “menos pior”, seguem a lógica da conciliação de 

classes, conciliar o inconciliável, reunir interesses totalmente opostos. E sob interesses 

opostos, segue a lógica de quem ganha é o mais forte. Assim, prevalecem os interesses da 

classe dominante, que conseguem cooptar individualmente representantes dos trabalhadores, 

que assumiram o programa do capital, como seu próprio programa, “[...] no projeto político 

representado pelo PT ocorre uma ‘troca de referência de classes [...] pela generalidade formal 

da cidadania’”. (MATTOS, 2017, p.27). 

O projeto democrático popular no Brasil é uma figuração do etapismo. Em momento 

de expansão é possível conciliar políticas publicas, já em momentos de crise, fica mais 

complicado. Projeta-se, assim, a incapacidade da burguesia dependente realizar/manter a 

revolução democrática, a superação de uma ordem, de um modo de produzir, mas que não 

necessariamente atenda à classe trabalhadora. A ideia de revolução instrumental é uma 

revolução dentro da ordem, o que nós entendemos por reformas. Estágio de reformas das 

políticas públicas que não emancipam, mas fornece os mínimos sociais necessários. 
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 “A questão do transformismo, ou da incorporação de lideranças individuais e, em seguida, grupos políticos 

inteiros (o PT e a CUT, em especial), forjados na luta da classe trabalhadora, à órbita do projeto dominante, nos 

leva às mudanças no regime democrático do Estado burguês brasileiro no período inaugurado pela posse de Lula 

da Silva na presidência em 2003”. (MATTOS, 2017, p. 24). 
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Nos governos do PT, houve uma migração de intelectuais “da esquerda para a direita”, 

intelectuais que transitaram da classe trabalhadora, para a “zona de hegemonia da classe 

dominante”. Assim, foi mantida a lógica contrarrevolucionária preventiva da dominação 

burguesa, sob um viés de relativa estabilidade econômica, com políticas sociais focalizadas e 

compensatórias, com relativas melhorias nas condições de vida dos setores mais 

pauperizados. 

 

Desde a sua origem, o PT nunca se constituiu em um partido marxista, um partido 

de perspectiva revolucionária; porém, o fato de o PT ter nascido das lutas sociais fez 

com que setores marxistas, setores que não abandonaram a perspectiva 

revolucionária, atuassem e interferissem em seu interior, na luta pela construção do 

socialismo, o que o caracterizou um partido de esquerda. (ABRAMIDES, 2006, p. 

297). 

 

O PT deixa à margem a perspectiva teórica de alguns de seus militantes políticos, e se 

consolida como partido social-democrata reformista, preocupando-se com a institucionalidade 

e governabilidade, que não aderia a uma perspectiva teórica crítica, tampouco a luta pelo 

socialismo. E como se não bastasse, essa direção política centrada na esfera da 

institucionalidade ganharia os espaços mais combativos de luta da classe trabalhadora, os 

sindicatos, organizações populares, universidades e movimentos sociais. Perde-se de vista a 

independência e autonomia dos movimentos populares, no âmbito da luta de classes. Não 

podemos generalizar essa questão a todos os movimentos, mas grande parte da esquerda foi 

acoplada pelo viés da luta institucional, por um politicismo da “democracia como valor 

universal”. Além do mais, esse institucionalismo do PT e demais partidos reformistas, seguia 

os ditames da política neoliberal do FMI, perpetuando a dominação imperialista do capital 

nacional e internacional. 

Forja-se uma crise política, levantada com “a poeira da lava jato”, para se justificar 

uma crise que é estrutural. A crise atual não é passageira, mas é orgânica, é estrutural, que se 

reflete, então, na superestrutura, nas organizações políticas, tanto na sociedade política, 

quanto na sociedade civil. O Impeachment de Dilma Roussef em 2016 foi um golpe
54

 

parlamentar direcionado pela burguesia nacional mais uma vez para a manutenção da sua 

dominação.  

                                                 
54

 Existe uma larga diferença entre golpe e revolução. A tomada do poder para manter a hegemonia dominante, 

onde não há mudança de estrutura econômico-social, é caracterizada como golpe. Já a revolução exige mudança 

nas estruturas para caracterizá-la. A revolução não necessariamente se dá pela tomada do poder pelos 

trabalhadores, a exemplo da Revolução Francesa, uma revolução burguesa, que provocou mudança na estrutura 

econômico-social, mas não elevou a condição subalterna dos trabalhadores. Revolução não surge de toda 

situação revolucionária. Há necessidade de construção social e política da revolução. Depende da organização da 

classe. Não adianta ser vanguarda, mas não ter direção. É necessária a organização do partido político. 
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A crise política da classe dominante cria fissuras e a possibilidade de indignação nas 

classes oprimidas. Porém, os segmentos da burguesia podem colidir e se recompor. 

Deparamo-nos também com um aburguesamento dos operários/trabalhadores, que ao assumir 

a ideologia burguesa, abrem mão do processo revolucionário. 

Para citar Gramsci, Maria Beatriz Abramides diz “A concepção de democracia 

socialista estabelece a necessidade histórica de realização da democracia econômica, política 

e social, com ênfase nos processos advindos das ‘guerras de movimento e de posição’.” 

(ABRAMIDES, 2006, p. 105). Para ser democracia, está em jogo não só fatores sociais e 

políticos, mas, sobretudo, econômicos. A priorização da luta de pela democratização 

enfraqueceu a luta de classes. “O processo de lutas pela democratização nos países latino-

americanos proporciona um deslocamento da luta de classes, pela crença e ilusão democrática 

formal e política, para o âmbito prioritário do Estado.” (ABRAMIDES, 2006, p. 103).  

A organização dos trabalhadores deve acontecer de forma independente, a “classe para 

si”. Manter uma organização independente, ainda que haja disputa entre a classe. Lenin diz 

que é necessário que os trabalhadores percam a esperança para que se ponham em 

movimento. 

Por que Florestan Fernandes sentia necessidade de outra interpretação? Porque faltava 

às análises sociológicas a análise de classe, colocar em xeque o exercício do poder de classe. 

As categorias de análise formuladas por Florestan como esforço de interpretação sociológica, 

a partir da realidade concreta, e interpretar a história para além das análises anteriormente 

formuladas. “Surge à tona, com toda clareza, como os antagonismos de classes são 

percebidos, elaborados e utilizados organizada e institucionalmente para esmagar os vários 

estratos das classes despossuídas e subalternas [...]” (FERNANDES, 2011, p. 100). 

A partir do tema da revolução burguesa no Brasil, os debates que eram feitos, fugiam 

do ângulo central, que é a transformação social. O mundo acadêmico se afastava dessa 

perspectiva. A ideia do sujeito político da transformação sempre esteve em Marx. Não é 

fundamentada essa falsa ideia de que há um pensamento em Marx jovem, e outro no Marx 

maduro. Por sua vez, Florestan indicava como central a intervenção na realidade, apontava 

metas, para pensar alternativas que a sociedade têm, em detrimento de uma sociologia 

academicista. Assumindo esse desafio, o Serviço Social constrói um projeto de profissão que 

se contrapõe ao academicismo e se vincula político-praticamente às lutas gerais dos 

trabalhadores. Essa construção fundamenta o debate da natureza intelectual do assistente 

social, situando-o como um intelectual orgânico. Veremos essas questões a seguir. 
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O elemento popular “sente”, 

mas nem sempre compreende ou sabe; 

o elemento intelectual “sabe”,  

mas nem sempre compreende e, menos ainda, ”sente”. 

 

 (Gramsci, 2015 - Q11§67) 

 

3. A natureza intelectual do Serviço Social 

 

 

Conforme exposto no movimento anterior, Gramsci não relata a história dos 

intelectuais, mas estuda o processo de formação dos intelectuais. E estudar a formação dos 

intelectuais no Brasil, a partir da formação peculiar à sociedade brasileira, é um caminho 

necessário no percurso desse trabalho sobre os intelectuais e o Serviço Social. 

Quando dizemos que uma coisa é natural, é porque naturalmente assim deve ser. 

Quando naturalizamos a política, significa comparar com coisas que não podem ser mudadas. 

A naturalização do estado de coisas é o equívoco mais perigoso com que possamos lidar. É 

uma situação de poder e perigo, lima com qualquer convergência. Essa operação ideológica é 

perigosíssima. Ao aceitar que “a vida é assim mesmo”, “tinha que ser assim”, revelamos certa 

passividade diante de relações que são sim mutáveis. Tais frases revelam um conteúdo 

extremamente autoritário e alienante, que subjugam qualquer tentativa de mudança de 

determinada condição. Assim, “vai se vivendo”, “vai se levando”, porque é imposto que não 

pode ser diferente. Essa situação não é natural, não pode ser dada como inacabada.  
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[...] uma ‘teoria geral da História’, ou, mais propriamente, uma teoria geral da 

relação correspondente entre o político e o econômico nos quadros do ‘modo de 

produção’, a funcionalidade do Estado é uma tarefa histórica, concreta, que se põe 

de diferentes maneiras para cada ‘formação social’ e que não pode ser nem 

pressuposta, nem derivada. (CODATO; PERISSINOTTO, 2001, p. 27). 

 

Por isso a base da consciência parte da classe. O pertencimento à classe não garante a 

consciência de classe. Assim, o conteúdo do Estado é alterado, abre mão da sua “capa 

ideológica” para assumir seu caráter de classe.  

Abrindo os caminhos, o debate sobre Estado e classes sociais no movimento 1 nos deu 

bases para pensar a cultura também como parte do processo da formação social brasileira e 

seus intelectuais. Entendendo a cultura como expressão prática organizadora da sociedade, a 

partir de uma definição de Gramsci, como “[...] um ‘mundo’, uma ‘esfera’, um ‘campo’, uma 

‘estrutura’ de atividade realizada por ‘camadas’ intelectuais, vale dizer por aquela ‘massa 

social que exerce funções organizativas’ – para além do campo da cultura – também na 

‘produção’ e no ‘campo político administrativo’.” (LIGURORI; VOZA, 2017, p. 172). Logo, 

entendendo a cultura associada ao conceito de hegemonia, havendo uma imbricação recíproca 

dos conceitos de cultura e hegemonia. Pois a luta por uma nova cultura é a luta hegemônica, a 

luta política pela formação de um novo “homem integral”. Cultura, assim define Gramsci, 

como “[...] uma corrente, unitária e nacionalmente difundida ‘concepção da vida e do 

homem’, uma ‘religião laica’, uma filosofia que tenha se transformado precisamente em 

‘cultura’, isto é, que tenha gerado uma ética, um modo de viver, um comportamento cívico 

individual.” (Ibid. p. 174). Essa seria uma das concepções mais ousada e significativa que 

Gramsci escreveu como conceito de cultura. Cultura, para além da arte, representa as formas 

políticas que organizam o modo de produção e reprodução da sociedade. 

Nesse terceiro movimento, partimos da análise dos processos da organização social da 

cultura na sociedade capitalista para pensar o Serviço Social hoje, e como seus 

posicionamentos políticos expressam o movimento contra a corrente das formas hegemônicas 

de dominação. 

A tese de doutorado da professora Marina Maciel de Abreu, publicada no seu livro 

“Serviço Social e Organização da Cultura”, tece cuidados à função pedagógica do assistente 

social, como prerrogativa da organização da cultura, que estabelece o vínculo da profissão 

com a classe trabalhadora. Esse vínculo é a forma com a qual a profissão se insere na 

organização da cultura, no modo de vida, na forma de pensar e agir da sociedade, que está sob 

a hegemonia da classe dominante. Marina Maciel de Abreu (2016) também escolhe Gramsci 

para pensar a dinâmica da profissão a partir do princípio educativo que envolve toda sua 
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função pedagógica. É esse aporte gramsciano que sustenta toda base de relação entre o 

Serviço Social e a cultura, porque, em Gramsci, a cultura é mediada por interesses 

econômicos, políticos e ideológicos, base de sua discussão sobre filosofia da práxis, cujo nexo 

teoria e prática alcançam determinação com e a partir do senso comum, e não uma pedagogia 

para o senso comum, conforme assinalamos nos movimentos anteriores. 

Já a tese de doutorado da professora Maria Beatriz Abramides (2006) tem como objeto 

a direção sociopolítica do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social, e nos ajuda a 

pensar como o Serviço Social, a partir das transformações societárias e das transformações no 

interior da profissão, amarra condições para a construção de um projeto profissional 

articulado com a luta da classe trabalhadora. 

O Serviço Social assume no seu projeto ético-político uma relação orgânica na 

sociedade de vinculação com a classe trabalhadora, e sua dimensão político-pedagógica é a 

forma sob a qual podemos projetar essa organicidade. A profissão é decifrada no movimento 

histórico da sociedade. Todavia, precisamos ter em vista a peculiar inserção dessa categoria 

profissional na sociedade brasileira, marcada por uma história de altruísmos, mas, sobretudo, 

de muita luta e resistência, que configura hoje uma direção profissional orgânica, crítica e 

classista.  

A emergência da profissão na conjuntura internacional, e mais precisamente a estado-

unidense, está associada à crescente intervenção estatal na vida social, com o advento da 

industrialização e do modo de produção capitalista. Como expressão do processo de formação 

e desenvolvimento da classe trabalhadora, da contradição entre o capital e o trabalho, que 

emerge na gênese histórico-social do capitalismo, a questão social nasce do solo fértil da 

ordem do capital em seus tensionamentos, com o trabalho na sua centralidade. O Serviço 

Social surge a partir da necessidade de intervenções estatais articuladas com os interesses da 

burguesia na questão social, mediante a reflexão de Netto (2009), na qual a gênese da 

profissão não se esgota na referência à questão social. 

 

[...] está hipotecada ao concreto tratamento desta num momento muito específico do 

processo da sociedade burguesa constituída, àquele do trânsito à idade do 

monopólio, isto é, às conexões genéticas do Serviço Social profissional não se 

entretecem com a ‘questão social’, mas com suas peculiaridades no âmbito da 

sociedade burguesa fundada na organização monopólica. (NETTO, 2009, p. 18). 

 

 O objetivo primário da organização monopólica é o aumento dos lucros capitalistas, 

através do controle dos mercados e crescimento de capitais excedentes articulado a um 

movimento de reprodução da classe trabalhadora subsidiado num processo de exploração. 



108 

 

Nessa empreitada, a ordem monopólica toma o Estado como mediador dos interesses 

conflitantes. 

 Na particularidade brasileira, a gênese do Serviço Social brasileiro na década de 1930 

é marcada pela influência da Igreja Católica, a partir das encíclicas papais, que tinham seus 

limites de compreensão da realidade, baseado no humanismo cristão e nos fundamentos 

neotomistas que caucionavam o pensamento social católico. O Serviço Social surge no 

interior da ação social da Igreja Católica, que tinha suas ações de cunho religioso, filantrópico 

e assistencialista, e abordava a questão social como problema moral.
55

 “Essa origem 

confessional, articulada aos movimentos de Ação Social e Ação Católica, conforma um tipo 

de legitimidade à profissão cujas fontes de justificação ideológica encontram-se na doutrina 

social da Igreja. Configura-se, assim, um caráter missionário à atividade profissional [...]” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 89-90). Apesar de ter suas bases humanas e orgânicas 

no catolicismo, essa profissão não significa uma “evolução da caridade”. A profissionalização 

do Serviço Social não é a “evolução da ajuda”, tampouco a “organização da caridade”, mas se 

vincula à ordem monopólica, no seu empenho em retirar a questão social do eixo político, 

tornando-a moral, para frear as resistências classistas que ela traz, na retórica da “harmonia 

entre capital e trabalho”. É na ordem societária do capitalismo monopolista que se gestam as 

condições histórico-sociais para que o Serviço Social se concretize enquanto profissão, na 

divisão sociotécnica do trabalho, na sociedade burguesa consolidada e madura. A ordem 

monopólica cria e funda o Serviço Social (NETTO, 2009). 

As primeiras assistentes sociais brasileiras se formam sobre a doutrina social da Igreja, 

expressas na encíclica Rerum Novarum e na Quadragésimo Anum, com o sentido de 

moralizar a questão social e harmonizar as relações tensionadas entre capital e trabalho que 

tem como uma de suas expressões econômicas no conjunto das relações sociais a classe 

burguesa e a operária, fundamentais na existência do capitalismo.  

O Serviço Social brasileiro não é uma cópia do Serviço Social europeu ou norte-

americano, mas possui uma trajetória própria, inserida numa formação social com lutas de 

classes que lhe são próprias, ainda que consideremos sua inicial incipiência, caracterizada 

pelo capitalismo periférico e dependente. Assim como a burguesia nacional têm suas 

especificidades, os trabalhadores brasileiros são sujeitos que possuem características próprias, 

e possuem traços distintivos de exploração. 

                                                 
55

 “[...] ao naturalizar a sociedade, a tradição em tela é compelida a buscar uma especificação do ser social que só 

pode ser encontrada na esfera moral. Naturalizada a sociedade, o específico do social tende a ser situado nas suas 

dimensões ético-morais – e eis que se franqueia o espaço para a psicologização das relações sociais.” (NETTO, 

2009, p. 45). 
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Era preciso um profissional que atendesse aos interesses da classe dominante. Quem 

contrata os nossos serviços, não é quem demanda diretamente deles. Assim, o Serviço Social 

tem um caráter contraditório no diálogo com os interesses das classes fundamentais, conforme 

assinala Marilda Iamamoto (2007), relaciona-se com quem demanda e com quem contrata, 

que apresentam requisições diferenciadas à profissão. O Serviço Social surge para amenizar e 

harmonizar o movimento de luta da classe trabalhadora, controlar os trabalhadores para 

atender os interesses da burguesia. Na contradição do sistema capitalista, são dadas respostas 

“positivas” a demandas da classe trabalhadora, numa medida exata em que sejam 

refuncionalizadas para o interesse direto e/ou indireto da maximização dos lucros. Pelas suas 

dinâmicas e contradições, o capitalismo monopolista cria condições tais ao buscar legitimação 

política através do jogo democrático. O Estado brasileiro, assim, procura administrar as 

expressões da questão social atendendo às demandas da ordem monopólica, e reconhece o 

Serviço Social como profissão, regulamentando-a e proporcionando espaços interventivos, ou 

seja, mercado de trabalho à profissão assalariada via políticas sociais. Este processo gradativo 

de institucionalização da profissão permite as inserções em espaços sócio-ocupacionais que 

requerem a este profissional uma certa “atualização” de suas práticas o que o distancia das 

perspectivas da Doutrina Social da Igreja e o aproxima das teorias em voga nas Ciências 

Sociais, com destaque para o Positivismo. Neste processo ocorre uma laicização da profissão 

demarcando ao longo de sua trajetória sócio-histórica um distanciamento do pensamento 

social da Igreja. 

O Serviço Social tem a expansão do seu trabalho de acordo com a estrutura sócio-

ocupacional que lhe é deflagrada. “[...] na emergência profissional do Serviço Social, não é 

este que se constitui para criar um dado espaço na rede sócio-ocupacional, mas é a existência 

deste espaço que leva a constituição profissional.” (NETTO, 2009, p. 73).  

Até meados da década de 1960, o Serviço Social era, de certa forma, “homogêneo” no 

seu debate teórico-metodológico, não apresentava relevantes polêmicas na sua perspectiva 

interventiva. A partir do momento que a profissão se laiciza, começa a prospectar 

significativas elaborações teóricas, pois carecia até então de uma direção teórica (NETTO, 

2008). Nessa esteira, destacamos o Movimento de Reconceituação na América Latina, que 

tinha como pilar o questionamento do Serviço Social em sua tradição conservadora, marca o 

desenvolvimento de diferentes tendências para a profissão, linhas de pensamento e 

intervenção que em muito define os dias atuais. Esse movimento surge com os 

questionamentos do Serviço Social sobre suas referências, nos anos 1960.  

Na ditadura de 1964 o Serviço Social teve dois polos, um grupo que reviu a profissão, 

e outro que foi exilado e torturado. É importante entender isso, falar das torturas, para 



110 

 

entender que essa não é qualquer profissão. Conforme assinalamos no segundo movimento 

desse trabalho, a “modernização conservadora” acentuou a subalternidade nacional ao capital 

estrangeiro, produziu a demanda pelo mercado de trabalho dos assistentes sociais, assim, 

expandiram-se as esferas acadêmica e institucional (públicas e privadas), e também foi o 

momento marcado pela aproximação do Serviço Social com os movimentos sociais, o 

movimento estudantil, com o pensamento da teologia da libertação (a esquerda católica).Três 

tendências, de acordo com a análise de Netto (1991), marcam a renovação do Serviço Social 

brasileiro na década de 1970, como expressão particular deste movimento de reconceituação. 

A perspectiva modernizadora, que é referenciada pelos documentos de Araxá e Teresópolis, 

concebe o Serviço Social como instrumento de intervenção e com um arsenal de técnicas 

sociais. Esta foi a expressão da renovação adequada à autocracia burguesa na metade dos anos 

1960, com hegemonia nos anos 1970, cuja ação era direcionada a indivíduos com 

“desajustamentos” familiares e sociais. Logo, tal perspectiva não negava as concepções e 

valores tradicionais e conservadores da profissão, mas os insere numa moldura teórica e 

metodológica. Foi uma forma de “[...] adequar o Serviço Social, enquanto instrumento de 

intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais a ser operacionalizado no marco de 

estratégias de desenvolvimento capitalista, às exigências postas pelos processos sócio-

políticos emergentes no pós-64.” (NETTO, 2008, p.154). 

Outra tendência foi a reatualização do conservadorismo, que parte da auto-

representação da profissão, de matriz fenomenológica. Na resistência ao movimento de 

laicização, a reatualização do conservadorismo critica o positivismo, com base na ética cristã 

e na psicologização da ajuda, que “[...] ao conceder um relevo destacado às dimensões da 

subjetividade, ela atende às requisições fortemente psicologistas que surgem em amplos 

estratos profissionais cujo desempenho está travejado por um eticismo abstrato.” (NETTO, 

2008, p. 158). 

A última tendência que expomos, guarda uma relação com o que hoje denominamos 

de projeto ético-político, hegemônico na profissão, construído a partir do projeto intenção de 

ruptura, estabelecendo, pois, outras bases teórico-políticas para o Serviço Social. Manifesta 

de fato uma ruptura com o Serviço Social anterior, marcado por sua diferença com toda 

gênese e formulação do que vinha sendo implementado como profissão. Abramides (2006) 

destaca como centrais as seguintes características que definem o projeto intenção de ruptura: 

 

a- a perspectiva de análise sob a angulação da totalidade da vida social; 

b- a compreensão da profissão na divisão sociotécnica do trabalho;  

c- o significado social da profissão no processo de reprodução da força de trabalho;  
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d- o legado marxiano e a tradição marxista como referenciais teóricos de análise, 

interpretação e transformação radical da sociedade de classes e que conformam a 

direção sociopolítica do projeto profissional. (ABRAMIDES, 2006, p. 117-118). 

 

A intenção de ruptura redimensiona o comprometimento político e social da profissão, 

não só se identificando como trabalhador assalariado, mas se vinculando a defesa dos 

interesses da classe trabalhadora, em oposição à autocracia burguesa, rompendo com a 

tradição positivista, com a herança do pensamento conservador. Na contramão das 

perspectivas anteriores, a intenção de ruptura sistematiza sua crítica aos suportes teórico-

metodológicos e ideológicos tradicionais, na perspectiva de ruptura com o pensamento 

conservador. 

O livro “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil”, de Marilda Iamamoto e Raul de 

Carvalho (2014), é um clássico da profissão que consolida teórico-criticamente o projeto de 

ruptura com o conservadorismo no Brasil, sendo a primeira obra do Serviço Social de 

inspiração na tradição marxista. 

 

Trata-se de um esforço de captar o significado social dessa profissão na sociedade 

capitalista, situando-a como um dos elementos que participa da reprodução das 

relações de classes e do relacionamento contraditório entre elas. Nesse sentido, 

efetua-se um esforço de compreender a profissão historicamente situada, 

configurada como um tipo de especialização do trabalho coletivo dentro da divisão 

social do trabalho peculiar à sociedade industrial. (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2014, p. 77). 

 

A década de 1990 marca a maturidade teórica do projeto ético-político, de viés 

marxiano, pautado na tradição marxista, na compreensão da profissão como classe 

assalariada, inserida na divisão social e técnica do trabalho. José Paulo Netto (1999) traz a 

definição do que é um projeto coletivo, o que designamos como projetos societários, como o 

que dá os contornos ao PEP. “Trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem de 

sociedade a ser construída, que reclama determinados valores para justificá-la e que 

privilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá-la.” (NETTO, 1999, p. 93). 

Tratam-se de projetos coletivos com projeções macroscópicas, com propostas para o conjunto 

da sociedade. 

Cabe frisar quão recente é o debate em torno do PEP. 

 

A origem do Projeto Ético-Político Profissional, concebido nos anos 90, e sua 

direção sociopolítica deitam raízes nas lutas da classe trabalhadora pelos seus 

interesses imediatos (trabalho, salário, reforma agrária, reforma urbana, direitos 

sociais, previdenciários e trabalhistas, entre outros), acoplados à luta contra a 

ditadura e à construção da democracia em articulação aos seus interesses históricos 

expressos nas lutas anticapitalista, anti-imperialista e socialista. (ABRAMIDES, 

2006, p. 28) 
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Seu marco político foi o “Congresso da Virada”
56

, o III CBAS (Congresso Brasileiro 

de Assistentes Sociais) ocorrido na capital paulista em 1979, onde a bancada formada por 

representantes do conservadorismo foi tomada por lideranças populares da classe 

trabalhadora. Esse ato representou literalmente a virada da perspectiva profissional, que ora 

era conduzida pelo conservadorismo, e assume naquele congresso o compromisso com os 

interesses históricos da classe trabalhadora. 

 

Nessa perspectiva, o componente missionário e utópico presente na tradição 

conservadora do Serviço Social tende a ser redimensionado. Esse elemento, típico 

do engajamento político e religioso, é revitalizado para que esse intelectual se 

coloque a serviço de um outro projeto de classe. Traduz-se na confiança, que move 

uma prática, na possibilidade histórica de criação de novas bases na vida em 

sociedade, antecipada como projeto, a partir da recusa do presente, assumido e 

subvertido em direção a um novo tempo. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 

130). 

 

Acompanhando o movimento das lutas sociais, nas décadas de 1970 e 1980, partidos, 

organizações profissionais, movimentos sociais se unem em torno de uma direção 

sociopolítica vinculada a defesa intransigente da democracia. E após o “Congresso da 

Virada”, há também uma mudança significativa no corpo das entidades representativas da 

categoria.
57

 Não há como desvincular a “virada” da profissão com a efervescência dos 

movimentos sindical e popular a partir de 1977. É esse caldo político cultural de luta pela 

democracia um dos determinantes que possibilitam a construção do projeto profissional 

vinculado a valores emancipatórios e a uma direção teórica e política crítica. 

Nessa esteira, no congresso seguinte, o IV CBAS (1982), foi deliberado que os 

próximos congressos da categoria seriam organizados por todas as entidades nacionais do 

Serviço Social, inclusive o movimento estudantil. Tal posição foi estratégica na organização e 

condução do projeto profissional com direção sociopolítica voltada aos interesses da 

majoritária classe trabalhadora. 

                                                 
56

 O III CBAS “reuniu cerca de 2.500 assistentes sociais de todo o país e decepcionou os presentes pelo caráter 

antidemocrático e pela versão oficialesca que lhe foi impressa. Se não fosse a presença ativa das entidades 

sindicais, o congresso teria sido esvaziado logo a partir do segundo dia. Essas entidades realizaram, em paralelo 

à programação oficial, uma assembleia do qual participaram 600 assistentes sociais mais uma vez tratando do 

autoritarismo na condução dos trabalhos e na falta de aprofundamento das questões levantadas. A assembleia 

conseguiu a vitória e os dirigentes passaram a assumir a direção dos trabalhos”. (ABRAMIDES, 2006, p. 119). 
57

 “d- organização político-sindical – CENEAS (1979 a 1983) – ANAS – Associação Nacional dos Assistentes 

Sociais e Sindicatos (1983 a 1994); e- organização do exercício profissional: CFESS-CRESS (CFAS-CRAS até 

1993); f- organização da formação profissional: ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABESS até 1995); g- organização estudantil, por meio da Subsecretaria de Serviço Social na 

UNE – União Nacional dos Estudantes – SESSUNE até 1993 e posteriormente na Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social – ENESSO.” (ABRAMIDES, 2006, p. 49-50). 
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É na crítica ao conservadorismo que emerge o PEP, fruto das organizações políticas 

representativas do Serviço Social, construídas no debate político em torno da luta dos 

trabalhadores, marcada fortemente por uma direção de esquerda, entre o período de 1970 ao 

início dos anos 1990.  

 

Esquematicamente, este projeto ético-político tem em seu núcleo o reconhecimento 

da liberdade como valor central – a liberdade concebida historicamente, como 

possibilidade de escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso com a 

autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 

Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário que 

propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de 

classe, etnia e gênero. (NETTO, 1999, p. 104-105). 

 

Nisso consiste também a defesa dos direitos humanos, de uma sociedade plural, na 

contraposição às opressões e formas de preconceito. O PEP se coloca a favor da equidade e da 

justiça social, da universalização dos direitos, proporcionados por uma democracia e 

cidadania radicais, com socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida. 

A intenção de ruptura se materializa na intelectualidade da categoria, e implica o 

compromisso com a competência, oriunda da capacitação intelectual do assistente social. Os 

intelectuais, que dão organicidade ao movimento de ruptura, são intelectuais orgânicos, que 

em defesa de um projeto de intenção de ruptura, abarcam muito mais do que um projeto 

político profissional, mas um projeto de sociedade. “[...] articula a luta político-sindical às 

lutas independentes da classe trabalhadora, o que faz avançar a consciência social dos 

profissionais, articulando projeto profissional e projeto societário, uma constante do processo 

de ruptura.” (ABRAMIDES, 2006, p. 137). 

O PEP só se potencializa em articulação com outros movimentos que compartilham 

dos seus princípios. Assim, o Serviço Social busca uma articulação clara com as lutas das 

organizações e movimentos da classe trabalhadora. Em 1994 os sindicatos profissionais e a 

ANAS (Associação Nacional dos Assistentes Sociais) são extintos em cumprimento à nova 

deliberação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) sobre a organização dos sindicatos, 

que assumiriam centralidade por ramo de atividade econômica. Desde então, as demandas da 

categoria profissional passam a ser direcionadas ao conjunto CFESS/CRESS
58

.  

 

[...] o processo de lutas pela redemocratização do país, aliado às lutas anti-

imperialistas, anticapitalistas e no horizonte da construção do socialismo, 

estabelecem o legado histórico, político e organizador da categoria dos assistentes 

                                                 
58

 O conjunto CFESS/CRESS era denominado por CFAS/CRAS (Conselho Nacional de Assistentes Sociais / 

Conselhos Regionais de Assistentes Sociais), que em 1993 modifica sua nomenclatura com a aprovação da lei de 

regulamentação da profissão para Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de Serviço Social. 
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sociais em que as 28 entidades sindicais e ANAS, até 1994, se filiaram à CUT, bem 

como auxiliaram a fundação de CUTs regionais e estaduais em muitos estados da 

federação. Apesar de ser uma organização de categoria, tiveram concepção e prática 

sindicais classistas. (ABRAMIDES, 2006, p. 369). 

 

O processo de lutas travado pela categoria profissional mostra sua perspectiva 

classista. Seu legado histórico é constituído pela ligação do seu PEP com a luta da classe 

trabalhadora. É nessa dinâmica que o PEP é construído, não há divisão entre concepção, teoria 

e prática profissional. Como bem expressa Maria Beatriz Abramides, apesar de ser uma 

profissão, sua concepção está estreitamente ligada às práticas classistas. Não se trata de um ou 

outro profissional que adere às lutas sindicais, mas se trata do projeto profissional 

hegemônico do Serviço Social, que como categoria profissional, marca posição na luta de 

classes, define de qual lado está. Sua vinculação ao movimento social, inclusive a partir da 

luta sindical, determina a construção do PEP, estabelecendo a estreiteza entre projeto 

profissional e projeto societário com defesas e posicionamentos anticapitalistas.   

José Paulo Netto (1999) aborda como societários os projetos coletivos que constituem 

propostas macroscópicas para o conjunto da sociedade. Em definição, os projetos societários 

são projetos de classe, que representam o antagonismo entre as classes sociais. Os projetos 

societários estão correntemente em mutação, porque se renovam conforme as conjunturas 

históricas e políticas.  

Assim, o projeto ético-político é um projeto coletivo que também se renova, e que 

encontra dificuldades para se afirmar diante de uma conjuntura política que se diz 

democrática, mas que é caracterizada por um desmonte da democracia, que nunca foi plena, 

nem possui tais condições a para se afirmar plena no sistema capitalista. Netto diz que “[...] os 

projetos profissionais têm, igualmente, inelimináveis dimensões políticas, seja num sentido 

amplo (referido às suas relações com os projetos societários), seja num sentido restrito 

(referido às perspectivas particulares da profissão).” (NETTO, 1999, p. 96). 

No interior do Serviço Social podem surgir diferentes projetos profissionais, já que se 

trata de uma categoria profissional composta por diversos profissionais, que possuem, por sua 

vez, “[...] origens e expectativas sociais diversas, condições intelectuais distintas, 

comportamentos e preferências teóricas, ideológicas e políticas variadas etc.” (Ibidem). Ou 

seja, a profissão se constitui por um espaço plural e também por um terreno de disputas. No 

entanto, nesse pluralismo, há um projeto que é hegemônico no interior da categoria, 

responsável pelo direcionamento da profissão. A afirmação desse projeto hegemônico não 

abole a existência de outros projetos. Por outro lado, tal pluralismo não pode ser confundido 

com ecletismo, porque apesar de existirem diversas perspectivas no interior da profissão, não 

podemos abrir mão de que há um projeto político profissional hegemônico, legitimamente 
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conquistado, e, portanto, o Serviço Social brasileiro não é caracterizado a partir de várias 

vertentes teóricas, ou seja, por uma teoria eclética. Os valores ético-políticos, a organicidade 

com a luta dos trabalhadores e a radicalidade na análise da sociedade burguesa não podem ser 

objetos de fáceis concessões políticas e teóricas.   

Quanto mais uma categoria profissional se torna sensível ao interesse da classe 

trabalhadora, mais próximo ela está do projeto societário que defende essa classe. Porém, essa 

intersecção entre projeto profissional e projeto societário não está imune aos limites 

decorrentes da sociedade capitalista, visto que o Serviço Social é uma categoria profissional 

assalariada, e que a conjuntura histórica e política também são determinantes no deslindar do 

seu projeto profissional.  

O exercício profissional ultrapassa a consciência de seus agentes individuais, porque 

toma uma determinação objetivada pelas circunstâncias sociais. O Serviço Social assume um 

caráter contraditório, que pode ser transformador ou conservador, perspectivas que 

evidenciam uma direção social à prática profissional coletiva. A atuação do Serviço Social é, 

portanto, polarizada, reflete os antagonismos das relações sociais a partir das relações que se 

estabelecem no seio das classes fundamentais. Reproduz interesses contrapostos que estão em 

tensão. 

 

A reflexão teórica sobre o Serviço Social no movimento de reprodução da sociedade 

não se identifica com a defesa da tese unilateral que tende a acentuar, 

aprioristicamente, o caráter ‘conservador’ da profissão como esforço e apoio ao 

poder vigente. Não significa, ainda, a tese oposta [...] que sustenta, a princípio, a 

dimensão necessariamente ‘transformadora ou revolucionária’ da atividade 

profissional. Ambas as posições acentuam, apenas e de modo exclusivo, um polo de 

movimento contraditório do concreto, sendo nesse sentido unilaterais. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 80). 

 

A profissão participa de ambos movimentos na dinâmica contraditória das relações 

sociais, de dominação e exploração, como também de resposta aos interesses da classe 

trabalhadora. Tais forças contraditórias não se excluem no Serviço Social.  

 

Em síntese, o Serviço Social é considerado como uma especialização do trabalho e a 

atuação do assistente social uma manifestação do seu trabalho, inscrito no âmbito da 

produção e reprodução da vida social. Esse rumo da análise recusa visões 

unilaterais, que apreendem dimensões isoladas da realidade, sejam elas de cunho 

economicista, politicista ou culturalista. A preocupação é afirmar a ótica da 

totalidade na apreensão da dinâmica da vida social, identificando como o Serviço 

Social se relaciona com as várias dimensões da vida social. (IAMAMOTO, 2007, p. 

27). 
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O Serviço Social se reproduz como trabalho especializado socialmente necessário, 

produz serviços que atendem às necessidades sociais, isto é, tem um valor de uso, uma 

utilidade social, está inserido nas relações sociais e é atravessado pelos seus antagonismos.  

A profissão pode contribuir numa perspectiva de democratização. Portanto, pode 

imprimir uma direção social contra-hegemônica ao seu trabalho, afirmando a ótica da 

totalidade na apreensão dinâmica da vida social. 

Há, no entanto, uma coerência teórica, normativa, interventiva e prática, capaz de 

articular a dimensão profissional como crítica e propositiva, sem perder de vista os limites 

profissionais na divisão sociotécnica do trabalho. Importa traduzir “[...] o que tem sido a força 

dominante na trajetória da prática histórica do Serviço Social: atender, prioritariamente, uma 

demanda do capital ou do trabalho [...]” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 82). 

Não perdemos de vista o caráter histórico e social sob o qual o projeto profissional 

está imerso. Existem em seu seio as contradições expressas na luta de classes, que deflagra a 

ele determinações sociohistóricas e ideopolíticas expresso na correlação de forças entre as 

classes sociais e seus projetos societários.  

Com tais considerações sobre o Serviço Social, e por meio do debate de construção da 

perspectiva hegemônica da profissão, sob o alicerce do projeto ético-político, traremos no 

item a seguir a apreensão da dimensão intelectual da profissão, cujos apontamentos darão os 

subsídios nas análises dos posicionamentos políticos.  

 

 

3.1. O Serviço Social entre o intelectual orgânico e o tradicional 

 

 

 

Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se referência, na 

realidade, somente à imediata função social da categoria profissional dos 

intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso maior da 

atividade profissional específica, se na elaboração intelectual ou se no esforço 

muscular-nervoso. (GRAMSCI, 2001, p. 52 - Q12§3). 

 

Como vimos no segundo movimento, existem diversas modalidades de intelectuais, 

assim como há diversas modalidades de trabalho que exige mais ou menos do esforço 

muscular-nervoso e, portanto, existem diferentes graus de intelectuais.  

Há uma divisão clara entre duas categorias de intelectuais: os orgânicos, que 

organizam a atividade intelectual de uma classe social fundamental, e os intelectuais 

tradicionais. Para quê essa distinção? Gramsci irá subscrever que a relação intrínseca dos 
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intelectuais com o partido moderno norteia essa dualidade de significados. Para as classes 

sociais, o partido é o modo de organização dos intelectuais orgânicos, cujas diretrizes se 

formam a partir das características políticas e filosóficas da classe social a que pertencem, 

diferente dos intelectuais tradicionais que se formam a partir de técnicas do sistema produtivo. 

Outra característica do partido político apresentada por Gramsci (2001), é a função que o 

partido desempenha como organismo da sociedade civil, que é a mesma exercida pelo Estado 

(sociedade política), de sintetizar os intelectuais orgânicos e tradicionais para o 

desenvolvimento de uma intelectualidade em prol de uma sociedade integral, civil e política. 

Ao partido político “[...] importa a função, que é diretiva e organizativa, isto é, intelectual.” 

(GRAMSCI, 2001, p. 25 - Q12§1). 

A necessidade de camadas intelectuais no interior das classes sociais é inerente à 

prática e pressupostos que as dirigem. Assim, toda classe cria para si uma camada orgânica de 

direção e consciência da classe. A essa especificidade é atribuída o papel do intelectual, cuja 

capacidade dirigente e técnica são desenvolvidas como elementos organizadores de massas. 

“O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor exterior e 

momentâneo dos afetos e das paixões, mas numa inserção ativa na vida prática, como 

construtor, organizador, ‘persuasor permanentemente’[...].” (GRAMSCI, 2001, p. 53 - 

Q12§3). Portanto, capacidade discernida a mulheres e homens capazes em estabelecer certo 

grau de confiança e credibilidade da classe social a que pretende representar e/ou dar direção. 

“[...] os intelectuais ‘orgânicos’ que cada nova classe cria consigo e elabora em seu 

desenvolvimento progressivo são, na maioria dos casos, “especializações” de aspectos 

parciais da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz.” (GRAMSCI, 

2001, p. 16 - Q12§1). Diferente do que até muitos intelectuais pensam, sua dimensão 

intelectual assume uma posição classista, logo, não se tratam de sujeitos “independentes”, 

“autônomos” em relação às classes sociais, ao contrário, evidenciam político e 

ideologicamente uma consciência de classe. Os intelectuais têm funções e características 

próprias, mas que não os tornam independentes na luta de classes, porque assumem papel 

fundante nesse antagonismo a partir de seus posicionamentos, que são políticos. Nota-se que a 

tentativa em classificar os tipos de intelectuais incorre num equívoco metodológico em não 

introduzi-los no contexto das relações sociais. Isso é colocado por Gramsci no Caderno 12 de 

forma a tratar a questão dos intelectuais como qualquer outra categoria inerente às relações 

sociais, que está no bojo da sociedade deflagrada por antagonismos. 

 

O erro metodológico mais difundido, ao que me parece, é ter buscado este critério de 

distinção no que é intrínseco às atividades intelectuais, em vez de buscá-lo no 

conjunto do sistema de relações no qual estas atividades (e, portanto, os grupos que 
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as personificam) se encontram no conjunto geral das relações sociais. (GRAMSCI 

2001, p. 18 - Q12§1). 
  

Teoricamente, o intelectual orgânico não poderia trabalhar como o intelectual 

tradicional. O intelectual tradicional não está acima dos interesses sociais. Os intelectuais 

(orgânicos) representam sempre um interesse de classe, e “[...] o caráter orgânico do 

intelectual está na estreita dependência dos vínculos que essas organizações (da sociedade 

civil e da sociedade política) mantêm com as classes fundamentais [...]”. (IAMAMOTO, 

2008, p. 44-45). Os intelectuais, portanto, não são, necessariamente, reflexos de suas classes 

sociais de origem, o que determina o status de intelectual orgânico é o vínculo que este possui 

com a classe, a qual representa a partir de uma autoconsciência crítica das classes. Tal postura 

crítica prescinde todo esforço intelectual do pensamento sobre as relações sociais, o que pode 

gerar certa indisposição com a classe representada. Por isso é tão difundida a ideia do 

distanciamento entre intelectual e sua classe social, pelo estranhamento interpelado na relação 

intelectual e classe social. É nesse entrave que o pensamento social do sardo comunista nos 

ajuda a aprofundar a estreiteza que existe entre os intelectuais e as classes, e não o seu 

contrário. 

A ideia do intelectual orgânico só se completa na organização da sociedade de classes. 

O intelectual orgânico precisa buscar no senso comum a direção, ou elementos palpáveis para 

dar direção ao seu pensamento. Não adianta ser um intelectual socialista sem sentir o que as 

massas sentem.  

A forma de agir, se for adotada pela filosofia da práxis, não vai funcionar para trazer o 

senso comum para uma posição mais crítica. Não se descolar jamais dos simples. É preciso 

que sintam o que os simples sentem. Isso do ponto de vista do método, em manter o contato 

com os simples. Diferente do contato que a Igreja estabelece com as massas, impondo seu 

dogma, o contato dos intelectuais com os simples deve almejar a elevação a um pensamento 

superior, crítico da sua realidade.  No caso das igrejas, os simples podem aderir por fé, mas 

não por uma elevação crítica. A Igreja inclui a todo o momento elementos de ritos pagãos 

para aderir as massas (ela parte do senso comum das massas). 

No projeto profissional, a direção política do Serviço Social tem estreita relação com o 

papel dirigente da classe trabalhadora e seus movimentos sociais de intenção e ação de 

ruptura com a ordem burguesa. Mas não só com organizações da classe trabalhadora 

anticapitalistas, também temos grande relação com movimentos e organizações que lutam por 

reformas e direitos dentro da ordem capitalista, que não necessariamente lutam por sua 

ruptura. É nessa relação que podemos destacar a adesão da luta das massas, dos simples, com 

o movimento intelectual que compõe o Serviço Social. “O Projeto Ético-Político Profissional 
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expressa o reconhecimento das demandas e aspirações das massas trabalhadoras e vincula-se 

‘a um projeto societário que, antagônico ao das classes exploradas, tem raízes efetivas na vida 

social brasileira’.” (ABRAMIDES, 2006, p. 36). 

Gramsci atenta para a fração cultural no interior de determinadas profissões, como 

Medicina e Magistério, e que consequentemente se destacam das camadas mais populares, 

distanciando-se das mesmas. Esse fato não é premente, mas consequente de uma hierarquia 

subordinada dos populares em relação aos intelectuais. Gramsci generaliza essa situação para 

todos os países, quando cita o exemplo de professores e padres, que situados em diferentes 

patamares nas relações sociais, distanciam-se enquanto intelectuais, apesar da sua ampla 

proximidade com as classes populares. Com o Serviço Social não é diferente. É uma profissão 

muito próxima das camadas populares, trabalha diretamente com os usuários na ponta dos 

serviços, no entanto, em sua gênese, sua intelectualidade o distingue e o torna “alheio” à 

classe popular, apesar de ser parte dessa, enquanto trabalhador dessa classe. “E isso ocorre 

porque o Estado [...] não tem uma concepção unitária, coerente e homogênea, razão pela qual 

os grupos intelectuais estão desagregados em vários estratos e no interior de um mesmo 

estrato.” (GRAMSCI, 2015, p. 112 - Q11§12). 

Sem pretensão e fôlego para entrar na seara polemica do debate entre trabalho 

produtivo e trabalho improdutivo, é importante assinalar que para Gramsci o trabalho, ainda 

que em sua forma mais braçal e mecânica, realiza uma atividade intelectual, capaz de criar e 

motivar novas ações pelo trabalhador que a desenvolve. Porque todo o trabalho físico exige 

um mínimo de capacidade intelectiva do seu executor para que seja desenvolvido. “Por isso, 

seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na 

sociedade a função de intelectuais.” (GRAMSCI, 2001, p. 18 - Q12§1). Gramsci chega a ser 

irônico ao exemplificar, com isso, que nem pelo fato do sujeito fritar um ovo, ou costurar o 

remendo de uma roupa, faz dele um chefe de cozinha ou um alfaiate. Tais reflexões remetem 

as elaborações registradas no movimento 1, acerca do trabalho e suas particularidades na 

sociedade burguesa. 

O intelectual, assim, também se insere na divisão social e técnica do trabalho como 

uma especialização do trabalho coletivo. No interior desta, Gramsci faz outra divisão dos 

intelectuais entre “tradicionais” e “orgânicos”, não os difere enquanto sujeitos que colocam à 

disposição da sociedade sua capacidade intelectiva própria para desenvolver e criar aptidões 

humanas, mas como sujeitos que assumem distintas funções de classe. Um intelectual 

tradicional pode ser um intelectual orgânico. Porque a função de intelectual é tão necessária 

quanto a operacional na luta de classes. No domínio da sua luta, os grupos, nos termos de 

Gramsci para referenciar as classes, carecem da conquista ideológica, sob a qual têm grande 
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influência os intelectuais tradicionais. Portanto, tal conquista ideológica se torna mais rápida e 

aguerrida quanto mais intelectuais tradicionais compõem a luta da classe, tornando-se 

intelectuais orgânicos dessa classe. A diferenciação da organicidade do intelectual para a 

tradição intelectual na sociedade está no fato dele projetar na sua atividade intelectual uma 

dimensão de classe, uma posição favorável à luta, aos anseios, aos privilégios de uma classe. 

O intelectual orgânico assume uma posição clara a favor de uma classe. 

 

O profissional de Serviço Social é, aqui, também considerado na sua condição de 

intelectual. Para caracterizá-lo, busca-se suporte em Gramsci, para quem esta 

categoria não constitui um grupo autônomo e independente das classes 

fundamentais; ao contrário, tem o papel de dar-lhes homogeneidade e consciência de 

sua função, isto é, de contribuir na luta pela direção social e cultural dessas classes 

na sociedade. Trata-se do ‘organizador, dirigente e técnico’ que coloca sua 

capacidade a serviço da criação de condições favoráveis à organização da própria 

classe a que se encontra vinculado. Posto que expressa uma identidade pela 

consciência e pela prática com essas classes, são orgânicos, organicidade que é tanto 

maior quanto mais íntima a conexão com uma classe fundamental (burguesia ou 

proletariado). (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 94). 

 

 Cada classe cria para si seus próprios intelectuais, e o Serviço Social, como bem 

denota sua gênese histórica, é forjado a contemplar interesses burgueses, na consolidação da 

ordem monopólica. Mas seu processo histórico se configura pela adesão dessa categoria à luta 

da classe trabalhadora, ou seja, não se trata de um processo linear, mas permeado por 

contradições, que estende uma categorial profissional polarizada por interesses antagônicos, 

na qual pode responder tanto as demandas do capital como do trabalho. 

Ser, portanto, intelectual orgânico, na perspectiva gramsciana, é se colocar como 

sujeito político na luta de classes em defesa de uma delas. Essa característica faz menção ao 

projeto da profissão, que assume um caráter classista, mesmo como profissão. A condição de 

emancipação humana não é conquistada por intermédio de uma intervenção política do 

Serviço Social, mas é seu horizonte. E aqui nos atemos a perspectiva hegemônica que dá 

direção à profissão. É pensando nos interesses da classe trabalhadora que o projeto ético-

político é construído e se faz hegemônico na profissão. E é esse projeto político que define as 

organizações representativas do Serviço Social como intelectual orgânico. 

Em acordo com Abramides (2006), dizemos que o PEP está 

 

[...] na direção da preservação e do avanço do projeto profissional de ruptura como 

processo de ruptura com o conservadorismo em sua finalidade social, voltada para 

os direitos sociais e conquistas históricas, e de sua articulação com o projeto 

societário de emancipação humana. (ABRAMIDES, 2006, p. 9). 
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A descoberta de uma vacina contra um vírus é fruto do trabalho de um intelectual. 

Independente do que será feito com essa grande descoberta, se ela será socializada para o 

mundo inteiro, ou se será patenteada para ser fonte de lucros, é inegável que esse intelectual 

desenvolveu um trabalho de avanço científico numa determinada área das ciências biológicas. 

Assim, o capital determina a quais interesses essa grande descoberta irá atender. Transforma 

essa vacina numa mercadoria, retira a natureza orgânica desse intelectual e transforma o seu 

trabalho num viés tradicional. Não é o intelectual, necessariamente, que tem o poder e 

seleciona critérios para qual classe irá privilegiar, ou seja, seu trabalho é apropriado pelo 

capital, que usa também a sua capacidade intelectiva a favor de uma classe.  

O Serviço Social é organicamente vinculado às classes fundamentais, com a tendência 

a contribuir na consolidação da hegemonia da classe a que direciona seu trabalho, porque, de 

certa forma, “[...] além da atividade técnica propriamente dita, executa um trabalho 

organizativo e articulador das ‘massas’ aos grupos sociais a que se encontram ligados [...]” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 95). Não por acaso, o Serviço Social se faz 

recorrentemente as indagações: “A quem efetivamente serve essa profissão?”; “Quais 

interesses reproduz?” 

O conhecimento das relações sociais é o subsídio da atuação profissional. Sendo as 

relações desiguais, o Serviço Social se propõe somente conhecer, ou também almeja intervir 

nessa realidade? Por isso a necessidade de pensar a dimensão profissional, e dizer que essa 

profissão possui uma direção, que é também ético-política. Coloca seu trabalho a serviço de 

quê? E a serviço de quem?  No caráter contraditório que se move o trabalho do assistente 

social, os limites e as possibilidades que atravessam esta profissão, define-se em muito pela 

sua condição de assalariamento. A nosso ver, encontram-se nos posicionamentos políticos a 

direção que a categoria agrega a leitura para analisar o campo da superestrutrura. 

Gramsci (2001) diz que a conexão dos intelectuais com a classe social fundamental 

pode ser distinguida a partir das gradativas funções exercidas do plano das superestruturas, da 

base, do campo estrutural, para a superestrutura. O trabalho intelectual, por sua vez, não está 

deslocado da realidade sócio-histórica, da base estrutural, pelo contrário, é resultado de 

processos históricos concretos, ainda que utilize a abstração como ferramenta, método de 

análise. A base do trabalho intelectual não possui um produto material, mas pode ser 

averiguada a partir da correlação de forças que submetem na superestrutura. Ou seja, naquilo 

que Gramsci denomina por Estado ampliado: a sociedade civil e a sociedade política. No 

senso comum, sociedade civil são sujeitos que se organizam coletivamente.
59

 Gramsci tem 

como preocupação demonstrar a complexificação que gira em torno da sociedade civil e do 

                                                 
59

 Debate que se encontra no Caderno 13. 
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Estado. Tanto sociedade civil como sociedade política apresentam interesses de classe, então, 

por esse ângulo, não são polos distintos. Como assinalamos anteriormente, o Estado 

(sociedade política) tem os mecanismos de força que auxiliam no controle da lei. O Estado 

detém o monopólio do exercício da força, mas o exercício do poder de classe é um 

movimento com dois sentidos, do Estado para a sociedade civil, e também da sociedade civil 

para o Estado. Importa compreender como os interesses das classes estão na sociedade civil e 

no Estado, no exercício do poder de classes, seja por meio dos aparelhos privados de 

hegemonia, como componentes da sociedade civil, ou nas instituições estatais, aparelhos de 

Estado (poder legislativo, judiciário, forças armadas...). 

 

[...] entre Estado que diz representar o interesse público e os indivíduos atomizados 

no mundo da produção, surge uma esfera pluralista de organizações, de sujeitos 

coletivos, em luta ou aliança entre si. Essa esfera intermediária é precisamente a 

sociedade civil, o campo dos aparelhos privados de hegemonia, o espaço da luta 

pelo consenso, pela direção político-ideológica [...]. (COUTINHO 2011b, p. 16). 

 

Os aparelhos privados de hegemonia participam da formação da hegemonia em torno 

dos interesses de classes, uma vez que possuem força e capacidade cultural e político 

organizativa. Por estar no âmbito privado da sociedade, os aparelhos privados de hegemonia, 

são as organizações da sociedade civil que apresentam interesses de classe. É nesse ponto que 

localizamos o conjunto CFESS/CRESS se apresenta como um aparelho privado de 

hegemonia, que exerce essa força política no campo da superestrutura, uma vez que “[...] a 

mediação profissional dificilmente se separa da mediação política.” (GRAMSCI, 2001, p. 23 -

Q12§1). O Serviço Social possui uma grande função político-social, sendo contato direto da 

administração estatal e de demais organizações não estatais com a classe trabalhadora. 

 É preciso mais que uma visão panorâmica da atuação do CFESS/CRESS para 

distingui-lo como defensor dos interesses da classe trabalhadora, por isso traçamos o percurso 

do Serviço Social na sociedade brasileira, entendendo sua formação como parte de um 

processo enviesado por interesses distintos, por interesses antagônicos de classes que são 

antagônicas.  

Cita Gramsci (2001) que o comerciante não está no partido para comerciar, nem o 

empresário da indústria para adquirir novos métodos de produção, mas seu ingresso é 

estritamente político, ou seja, ele desenvolverá atributos que possam beneficiar seus negócios, 

mas que não estejam ligados diretamente às atividades produtivas e comerciais. Pensando no 

Serviço Social, o partido político é um canal em potencial para o desenvolvimento das 

atribuições ético-políticas inerentes à profissão. “No partido político, os elementos de um 

grupo social econômico superam este momento de seu desenvolvimento histórico e se tornam 
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agentes de atividades gerais, de caráter nacional e internacional.” (GRAMSCI, 2001, p. 25 - 

Q12§1). Profissão não é partido, já nos diz Iamamoto (1992), no entanto, ainda que a 

dimensão profissional não seja confundida com a perspectiva partidária, há uma articulação 

da dimensão política da profissão com o espírito partidário, uma vez que como assinalamos já 

nesse trabalho entendemos partido como uma força política que se organiza sob diversas 

formas, que concretiza uma vontade coletiva (GRAMSCI, 2007 - Q13§17). Assim, o projeto 

político profissional se situa no interior dos projetos coletivos, que se encontram em mutação 

no solo histórico da realidade social, que também é mutável.  

 

As profissões, portanto, configuram-se como criações humanas, que são gestadas na 

trama das relações sociais, podem modificar-se, renovando-se ou conservando-se em 

direções ideopolíticas, sociohistóricas e culturais a partir da correlação de forças 

existentes na sociedade. (ABRAMIDES, 2006, p. 75). 

 

O Serviço Social é então uma profissão fundada no movimento histórico da sociedade 

brasileira, não é fundada em disciplinas e teorias. É uma profissão criada em resposta ao 

enfrentamento da questão social. 

Conforme assinalado, são estabelecidas na sociedade instituições específicas, como as 

de ensino, para a formação de intelectuais tradicionais, como também existem outros setores 

da sociedade que “produzem” intelectuais. Essa organização precisa de uma reforma 

intelectual e moral, na direção de um projeto contra-hegemônico. Constantemente os projetos 

burgueses atuam fazendo uma manipulação intelectual e moral de conservação da ordem. 

Precisamos de uma nova concepção de mundo, na sua forma de totalidade, vinculada ao 

combate de todas as formas de exploração e opressão. Assim, o projeto ético-político afirma 

essa necessidade de um mundo outro, possível e necessário, reiterando os valores e 

perspectivas anticapitalistas, nas lutas dos trabalhadores. 

Com relação ao projeto profissional do Serviço Social, 

 

As condições políticas de constituição do PEP do Serviço Social no Brasil devem 

ser avaliadas considerando-se as seguintes determinantes: a luta contra a ditadura, a 

colagem aos movimentos sociais dos anos 80, a mudança do público profissional, 

que ingressa nos cursos de Serviço Social, composto pelas camadas médias e 

empobrecidas, e como as vanguardas profissionais e acadêmicas da categoria, são 

vanguardas de militância política e vanguardas sociais. (ABRAMIDES, 2006, p. 

116; grifos nossos). 

 

Nessa passagem do texto de Abramides identificamos um elemento peculiar, que vai 

ao encontro das abordagens de Gramsci sobre o pertencimento do intelectual orgânico à luta 

de uma classe social. Na construção do PEP, dentre os fatores determinantes citados, está a 

nova composição dos quadros profissionais, agora integrado pelas “camadas médias e 
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empobrecidas”. Esse ponto é elucidativo para verificarmos como o Serviço Social passa a 

aderir à luta da classe trabalhadora como a sua luta, porque os sujeitos políticos são tocados 

diretamente, e sofrem, enquanto trabalhadores as formas de exploração do capital opressor. O 

corpo profissional do Serviço Social passa a ser integrado por aquelas e aqueles que sentem
60

 

na pele as mazelas da questão social, pelas “camadas médias e empobrecidas”. 

Outro destaque à citação anterior de Abramides (2006) remete à composição dos 

novos quadros intelectuais do Serviço Social integrados pelas “vanguardas de militância 

política e vanguardas sociais”. Gramsci (2001) compara a eficácia da conquista ideológica 

com a capacidade de uma classe social tornar orgânicos para sua classe os intelectuais 

tradicionais. Essa transformação não ocorre num campo abstrato, mas nas relações sociais 

concretas, no antagonismo das classes. E como distinguir esses estratos intelectuais? No caso 

da vanguarda de militância política que passa compor os quadros do Serviço Social, deixa 

claro que são intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, que a partir da construção do PEP 

assumem uma posição classista em defesa dos seus interesses. 

A correlação de forças que os intelectuais exercem na função de hegemonia de uma 

classe fundamental, distingue a quais interesses os intelectuais dão à direção político-

hegemônica da classe dominante, ou em contraposição a essa dominação. O consenso que se 

constrói a partir dos estratos intelectuais é a base sob a qual a dominação se consolida. 

Em concomitância ao trabalho de consenso, o bloco dominante se apropria das 

medidas coercitivas que se impõem àqueles que não consentem. O trabalho do intelectual, que 

pressupõe o consenso sobre a forma de confiança e prestígio agregados a construção de 

hegemonia sobre as massas, se dá em concomitância com a coerção, porque o consenso não 

pode ser espontâneo, numa ordem cujos determinantes são conflitantes.  

A luta contra a ditadura é um ponto levantado por Abramides (2006) na construção do 

PEP, a luta contra o aparato coercitivo do Estado burguês, em defesa de uma democracia que 

implantasse o consenso, em detrimento da coerção suplantada pela Ditadura de 1964.  

 

É neste contexto que o histórico conservadorismo do Serviço Social brasileiro, 

tantas vezes reciclado e metamorfoseado, defrontou-se pela primeira vez com uma 

conjuntura em que sua dominância na categoria profissional (que, ela mesma, 

                                                 
60

 “O erro intelectual consiste em acreditar que se possa saber sem compreender e, principalmente, sem sentir e 

estar apaixonado (não é pelo saber em si, mas também pelo objeto do saber), isto é, em acreditar que o 

intelectual possa ser um intelectual (e não um mero pedante) mesmo quando distinto e destacado do povo-nação, 

ou seja, sem sentir as paixões elementares do povo, compreendendo-as e, portanto, explicando-as e justificando-

as em determinada situação histórica, bem como relacionando-as dialeticamente com as leis da história, com 

uma concepção de mundo superior, científica e coerentemente elaborada, com o ‘saber’; não se faz política-

história sem esta paixão, isto é, sem esta conexão sentimental entre intelectuais e povo-nação.” (GRAMSCI, 

2015, p. 221-222 - Q11§67). 
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sofrendo as incidências do modelo econômico da ditadura, descobria-se como 

camada trabalhadora) pôde ser contestada, porque na categoria rebateram as 

exigências políticas e sociais postas na ordem-do-dia pela ruptura da ordem 

ditatorial. (NETTO, 1999, p. 100). 

 

Diante da complexidade das sociedades ocidentais, a classe trabalhadora para alterar 

as relações de força tem que atuar dentro da sociedade civil, isso significa fazer guerra de 

posição, e não só guerra de movimento. Guerra de posição, conquistar espaços na sociedade 

civil para cimentar seu projeto, para ganhar a sociedade civil. Gramsci não é gradualista, ele 

acha que precisa acumular forças na guerra de posição para fazer a guerra de movimento.
61

 

Para ser sólida essa tomada de poder, é necessária a reforma intelectual e moral. Esse era o 

movimento necessário ao Serviço Social com a ascensão de seu projeto ético-político 

profissional, aliançado à vanguarda política militante do final da década de 1970 ao final da 

década de 1980, conforme destacado anteriormente no movimento 2. A condição política, 

portanto, foi norteadora na construção do projeto ético-político, condição marcada pela 

aparente derrota da ditadura. 

A “consciência proletária” teria que interagir com uma teoria “de fora” para 

compreensão da sua própria inserção na sociedade. É a partir de então que o Serviço Social 

encontra na tradição marxista as matrizes teóricas e metodológicas que respaldam a ruptura 

com o conservadorismo. Esse movimento não é único do Serviço Social, que encontra no 

cenário nacional o momento de restauração democrática alavancado pelos movimentos 

sociais. Assim, o PEP se constitui ao longo dos anos 1980, no bojo das conquistas dos direitos 

civis e sociais, numa conjuntura propícia à penetração de um novo senso comum. Com a 

quebra do monopólio do conservadorismo na profissão, abre-se espaço à discussão da 

filosofia da práxis. 

Caro ao Serviço Social entender que a função intelectual da profissão materializa 

àquilo que Gramsci em suas anotações do Caderno 11 identifica como filosofia da práxis. Não 

se trata de um determinismo, mas da dialética impressa no cotidiano profissional e na matéria 

traduzida na produção intelectual dos seus agentes, inclusive, sua organicidade impressa nos 

órgãos políticos da categoria, como o conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO. 
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 “[...] para manter o sistema hegemônico e as forças de coerção militar e civil à disposição das classes 

dirigentes tradicionais. Esta ideologia serviria como elemento de uma ‘guerra de posição’ no campo econômico 

(a livre concorrência e a livre troca corresponderiam à guerra de movimento) internacional, assim como a 

‘revolução passiva’ é este elemento no campo político.” (GRAMSCI, 1999, p. 299-300 - Q10§9). “Guerra de 

movimento, ou guerra de manobra, subsiste na política quando se trata de conquistar posições não decisivas e 

não é possível mobilizar todos os recursos dos aparelhos de hegemonia e do Estado. Quando essas posições 

perdem seu valor, e somente as decisivas ganham importância – afirma Gramsci – então se passa à guerra de 

assédio ou de posição.” (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 355-356). 



126 

 

O assistente social tem a possibilidade de participar da divisão social e técnica do 

trabalho de maneira consciente e crítica, sendo “guia de si mesmo”, com consciência de 

classe, e não a partir de uma concepção de mundo mecânica imposta. (GRAMSCI, 2015, p. 

93-94). É importante para os assistentes sociais o debate filosófico, de materializar aquilo que 

tomam como questão central em sua totalidade, oferecido pela teoria social crítica, logo, que 

está evidente na filosofia da práxis. Saber do que trata a tradição marxista não é o suficiente 

para o exercício profissional, que é uma atividade intelectual. Precisa estar consciente daquilo 

que fundamenta sua prática, entendendo-a não como mero mecanismo ativista, mas como 

uma prática filosófica, sustentada a partir da filosofia da práxis. Para compreensão do 

exercício profissional, é necessário andar de mãos dadas com a compreensão filosófica do 

arsenal teórico-metodológico do Serviço Social. 

Uma chave importante para compreender o trabalho do Serviço Social é a reflexão 

sobre o “pensamento superior”, a “filosofia superior”, aquilo que impera, quando se diz 

poucos são quem detêm o saber. Gramsci sinaliza que todos são filósofos, mas há “filósofos e 

filósofos”. O Serviço Social atua na transição dessa “filosofia superior” para o senso comum. 

Essa mediação é feita, inclusive, com os posicionamentos políticos da categoria. O CFESS 

Manifesta, por exemplo, é a construção de um pensamento superior. 

Retirar o Serviço Social da posição subalterna a qual se coloca, e elevá-lo à condição 

de pensamento superior, próprio da sua intelectualidade constitui um dos maiores acúmulos 

do projeto profissional. Se submeter a uma posição subalternizada na divisão sociotécnica do 

trabalho, pensando a subalternidade como ausência de protagonismo político e social, é não 

ter clareza da dimensão que essa profissão ocupa nessa sociedade, e que patamar a teoria 

social crítica, predominante na categoria, eleva o potencial organizativo e transformador da 

massa. É o mesmo que aceitar que a história está dada, e que não é passível de mudança, é 

aceitar que aquele contra o qual lutamos já é vencedor. A luta é sim bem desigual, e a cultura, 

que é o principal instrumento de transformação, não é mudada como um processo político. 

Uma disputa política pode ser vitoriosa do dia para a noite, mas a transformação de uma 

cultura, na construção de uma nova hegemonia, é um processo bem mais lento e gradual, que 

exige intelectuais, dirigentes em unidade com os simples, com as massas.  O Serviço Social é 

essa profissão que pode e deve atuar como intelectual orgânico, uma profissão que possui um 

projeto ético-político em favor da classe trabalhadora, e que está em contato direto com essa 

classe, que é parte dessa classe. 

É necessário construir uma liderança a partir da base dos subalternos. Essa elite 

intelectual será capaz de elaborar a filosofia da práxis. Essa intelectualidade orgânica clássica 

permitirá criticar de fora a consciência da classe, ou partir da unidade entre os intelectuais e os 
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simples. O desafio estaria em encontrar nessa consciência imediata, no senso comum 

subalterneizado, o diálogo com a filosofia superior. Que não é algo que se faz de fora para 

dentro, mas a partir do pensamento da massa. A teoria não pode vir de fora, tem que ser capaz 

de estabelecer o diálogo com a base. 

A crítica que Gramsci faz ao fanatismo, não descarta o elemento da fé como o vínculo 

orgânico com as massas. Porém, a adesão das massas não pode se dar apenas pelo lado da 

paixão, pois assim seria fanatismo. Prescinde ao movimento de construção de um novo senso 

comum da classe trabalhadora se elevar o lado da consciência de classe. O oposto do que é 

feito na religião, elevar intelectualmente as massas, e não impor um dogmatismo.  

O mecanismo de fé é baseado no determinismo. Quando o poder está nas mãos das 

massas, e esta por sua vez se agarra numa fé determinista, desenvolvem-se as mesmas práticas 

da concepção de mundo conservadora, não avançamos numa proposta de transformação da 

realidade, portanto, ocorre um equívoco metodológico. A base organizativa deve ser mantida 

pela leitura crítica da realidade, e não numa visão determinista. Pois do contrário, recai-se na 

armadilha do Ensaio Popular, que narra uma leitura determinista da história. “Mas quando o 

‘subalterno’ se torna dirigente e responsável pela atividade econômica de massa, o 

mecanicismo revela-se num certo ponto como um perigo iminente [...].” (GRAMSCI, 2015, p. 

106 - Q11§12). 

Desconhecemos outra profissão que assuma um projeto político como norteador da 

sua intervenção profissional tão radicalmente vinculado às lutas dos trabalhadores. É, pois, 

difícil afirmar que o assistente social é um intelectual orgânico a partir do referencial 

gramsciano, ao mesmo tempo que é simples fazer essa afirmação por considerar a distinção 

que o Serviço Social toma na sociedade brasileira. Gramsci afirma que não há separação da 

profissão das suas intencionalidades políticas, nesse sentido é que o Serviço Social tem esse 

movimento, cuja intencionalidade, cuja perspectiva teórico-crítica configura a direção 

hegemônica da profissão com um viés classista. Gramsci não identifica uma profissão como 

intelectual orgânico, pois genericamente as profissões defendem interesses corporativos e 

pautam suas atividades em códigos de conduta que não evidenciam um caráter classista. Mas 

o Serviço Social faz esse movimento oposto na sociedade capitalista, ele aponta a contradição 

capital x trabalho, define a questão social como seu objeto de intervenção e direciona sua 

atuação em defesa da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo que Gramsci afirma que as 

profissões não podem se constituir em intelectuais orgânicos, também afirma que as 

profissões não se divorciam da sua natureza política, não dissociam seu conhecimento técnico 

dos seus posicionamentos políticos, e é nesse sentido que o Serviço Social faz esse 

movimento, de se colocar em defesa de uma classe social. Essa é a perspectiva da dimensão 
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político-pedagógica assumida pelo Serviço Social em seu projeto ético-político. Abramides 

(2006) deixa claro que o Serviço Social possui uma direção sociopolítica que vincula o 

projeto profissional ao projeto societário emancipador.  

O Serviço Social possui uma dimensão política nas suas atividades profissionais, e 

uma direção sociopolítica profissional, que por sua vez analisamos por meio do conjunto 

CFESS/CRESS, que é um órgão representativo que também
62

 dá direção à profissão. Ou seja, 

o debate das contradições enviesadas no exercício profissional dos assistentes sociais não é o 

foco da nossa discussão, apesar de compreendermos que 

 

Sendo o agente profissional um intelectual mediador de interesses de classe em luta 

pela hegemonia sobre o conjunto da sociedade, a prática profissional é, 

visceralmente, permeada por esse jogo de forças, subordinando-se, historicamente, 

àquelas que são dominantes do ponto de vista político, econômico e ideológico, em 

conjunturas históricas determinadas. Embora constitua para servir aos interesses do 

capital, a profissão não reproduz, monoliticamente, necessidades que lhe são 

exclusivas: participa, também, ao lado de outras instituições sociais, das respostas às 

necessidades legítimas de sobrevivência da classe trabalhadora, em face das suas 

condições de vida, dadas historicamente. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 

102). 

 

Não deixamos de citar aqui, portanto, todo antagonismo que permeia a atividade 

intelectual do Serviço Social. No entanto, pautamos prioritariamente a forma diretiva que o 

Serviço Social assume no conjunto de suas representações, confeccionadas periodicamente 

em canais de comunicação com a categoria profissional, aberta a toda sociedade.  

Apesar de estabelecerem parâmetros classistas em seus regimentos, onde o projeto 

profissional se materializa na esfera da institucionalidade, isentamos em apresentar o Código 

de Ética Profissional (1993), a Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e as Diretrizes 

Curriculares (1996) como documentos para análise, justamente para mostrar que a profissão 

não é por si um aparato do Estado, unicamente regida por leis e regulamentações.  

 

[...] os elementos éticos de um projeto profissional não se limitam a normatizações 

morais e/ou prescrição de direitos e deveres, mas envolvem ainda as escolhas 

teóricas, ideológicas e políticas das categorias e dos profissionais – por isso mesmo, 

a contemporânea designação dos projetos profissionais como projetos ético-políticos 

revela toda a sua razão de ser: uma indicação ética só adquire efetividade histórico-

concreta quando se combina com uma direção político-profissional. (NETTO, 1999, 

p. 99). 

 

O Serviço Social é uma força política para além do Estado stricto sensu, é uma 

profissão que possui um projeto ético-político que tem lutas, referências, projeções para além 
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 Inserimos esse “também” porque há outras organizações que dão direção à profissão, como a ABEPSS e a 

ENESSO, que não foram objetos de análise nesse estudo, mas que assumem junto com o conjunto 

CFESS/CRESS o protagonismo na direção do Serviço Social brasileiro. 
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desse Estado de classes.
63

 Logo, possui duas dimensões indissociáveis, uma materializada na 

realidade do cotidiano profissional, e a outra que está na consciência de classe dos seus 

agentes profissionais. Não se tratam de dois fenômenos separados, porque a prática, 

determinada nas condições sociais objetivas, é também determinada pelo sentido político, 

ideológico e social da profissão, que dão sentido, que dão uma direção social ao exercício 

profissional. Apropriação teórica não é a mesma coisa que consciência política. A questão 

teórica tem que andar de mãos dadas com a consciência política. Essa mediação é o que dá 

sentido ao exercício profissional. A ruptura com o conservadorismo, o compromisso com a 

classe trabalhadora, o projeto ético-político, são construções coletivas históricas. A 

consciência exige processos históricos para sua transformação. 

O que dá materialidade ao PEP é a sua objetivação histórica. “No entanto, o Projeto 

Profissional adquire concretude se analisado a partir da conjuntura sociohistórica de cada 

período nas múltiplas determinações econômicas, políticas e culturais no âmbito das 

contradições e interesses das classes sociais [...]”. (ABRAMIDES, 2006, p. 20). E com o 

processo de ruptura com o conservadorismo, como denomina Abramides, o Serviço Social faz 

um movimento de repulsa ao liberalismo, logo, a todo ecletismo nele impregnado.  

Ultrapassar o conservadorismo profissional não significou eliminá-lo das bases da 

categoria, mas sim definir um projeto hegemônico para o Serviço Social, que vem alargando 

suas bases com o projeto “intenção de ruptura” (NETTO, 1999). 

Os assistentes sociais contemporâneos, por exemplo, podemos dizer que são 

continuação dos assistentes sociais que os precederam? Na condição de “novos” intelectuais 

não são continuação direta das pioneiras do Serviço Social, ou não seriam “novos” assistentes 

sociais. Porque representam organicamente uma “nova situação histórica”, não que não haja 

herança do Serviço Social conservador no pleito da profissão, mas os atuais assistentes sociais 

correspondem, até mesmo a título de formação profissional, uma categoria profissional (de 

intelectual) diferente do Serviço Social precedente. “Todavia, deve-se levar em conta que 

nenhuma nova situação histórica, mesmo a derivada da mudança mais radical, transforma 

completamente a linguagem, pelo menos em seu aspecto exterior, formal.” (GRAMSCI, 2015, 

p. 125 - Q11§16). Por essa e outras questões de nomenclatura e de conteúdo, tema do §16, 

podemos afirmar que se manteve o nome assistente social sem comprometer a formação da 
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 Um horizonte que projeta a emancipação humana, que, nas palavras de Marx, acontece “Somente quando o 

homem individual, real recupera em si mesmo o cidadão abstrato e se converte como homem individual em ser 

genérico na sua vida empírica, no seu trabalho individual e nas suas relações individuais; somente quando o 

homem tenha reconhecido e organizado suas próprias forças como forças sociais e quando, portanto, já não 

separa de si a força social sob a forma de força política, somente então a emancipação humana se realiza”. 

(MARX, apud ABRAMIDES, 2006, p. 25).   
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nova concepção profissional. A nomenclatura foi mantida, o que mudou foi o conteúdo da 

profissão.  

O conjunto CFESS/CRESS era denominado por CFAS/CRAS (Conselho Nacional de 

Assistentes Sociais / Conselhos Regionais de Assistentes Sociais), caracterizado por um perfil 

conservador, corporativo e burocrático. Ou seja, cumpria o papel de controle político do 

Estado sobre os profissionais. Mas na década de 1990 sua condição de fiscalização é 

redimensionada, e se torna instrumento de luta, capaz de mobilizar, politizar e organizar a 

categoria profissional. Esse eixo é crucial para nossas análises, porque é a partir de então que 

o CFESS/CRESS passa a contribuir na construção do projeto ético-político profissional. 

Gramsci fala que precisamos ocupar dois espaços, manter os oficiais, e criar 

alternativos (de solidariedade, de luta coletiva). Os assistentes sociais podem assumir esses 

espaços alternativos, além dos oficiais, como seus espaços sócio-ocupacionais de trabalho, ou 

como o próprio conselho profissional, como estância representativa, de fiscalização e 

fortalecimento de diretrizes. O CFESS e as demais instâncias político-organizativas da 

categoria se propõe a ser espaços, assim, de resistência. Na jornada histórica e de vanguarda 

do Serviço Social, os assistentes sociais abrem mão da luta sindical por categoria, mas não por 

ramo profissional, para se unir à luta geral dos trabalhadores. Isso já seria um indicativo do 

assistente social como intelectual orgânico, e não um profissional que se caracteriza somente 

pela divisão sociotécnica do trabalho, que defende seus interesses corporativos. 

A repetição, como nos aponta Gramsci, é um método importante para a construção do 

senso comum. Repetir que o PEP é um projeto de vanguarda, frisar seu aspecto classista, é 

reafirmar os interesses da classe trabalhadora, e quando repetimos isso, afirmamos que o PEP 

do Serviço Social é o ponto de partida da ação profissional, é o que dá a direção à profissão, e 

faz com que esse projeto ganhe mais sustentação entre a categoria profissional e se mantenha 

hegemônico. Repetir, reafirmar o PEP é não só um dever, como uma satisfação, quando nos 

identificamos também como partícipe da classe trabalhadora, classe que vive do trabalho e se 

coloca em luta contra os ditames avassaladores do capital. 

Podemos endossar que o Serviço Social assume uma perspectiva de classe com sua 

direção política, a medida que compreende criticamente que o elemento de justificativa sócio-

histórica é a questão social. Ou seja, é na questão social, nas desigualdades sociais e nas 

resistências às mesmas, na contradição capital x trabalho, que o Serviço Social se faz 

presente. Não defendemos uma visão messiânica da profissão, de que está sempre a favor da 

classe trabalhadora, não romantizamos a intervenção do Serviço Social, posta na dicotômica 

luta de classes da sociedade capitalista. É sabido que existem várias perspectivas profissionais 

nas mais variadas frentes de trabalho, a ser explorada em analises e pesquisas. O que está em 
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xeque é a direção política hegemônica que o Serviço Social possui, e isso é expressamente 

evidenciado na pesquisa com a análise dos posicionamentos políticos que seu maior conjunto 

representativo, o CFESS/CRESS, apresenta. 

Nossa profissão não configura homogeneidade. Atravessado por projetos políticos em 

disputa, o Serviço Social não é homogêneo no Brasil, tampouco no mundo, porque assume 

diferentes formas, ações e intenções no espectro das relações sociais. No entanto, uma 

perspectiva hegemônica estabelece uma configuração ao projeto ético-político profissional, 

pautado pelas entidades de representação do Serviço Social. Logo, a partir da 

institucionalidade profissional aguerrida, que se coloca na linha de frente da 

representatividade dos assistentes sociais, como referência para o exercício profissional, 

elucidamos as entidades políticas representativas do Serviço Social como canais de 

explicitação, fonte e direção da categoria.  

“Todos homens são intelectuais”, assim, todos assistentes sociais são intelectuais, são 

filósofos, mas há filósofos e filósofos, como também há assistentes sociais com diferentes 

perspectivas, críticas ou não. O recorte da pesquisa analisa os posicionamentos políticos 

daqueles assistentes sociais que dão direção à categoria profissional no seu exercício no 

conjunto CFESS/CRESS, comprometido radicalmente com a perspectiva crítica a esta 

sociabilidade. 

 

 

3.2. Os posicionamentos ético-políticos e a direção classista do 

Serviço Social 

 

 

Os posicionamentos políticos do conjunto CFESS/CRESS não são os únicos 

indicativos do acúmulo profissional que consubstanciam a direção sociopolítica do projeto 

profissional, mas são fundamentais para deflagrar a quais interesses o Serviço Social se 

direciona, e de que forma sua representatividade orienta sua utilidade social. 

Os principais posicionamentos políticos do CFESS são publicados por meio do 

“CFESS Manifesta”, um periódico online disponível na página oficial do conselho, e enviado 

gratuitamente via correio eletrônico aos assistentes sociais e demais sujeitos que se interessem 

por seu conteúdo.  

Este material é publicado sem regularidade fixa, que varia entre uma freqüência 

mensal a trimestral, tendo mês que são veiculados até dois boletins. É o meio pelo qual são 
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propagados os posicionamentos coletivos da categoria, deliberados em Encontros Nacionais 

do conjunto CFESS/CRESS, dentre outros encontros de peso para o Serviço Social brasileiro, 

como o CBAS (Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais) e o ENPESS (Encontro Nacional 

de Pesquisadores em Serviço Social). 

Dentre a malha de publicações do CFESS/CRESS, que têm seus jornais regionais, a 

Revista Inscrita, cartilhas, campanhas, documentos, relatórios de gestão, relatórios de 

encontros, livros, a série de cadernos Assistente Social no combate ao preconceito, e 

brochuras, o “CFESS Manifesta” constitui num dos principais meios de comunicação da 

categoria, que reflete a direção política, ideológica e social daquela que se coloca como 

profissão autônoma e em constante movimento no contexto histórico da sociedade capitalista.  

Os conteúdos do CFESS Manifesta são reunidos num livro a cada três anos, quando se 

conclui o ciclo das gestões do conselho. No último livro publicado em 2017, referente à 

gestão “Tecendo na luta a manhã desejada” (2014-2017), estão os textos teóricos e políticos 

das edições do informativo CFESS Manifesta pertinentes aos três últimos anos. Equivale ao 

período proposto para a presente pesquisa, que circunscreve os anos 2014, 2015 e 2016, para 

a análise dos textos. Além desse propósito, a pesquisa teve como objetivo específico o 

levantamento dos temas abordados nos periódicos da década que envolve os anos de 2007 a 

2016. 

Peculiar à nossa pesquisa são os conteúdos abordados nas edições do CFESS 

Manifesta, que segundo o próprio conselho, “é um importante instrumento de comunicação, 

que dá visibilidade aos posicionamentos da entidade frente a temáticas ligadas ao Serviço 

Social brasileiro”; “trazem os posicionamentos e defesas do CFESS, embebidos pelos 

princípios e diretrizes do projeto ético-político profissional.”, e ainda se referem ao 

informativo como uma publicação de intervenções políticas que pretende dar maior 

visibilidade às posições políticas do CFESS, e “constituir-se como fonte de consulta aos que 

buscam estudar a organização política da categoria nas diferentes conjunturas históricas”. (site 

CFESS). 

Nesse sentido, esse estudo ganha corpo com o próprio propósito do CFESS Manifesta 

se estabelecer como fonte de pesquisa, que deflagra a conjuntura histórica do período de 

análise das publicações (2014-2016). 

“Para Gramsci, o partido e as diversas organizações profissionais representam para as 

classes espaços privilegiados de formação de seus intelectuais orgânicos.” (ABREU, 2016, p. 

64). Os posicionamentos que aqui serão listados, inclusive a partir das análises de conjuntura, 

trazem a dimensão política que o CFESS/CRESS, como conjunto da representação 

profissional, organiza seus trabalhos, a forma diretiva e intelectual da profissão. E que, assim, 
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privilegia a formação de uma concepção de mundo, a formação dos seus intelectuais 

orgânicos, que imprimem outra concepção de mundo, que não a dominante, à sociedade. 

O informativo destaca: “[...] nos últimos governos (FHC, Lula e Dilma), observamos 

elementos de continuidade, em especial no que diz respeito à perda dos direitos de 

trabalhadores e trabalhadoras, em particular os trabalhistas e previdenciários.” (CFESS, 2017, 

p. 35). Mas também sinaliza diferenças consideráveis nos governos petistas, como a 

estruturação das políticas de assistência social, de enfrentamento da violência contra a mulher, 

o relativo aumento do salário mínimo e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 

domésticos. 

 

[...] em junho de 2013, o Brasil foi palco de inúmeras manifestações, exigindo 

direitos dos mais variados, principalmente na área da educação e da saúde. Nas ruas 

e nas praças, a população entoava “da Copa eu abro mão, quero dinheiro pra saúde e 

educação” e, nos cartazes, escrevia “fome, miséria e opressão, o Brasil é 

pentacampeão”, “Queremos escolas e hospitais no padrão FIFA”. As manifestações 

iniciadas contra o aumento das passagens e a luta pelo Passe Livre indicavam a 

insatisfação popular pela opulência dos gastos com os megaeventos e, nos muros e 

cartazes, escreviam “não são só centavos, são bilhões em desigualdade” e, com a 

força da juventude, afirmavam “se a tarifa não baixar, a cidade vai parar”. (CFESS, 

2014, p. 253). 

 

As Jornadas de Junho, como ficou conhecido o movimento, foram estampadas nos 

periódicos do CFESS Manifesta diversas vezes, como forma de acentuar o movimento, que 

ganhou maior adesão da classe trabalhadora nos últimos tempos. 

O governo petista, no entanto, vinha sendo obrigado a se curvar ainda mais às medidas 

neoliberais.  

 

No dia 13 (março de 2015), parte de uma “esquerda” oficial e governista, que 

assumiu a defesa do governo Dilma, apresentou bandeiras, solicitando a revogação 

das medidas de austeridade e reversão dos ataques aos direitos.  Em oposição, o dia 

15 trouxe às ruas, com ampla divulgação e apoio midiático, o pedido de 

impeachment, carregado de expressões reacionárias e golpistas, mesclado de 

combate ao suposto caráter comunista do atual governo. 

O CFESS se coloca claramente contrário ao conservadorismo evidenciado nas 

manifestações presentes no dia 15, em que setores insatisfeitos das classes média e 

alta reivindicaram, inclusive, a volta da Ditadura Militar. (CFESS, 2017, p. 36). 

 

Os posicionamentos políticos hegemônicos do Serviço Social
64

 são capazes de detectar 

a avalanche neoconservadora por detrás desses movimentos, não ignora as duras medidas 

adotadas pelos governos petistas.  

 

                                                 
64

 Esses posicionamentos são hegemônicos porque se fazem no interior das lutas da profissão, essa hegemonia 

constrói a face da profissão. Assim, esses posicionamentos são do Serviço Social porque são hegemônicos, 

justamente porque a direção, para ser hegemônica, está imersa em conflitos e disputas. 
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[...] pela manutenção dos fundamentos da política econômica, pelo capital financeiro 

e superávit primário, pelo gerenciamento privado nas instituições públicas [...], pela 

livre entrada do capital estrangeiro na saúde, pela expansão precarizada do ensino 

superior, pelo agronegócio e não realização da reforma agrária, pelo tratamento 

militar da vida cotidiana e, especialmente, das manifestações da classe trabalhadora. 

(CFESS, 2017, p. 36). 

 

Quando o CFESS Manifesta aponta esses retrocessos, alerta sobre o perigo das 

manifestações de cunho conservador, que deflagram interesses dominantes e imperialistas, 

evidenciando a impossibilidade de conciliação das lutas que se colocam em lados 

antagônicos, com perspectivas de classe antagônicas. “Essa conjuntura pode alimentar as 

veias abertas do conservadorismo, histórico na categoria, ou reavivar as nossas resistências 

profissionais.” (CFESS, 2017, p. 38). Mas o direcionamento profissional é pautado pelas 

representações da categoria, que representam o projeto hegemônico da profissão, e propaga à 

ampla categoria, como à sociedade, uma direção classista. 

Aqui fazemos um parêntesis a partir de Gramsci, para falar da relação filosofia e 

história, que se materializa nos escritos do CFESS Manifesta. Essa mesma história concreta 

que é descrita e criticada nos informativos, respaldam a concepção de mundo que imprime o 

jornal. “A própria concepção do mundo responde a determinados problemas colocados pela 

realidade, que são bem determinados e ‘originais’ em sua atualidade.” (GRAMSCI, 2015, p. 

95 - Q11§12). E assim damos continuidade à história registrada nos boletins do CFESS 

Manifesta. 

O Brasil vive nesse período um “turbilhão” de ataques à democracia, deflagrados pelo 

golpe parlamentar, com o impeachment da presidenta eleita Dilma Roussef (PT), concluído 

em agosto de 2016, e a instauração do governo interino e ilegítimo de Michel Temer (PMDB) 

desde maio de 2016, quando então a presidente Dilma fora afastada do cargo para o período 

do julgamento do impeachment. 

O CFESS Manifesta publica sobre os processos recessivos desencadeados nesse 

momento histórico, bem como o avanço da luta de classes no enfrentamento aos inúmeros 

retrocessos que afetam diretamente à classe trabalhadora. “O impeachment abriu as portas 

aos/às fascistas e ao crescimento da direita de pior tipo: neoliberal na economia, 

antidemocrática na política e conservadora nos valores.” (CFESS, 2017, p. 109). O 

impeachment foi a porta escancarada do armário em que estavam as forças mais 

conservadoras e reacionárias. 

 

[...] temos que denunciar qualquer tipo de recuo democrático como o que estamos 

vendo no momento. E não apenas por causa do impeachment, porque ele não foi o 

único recuo democrático a que assistimos. Ele foi um atalho para mais recuos 

democráticos que estão a se desenhar em todos os níveis da sociedade brasileira. Por 
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isso, mesmo com todos os seus limites, devemos lutar pela permanência dos espaços 

democráticos que temos no país. As classes dominantes estão aproveitando o 

momento conjuntural que lhes é favorável, para fazer o contrário: reduzi-los. 

(CFESS, 2017, p. 110). 

 

O Serviço Social reconhece os limites da democracia na sociabilidade burguesa, 

porém, abster-se dos espaços conquistados recai no perigo de perder ainda mais direitos e 

espaços de disputa por eles. Cita as contrarreformas desde os anos 1990, a partir da adesão ao 

Consenso de Washington, até a continuidade da implantação de políticas neoliberais com 

ações do governo Temer, em vários boletins, como a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 55, ex-241, que congela por 20 anos os investimentos com políticas sociais. As 

medidas desse governo interino e ilegítimo retroagem ao período anterior à Constituição de 

1988. 

 

Assim, não nos pode parecer que os retrocessos sociais hoje em curso no Brasil, e 

bem destacados pelos movimentos de resistência ao interino e ilegítimo governo 

Temer, sejam bem uma novidade na busca do capital de se apropriar e aprofundar os 

processos de exploração da classe com o apoio fundamental do Estado. Não é de 

hoje que nós, trabalhadores e trabalhadoras, pagamos a conta pela crise. (CFESS, 

2017, p. 79).  

 

“Assistimos, na sociedade brasileira, a um movimento de flexibilização e 

desregulamentação do frágil sistema de proteção social e certamente seus impactos nas 

políticas sociais voltadas para idosos/as.” (CFESS, 2017, p. 105). Ao lembrar o dia do 

idoso/a, o CFESS Manifesta coloca em pauta o polêmico debate da Previdência Social, que 

vive uma avalanche de ataques pela disputa do fundo público, beirando o risco de seu 

inconsequente projeto de reforma, ou seja, uma contrarreforma que atinge as condições 

(futuras e imediatas) de envelhecimento da classe trabalhadora. “[...] as contrarreformas 

anunciadas contribuirão para uma geração de não aposentáveis [...] o ministro da Fazenda 

afirmou que direito adquirido seria “um conceito impreciso”. (Ibid., p. 95). Ou seja, direito 

não será mais direito. O CFESS Manifesta cita, inclusive Maquiavel para descrever a rapidez 

e avalanche dos retrocessos: “Mas as medidas ruins devem ser realizadas todas rapidamente, 

de modo pulverizado, para que os súditos não consigam resistir a essas medidas em diversas 

frentes.” (CFESS, 2017, p. 80). 

Entram em pauta as reivindicações por direitos, ratificados por deliberações coletivas 

em espaços participativos como as conferências nacionais. No entanto, o que os boletins 

repetem é “Nenhum direito a menos”, porque nessa conjuntura de retrocessos, a intensificação 

das lutas dos trabalhadores têm sido mais pela manutenção dos direitos já conquistados, do 

que pela concentração de esforços em ampliá-los. “Nenhum direito a menos”; “Nada a 
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Temer”; “Não Temeremos”; “Em tempos Temerários” têm sido os slogans mais usados nas 

capas e conteúdos dos boletins do ano de 2016. Nesse contexto o CFESS Manifesta afirma ser 

necessário “[...] uma rigorosa análise crítica do campo de luta e da correlação de forças entre 

classes e segmentos de classe que interferem nas decisões em cada conjuntura.” (CFESS, 

2017, p. 91). 

 

Historicamente, as elites político-econômicas brasileiras construíram e constroem 

proposições que se contrapõem às reações e modelos defendidos pelos/as 

trabalhadores/as, pois são difusoras de uma responsabilização dos pobres pela sua 

condição, ideologia que se expressa na defesa intransigente de não abrir mão de suas 

taxas de lucro, de juros e de sua renda da terra. (CFESS, 2017, p. 91). 

 

“Ao longo dos três meses deste governo, a seguridade social tem sido fortemente 

atacada, como estratégia para ampliar e socializar os custos da crise com a classe trabalhadora 

e reforçar as oportunidades de lucro para a burguesa.” (CFESS, 2017, p. 92). Para o Serviço 

Social, análise de conjuntura é pré-requisito para atuação profissional, não por acaso vários 

boletins do CFESS Manifesta são dedicados a tal análise, porque são fundamentais na “[...] 

busca pelo entendimento do contexto social e suas implicações para nossas condições e 

escolhas profissionais. Estas são recheadas de debates coletivos na materialidade do Conjunto 

CFESS-CRESS, que vão dando substância à direção política da profissão.” (CFESS, 2017, p 

78). 

Aqui a filosofia da práxis aparece como a superação da dissociação entre teoria e 

prática. Todo arcabouço teórico-metodológico do Serviço Social é trazido para a crítica da 

realidade nos seus mais profundos aspectos. Os intelectuais, que são os mediadores da ligação 

teoria-prática, fazem esse esforço teórico ao analisar a conjuntura e imprimir direção aos 

posicionamentos políticos da categoria profissional. Ainda assim, o CFESS/CRESS não pode 

se assumir como intelectual individual, porque sozinho não pode agir sobre a sociedade. 

Logo, o conjunto CFESS/CRESS é o intelectual coletivo, aquele que pensa para e com a 

classe trabalhadora. Para afirmar a filosofia da práxis como a filosofia desse intelectual 

coletivo, partimos dos questionamentos de Gramsci: 

 

Qual será, então, a verdadeira concepção de mundo: a que é logicamente afirmada 

como fato intelectual, ou a que resulta da atividade real de cada um, que está 

implícita na sua ação? E, já que a ação é sempre uma ação política, não se pode dizer 

que a verdadeira filosofia de cada um se acha inteiramente contida na sua política? 

(GRAMSCI, 2015, p. 97 - Q11§12). 

 

A política de comunicação adotada pelo CFESS, ao fazer tais análises de conjuntura, 

estampa sua concepção de mundo, na sua ligação com a classe trabalhadora. Por isso 
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afirmamos que na direção do Serviço Social, o CFESS/CRESS é o intelectual coletivo, 

porque não se contenta com um pensamento individual, ou no caso corporativo, mas se coloca 

na relação com o outro, na relação com a sociedade e as classes. E nessa relação, assume uma 

direção classista.  

Além dos critérios advindos da conjuntura, como recortes de análise para apresentação 

das bandeiras de luta da categoria, o CFESS Manifesta também utiliza um calendário com 

datas que enfatizam os dias de luta por direitos de determinados segmentos.  

O CFESS Manifesta para comemorar o dia do Assistente Social em 2014, vê-se 

embalado pelas manifestações de Junho de 2013, e publica sobre o tema eleito pelo conjunto 

CFESS/CRESS no seu Encontro Nacional: “Serviço Social na defesa do direito à cidade no 

contexto dos megaeventos”.  

 

Se as cidades são arenas da luta de classes, as/os trabalhadoras/es lá estarão para 

manifestar e apresentar suas reivindicações. [...] 

Reafirmamos nosso projeto ético-político comprometido com a garantia inalienável 

dos direitos humanos, da democracia e da superação da ordem social capitalista 

desigual e excludente, na perspectiva de cidades justas. Na direção de fortalecer as 

lutas pelo direito à cidade, repudiamos: 

• a forma como estão ocorrendo as remoções nos centros urbanos; 

• a criminalização dos movimentos sociais; 

• a militarização das ações do Estado; 

• a política de ‘higienização’ das cidades, por meio da retirada compulsória dos/as 

usuários/as e dependentes de drogas dos centros urbanos, bem como do extermínio e 

desaparecimento da população de rua e da juventude negra; 

• a expulsão dos povos originários e das comunidades tradicionais de seus 

territórios, em função dos interesses do capital, por meio das grandes obras, como 

barragens, construção de rodovias e do próprio crescimento urbano. 

 

No período de 10 anos, o CFESS Manifesta publicou sobre 33 dias de luta, muitos 

deles repetidos em anos subsequentes, ou seja, lembrados mais de uma vez, ressaltando seus 

aspectos de luta e resistência nessa sociedade que oprime, reprime e explora a classe 

trabalhadora. Citemos os exemplos expostos nos informativos do CFESS Manifesta, que 

foram tema do periódico entre 2007 e 2016: 

 

 Janeiro - Dia Nacional da Visibilidade Trans; 

 Março - Dia Internacional das Mulheres; Dia Internacional do Serviço Social; 

aprovação do atual Código de Ética do/a Assistente Social (13/03/1993);  

 Abril - Dia internacional das lutas Camponesas; Dia Nacional de Luta pela Reforma 

Agrária; Dia da Luta Indígena; Dia Nacional do Trabalho Doméstico; 
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 Maio - Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora; mesmo mês que 

comemoramos o dia do Assistente Social; Dia Nacional da Luta Antimanicomial; Dia 

Nacional de Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes; 

 Junho - Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil; Dia Mundial de 

Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa; Dia Internacional do Orgulho 

LGBT; criação da Lei de Regulamentação Profissional do Serviço Social; Dia 

Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas
65

; Dia Mundial do Meio 

Ambiente; 

 Julho - criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);  

 Agosto - criação da Lei Maria da Penha; Dia Nacional da Visibilidade Lésbica; Dia 

Nacional de Luta pelas 30 horas; 

 Setembro - Dia Latino-Americano e Caribenho pela Descriminalização e Legalização 

do Aborto; Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; Dia Internacional Contra 

a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças;  

 Outubro - Dia Nacional e Internacional do/a Idoso/a; Dia Mundial da Saúde Mental; 

Dia Nacional contra a Baixaria na TV;  

 Novembro - Dia da Consciência Negra; Dia Internacional do Combate à Violência 

Contra a Mulher; marco político do “Congresso da Virada”; Dia Nacional da Jornada 

pela Reforma Urbana; 

 Dezembro - Dia Internacional dos Direitos Humanos;  

 

Tratam-se dos dias de luta, a maioria deles promulgados por uma lei própria, cujos 

órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação de suas políticas, esforçam-

se em divulgar e dar visibilidade ao tema com a promoção de eventos e campanhas que 

venham agregar sentido às reivindicações pertinentes aos diversos segmentos da classe 

trabalhadora. 

Para cada uma dessas datas acima citadas foram publicados um ou mais CFESS 

Manifesta entre 2007 e 2016 para fomentar o debate em torno das relevantes questões que 

cada data traz consigo. Os debates se entrecruzam e se repetem. Movimento mais que 

necessário, porque 

 

Segundo Gramsci, todo ‘movimento cultural que pretenda substituir o senso comum 

e as velhas concepções de mundo’ – que podemos apreender como sendo elementos 
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 Esse dia era denominado como “Dia Internacional de Combate às Drogas” nas primeiras edições do CFESS 

Manifesta sobre o tema, modificado para atual nomenclatura a partir do amplo debate de políticas sobre drogas. 
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de conteúdo da ação dos intelectuais – deve desenvolver a necessidade de ‘não se 

cansar de repetir os próprios argumentos’ [...]. (DURIGUETTO, 2014, p. 280). 

 

A repetição das pautas se torna um fator didático eficaz na formação do senso comum 

na categoria e nos setores populares. É uma ação imprescindível aos intelectuais, cujo 

objetivo maior é a modificação do senso comum. 

O Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora é um marco da história de luta 

e que é factualmente lembrado pelo CFESS Manifesta, e a conjuntura de retrocessos “[...] é o 

centro de preocupações e lutas dos movimentos sociais de corte classista neste 1º de Maio. 

Lutas às quais nós, assistentes sociais, nos alinhamos há quase 40 anos.” (CFESS, 2017, p. 

39). Posiciona-se contra a terceirização das relações de trabalho, que 

 

[...] é um mecanismo utilizado para se contrapor à regulação pública do trabalho, 

que protege trabalhadores e trabalhadoras na relação com empregadores e 

empregadoras. Logo, burlar a regulação pública do trabalho é sonegar direitos e 

favorecer o aumento da exploração do trabalho e de sua precarização, não 

necessariamente gerando mais empregos. (CFESS, 2017, p. 41). 

 

Além da terceirização, o CFESS/CRESS denuncia o efeito da “quarteirização”, da 

empresa terceirizada subcontratar os serviços de outra empresa, e demais subcondições de 

trabalho e produção. “A quarteirização nas confecções; trabalhadores/as em situação análoga 

à de escravidão; a degradação das condições de trabalho e vida dos/as imigrantes; o modelo 

baseado no agronegócio, voltado para a exportação, com larga utilização de agrotóxicos e 

veneno [...]” (CFESS, 2017, p. 26). 

 

A perspectiva de intervir no ambiente de trabalho não será dada pela dinâmica 

capitalista, mas pela existência de sujeitos sociais políticos e de instituições públicas 

que têm a função de estabelecer um contraponto na perspectiva de assegurar a 

dignidade de quem precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver. (CFESS, 

2017, p. 26). 

 

Cabe ressaltar que os temas levantados não são aleatórios, muito menos porque fazem 

parte de um calendário anual de datas importantes, até porque existem diversas outras datas 

simbólicas que não são citadas nos informativos. Os posicionamentos políticos são 

deliberações dos Encontros Nacionais do conjunto CFESS/CRESS, que sustentam suas 

publicações a partir de uma agenda de lutas pela democratização da sociedade, em articulação 

com movimentos sociais. 

 

Nossas pautas, discutidas e aprovadas democrática e coletivamente no Conjunto 

CFESS-CRESS, sempre expressaram nossa posição política e autônoma. Sempre 

estivemos e permaneceremos nos espaços da categoria, nos fóruns democráticos e 

nas ruas, levantando nossas bandeiras. (CFESS, 2017, p. 82). 
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Cabe ao texto citar tais pautas de luta e resistência lançadas no CFESS Manifesta de 

junho de 2016: 

 

• Contribuir com a organização da classe trabalhadora e, como parte dessa classe, 

também os/as assistentes sociais, contra a retirada de direitos; 

• Defesa central da proteção social por meio do Estado, a partir da Seguridade 

Social. Não à privatização da saúde e da securitização da previdência social. Contra 

o desmonte do Sistema Único de Assistência Social; 

• Defesa do trabalho de assistentes sociais com direitos e da profissão de Serviço 

Social nos marcos do projeto ético-político; 

• Defesa dos direitos humanos, da manutenção e ampliação dos diretos das 

mulheres, negros/as e da população LGBT; 

• Fortalecer a luta estratégica pela democratização da comunicação; 

• Posicionar-se sempre contra toda forma de criminalização dos movimentos sociais 

e das lutas e resistências sociais e populares. 

• Nenhum direito político, trabalhista, previdenciário, social e cultural a menos! 

(CFESS, 2017, p. 82-83). 

 

“Lutar não é crime”, mas, no Brasil, o direito de manifestação e organização políticas 

sempre sofreram ataques e duras repressões. “Sabemos que o capitalismo não é democrático. 

Muito menos no Brasil, marcado por golpes e soluções ‘pelo alto’
66

.” (CFESS, 2017, p. 110). 

A pauta da direita é a criminalização dos movimentos sociais. “As classes dominantes 

apontam sua ofensiva para o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) por razões 

óbvias. Golpear o MST é golpear o que temos de mais vigoroso entre os mais importantes 

instrumentos de luta que dispomos.” (CFESS, 2017, p. 110). Os termos utilizados pelo jornal 

também explicitam o teor diretivo aguçado da disputa política. “Classes dominantes”; 

“ofensiva”; “golpear” evidenciam a luta das classes antagônicas, e de que lado o Serviço 

Social se posiciona. 

O ódio difundido a toda esquerda, que parte, inclusive do ódio ao PT, espraia-se. “Está 

em curso uma tentativa de criminalização do MST, cujo objetivo maior é criminalizar a luta 

de classes.” (CFESS, 2017, p. 111). 

Ademais dos dias de luta e situações das adversas conjunturas, salientamos que alguns 

boletins do CFESS Manifesta publicam sobre conferências nacionais
67

 e encontros da 
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 A trajetória de soluções ‘pelo alto’, em processos de revoluções passivas que estão nos escritos do segundo 

movimento dessa dissertação. “[...] processos de transformação pelo alto (‘via prussiana’, ‘revolução passiva’) 

que marcaram a história brasileira, impedindo ou dificultando a participação popular criadora nas várias esferas 

do nosso ser social.” (COUTINHO, 2011b, p. 10). 
67

 Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT; Conferências Nacionais de Direitos 

Humanos; Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa; Conferência Nacional de Assistência Social; 

Conferência Nacional de Saúde; Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conferência 

Nacional das Cidades; Conferência Mundial de Saúde Mental; Conferência Mundial de Seguridade Social; 

Conferência Nacional de Juventude; Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres; Conferência Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 
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categoria
68

. Nesse mesmo período registramos que houve publicação sobre os eventos 

mencionados em nota de rodapé. 

Não se tratam de textos que estampam reivindicações da classe trabalhadora, em suas 

múltiplas expressões, somente na forma da lei, ou seja, a partir do que já é parâmetro de 

atuação “legal” e estatal, são textos que sempre evidenciam o caráter classista das lutas dos 

segmentos da classe trabalhadora, reafirmando o PEP do Serviço Social. 

 

A direção sociopolítica estratégica do projeto profissional pressupõe um processo de 

lutas sociais e mobilizações de massas, que possam reverter o quadro de barbárie 

social em que estamos mergulhados e que foram impostos pela ditadura do capital. 

Lutar por consolidação e ampliação de direitos sociais implica somar forças com o 

conjunto das massas trabalhadoras, da cidade e do campo, em uma perspectiva de 

classe, anticapitalista, anti-imperialista e socialista no interior do processo de ruptura 

profissional com o conservadorismo. (ABRAMIDES, 2006, p. 32). 

 

A dimensão intelectual da profissão consigna um projeto classista contra a barbárie do 

capital, e nisto consiste um respaldo teórico nos estudos da mundialização do capital e as 

formas de dominação imperialistas, para compreender que a ambição da acumulação 

capitalista está sempre com seus interesses voltados para as questões geopolíticas e 

econômicas de determinados territórios. Então, mostrar solidariedade com os migrantes e 

refugiados de países deflagrados por grandes conflitos e crises humanitárias, por exemplo, é 

se colocar ao lado da classe trabalhadora internacional. É preciso estar atento a todas as 

formas de repressão e preconceito, que é um dos maiores meios de dividir aqueles e aquelas 

que precisam estar unidos. “As expressões racistas e xenofóbicas têm como um dos objetivos 

confundir e fragmentar a classe trabalhadora internacional”. (CFESS, 2017, p. 88). A 

solidariedade entre a classe trabalhadora mundial é fundamental no enfrentamento das 

fronteiras impostas pela nefasta cidadania burguesa. 

 

Na sociabilidade capitalista, assimetrias de raça, gênero, nacionalidade e etnia nos 

impõem caminhos de indignação e rebeldia. É urgente encontrarmos formas que nos 

levem a um horizonte de unidade, na luta pelos direitos de migrantes e refugiados/as 

com os demais segmentos da classe trabalhadora contra o capital. O processo 

migratório serve aos interesses dos grandes países capitalistas, na medida em que 

alimenta a rede de informalidade do mundo do trabalho, aumentando assim a 

precarização nas condições de trabalho. (CFESS, 2017, p. 89). 
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Outro debate importante do Serviço Social sobre a classe trabalhadora internacional é 

a ocupação das tropas brasileiras no Haiti. 

 

[...] não existe qualquer razão humanitária para a manutenção da ocupação haitiana 

pelo Brasil. Não podemos tolerar a política brasileira interesseira e racista de 

ocupação do território haitiano, sob pena de pactuar inclusive com o visível 

extermínio da população negra, o que vem sendo mundialmente ‘naturalizado’ em 

episódios de evidente violação de direitos humanos. (CFESS, 2017, p. 46). 

 

O Serviço Social é parte da classe trabalhadora, seus profissionais vendem sua força 

de trabalho, logo, o Serviço Social se identifica com a luta classista. “[...] essas lutas também 

são nossas, pois há tempos estamos ao lado daqueles que defendem os direitos da classe 

trabalhadora, tendo, inclusive, nossas condições e relações de trabalho inteiramente 

vinculadas a este quadro.” (CFESS, 2017, p. 41). Mas essa tendência não é simples assim, 

senão, todas as profissões que vendem sua força de trabalho, na condição de assalariamento, 

também deveriam aderir à luta da classe. A consciência de classe é que determina o impulso 

da luta da categoria profissional, e é nesse processo político, de disputa na luta de classes, que 

o PEP assume seu protagonismo. Não é uma força qualquer, mas um projeto que politiza, 

organiza e dá direção ao Serviço Social brasileiro, em defesa dos interesses da classe 

trabalhadora, um projeto profissional classista, que determina cada posição política 

apresentada pelos boletins do CFESS Manifesta. 

Todavia, não podemos romantizar o projeto ético-político. Por isso, é preciso 

explicitar que o PEP não é um projeto isolado da dinâmica das relações sociais, e nem pode 

ser tratado como um projeto que dá conta das sérias questões que desembocam dessas 

relações. Não está deslocado da conjuntura econômica, social e política que imprimem as 

próprias contradições dessa sociedade, trata-se de um projeto profissional inserido nessa 

trama conjuntural. Tampouco cabe a esse projeto apontar todas respostas necessárias ao 

aniquilamento dessa sociabilidade doente e carente de justiça econômica, política e social. O 

PEP não dá conta das condições adversas da conjuntura, porque ele mesmo é feito de 

tensionamentos. As contradições estão no real, e o projeto ético-político, que é tensionado por 

tais contradições, configura a dificuldade dos assistentes sociais serem norteados por ele. O 

que faz com que o PEP exista, é também o que o limita. Por isso, é um desafio defender esse 

projeto hoje, sendo ele um projeto tensionado pelas condições adversas da sociedade 

capitalista. O desafio posto é como os assistentes sociais afirmam seus posicionamentos 

políticos em condições tão adversas, de trabalho precarizado, e com a classe trabalhadora 

também fragmentada. O que faz o que o com o PEP exista, é o que limita a nossa condição de 
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classe e de assistente social. Como defender esse projeto hoje na contramão da história, num 

tempo em que a democracia se retrai? 

O desmonte dos direitos trabalhistas afeta duplamente o Serviço Social. 

 

[...] por um lado somos, em grande parte, trabalhadoras e trabalhadores assalariados, 

sofrendo injunções dos contratos temporários e dos baixos salários que vigoram no 

nosso mercado de trabalho. Por outro lado, a precariedade dos direitos a operar, 

como parte das nossas atribuições, é uma das razões que incide negativamente na 

qualidade dos serviços prestados a esta parcela da população que, nos últimos anos, 

tem seus direitos crescentemente usurpados. (CFESS, 2017, p. 41). 

 

É no atendimento cotidiano a usuários e usuárias, e ainda na condição de 

trabalhadores e trabalhadoras, que nós, assistentes sociais do Brasil, sentimos os 

efeitos da conjuntura econômica e política e seus impactos nas políticas sociais, nas 

condições de trabalho e nos direitos sociais. Exige a capacidade de irmos além do 

aparente [...] Instiga-nos a partir de parâmetros que nos orientem para uma direção 

política fundamentada nos princípios éticos fundamentais da profissão. (CFESS, 

2017, p. 35). 

 

A luta pela saúde pública, por exemplo, é citada pelo CFESS Manifesta “[...] como um 

campo de luta e de formação de consciências críticas em relação à desigualdade social no 

Brasil e de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras.” (CFESS, 2017, p. 53). 

Se a filosofia da práxis quiser transformar a consciência das classes, ela precisa saber 

dialogar com o senso comum das massas, trabalhar com aquilo que existe de melhor no senso 

comum: o bom senso.  O senso comum é, ao seu modo, uma filosofia. Todos os homens são 

filósofos porque incluem na linguagem seu modo de vida, sua forma de ver o mundo. “Após 

demonstrar que todos são filósofos, ainda que ao seu modo, inconscientemente – já que, até 

mesmo na mais simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, na linguagem, 

está contida uma determinada concepção de mundo [...]” (GRAMSCI, 2015, p. 93 - Q11§12). 

É no senso comum das massas que o Serviço Social se insere com uma tendência profissional 

que não reproduza o senso comum, mas parta do senso comum da classe trabalhadora para 

sustentar a filosofia que dá direção à profissão, a filosofia da práxis. De que modo podemos 

fazer tal afirmação? A partir dos posicionamentos políticos da categoria profissional, de uma 

parcela da categoria, de suas entidades representativas, e da forma que o próprio Serviço 

Social se deflagra como profissão “[...] que construiu um projeto profissional identificado 

com um projeto societário, e que traz como desafio cotidiano de seu fazer profissional o 

tensionamento em favor dos direitos dos/as trabalhadores/as.” (CFESS, 2017, p. 86). Isto 

porque a filosofia da práxis não se situa no mundo das ideias, mas no mundo material, no 

mundo dessas realidades que são problematizadas nos boletins. 

 O que Gramsci quer dizer quando afirma que todos são filósofos?! Ele está pensando 

a consciência de classe, que tem sentido no o reconhecimento de que há uma filosofia 
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espontânea, da forma que a linguagem é usada, da forma que os homens (homem-massa) 

articulam seu pensamento. 

 

Na atividade intelectual podem-se distinguir diferentes graus: ‘os criadores de 

valores, das ciências, artes e filosofia’ e os ‘administradores e divulgadores da 

riqueza intelectual existente, tradicionalmente acumulada’. O Assistente Social, que 

na sua qualidade de intelectual tem como instrumento básico de trabalho a 

linguagem, poderia ser caracterizado nesse segundo grupo. (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 95). 

 

Aqui, temos o CFESS Manifesta como linguagem, uma linguagem escrita utilizada 

como meio de comunicação entre a categoria profissional e a sociedade. O termo senso 

comum envolve o uso da linguagem. “Se é verdade que toda linguagem contém os elementos 

de uma concepção de mundo e de uma cultura, será igualmente verdade que, a partir da 

linguagem de cada um, é possível julgar a maior ou menor complexidade da sua concepção de 

mundo.” (GRAMSCI, 2015, p. 95 - Q11§12). Identificamos o uso do pensamento crítico a 

partir do próprio uso da linguagem. É preciso se comunicar para traduzir uma concepção de 

mundo. Nesses boletins estão impressos uma determinada visão de mundo. Não um 

pensamento fragmentado, que parte de uma linguagem fragmentada, mas uma visão que parte 

de uma perspectiva totalizante. Ou seja, uma visão de mundo que representa sua forma de ver 

o mundo, seus princípios e valores defendidos, a forma com que o conjunto CFESS/CRESS 

faz sua apreensão sobre o mundo, a vida e as relações sociais. 

No debate sobre hegemonia em Gramsci, a classe dominante domina não apenas 

porque tem a força do Estado, mas porque é capaz de apresentar sua visão de mundo como 

interesse de todos.  

Logo, os posicionamentos políticos do Serviço Social, que representam uma ideologia, 

não são dimensões abstratas, mas advindas de análises e problematizações das relações sociais 

estabelecidas entre os homens, relações de poder, de dominação, de força, de emancipação, 

etc. E tais posicionamentos interagem com a visão de mundo da classe trabalhadora. 

Conforme as análises sobre liberdade religiosa e o Estado laico, “Em um contexto 

marcado pela agudização dos antagonismos de classe que atravessam o papel do Estado na 

regulação social [...]” (CFESS, 2017, p. 60), em que as instituições e estruturas de poder 

ampliam seu controle e manipulação sobre as dimensões da vida social 

 

[...] o Conjunto CFESS-CRESS manifesta a defesa da laicidade do Estado como 

uma exigência democrática, por sua compatibilidade com os valores e princípios do 

projeto ético-político do Serviço Social brasileiro, e como condição para assegurar 

liberdades e direitos, que supõem valores universais – o que exclui particularismos 

confessionais [...] (CFESS, 2017, p. 64). 
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Porque “[...] um Estado laico não pode tomar como referência para legislar sobre a 

vida dos indivíduos sociais concepções, convicções e valores fundados em dogmas 

religiosos.” (CFESS, 2017, p. 62). 

Aqui é importante voltar ao debate do caráter classista que o Estado desempenha na 

condução dos interesses dominantes. O Estado no sistema capitalista é o Estado burguês. O 

Estado que premia e pune, que se baseia no campo do mérito e da moralização das relações. 

 

O Estado, também neste campo, é um instrumento de racionalização, de aceleração e 

de taylorização; atua segundo um plano (defesa de uma classe), pressiona, incita, 

solicita e ‘pune’, já que criadas as condições nas quais um determinado modo de 

vida é ‘possível’, a ‘ação ou omissão criminosa’ devem receber uma sansão 

punitiva, de alcance moral [...] deveriam ser incorporadas também as atividades que 

‘premiam’ indivíduos, grupos, etc.; premia-se a atividade louvável e meritória [...]. 

(GRAMSCI, 2007, p. 28 - Q13§11).  

 

Assim temos um exemplo concreto do Estado que Gramsci caracteriza como 

“educador” e como instrumento de “racionalização”, conforme abordamos no primeiro  

movimento da dissertação. 

O conjunto CFESS/CRESS ao se posicionar em defesa da qualidade da formação 

profissional do assistente social, dirige-nos um debate em torno da “educação brasileira 

limitada às fronteiras dos interesses mercadológicos e de disputa de hegemonia do capital.” 

(CEFES, 2017, p. 112), identificando que o fortalecimento da concepção de formação 

profissional do Serviço Social não é alheio ao exercício profissional, tampouco à defesa da 

educação pública, gratuita e de qualidade. Portanto, os boletins anunciam os cortes de 

recursos públicos para a educação pública, a “Reforma” do Ensino Médio (Medida Provisória 

- MP n.º 746/2016) e o projeto que prevê a criação do programa “Escola sem Partido / Lei da 

Mordaça”, assim como também noticia as formas de resistência aos claros retrocessos: 

 

Estamos acompanhando e apoiando as inúmeras ocupações nas escolas de ensino 

médio, institutos federais e universidades. Apoiamos as greves da educação e 

seguimos em frente na tentativa de construir uma greve geral, que envolva o maior 

número de trabalhadores/as e responda com força e unidade aos ataques que se 

seguem. [...] reforçado por uma perspectiva de aliança com a classe e superação de 

isolamentos. (CFESS, 2017, p. 112). 

 

Tal posicionamento esclarece a perspectiva de classe do “Serviço Social na resistência 

pela educação pública”, que reforçando seu compromisso com a educação, fortalece seu 

compromisso com a classe trabalhadora, evidenciado, inclusive pelas alianças com 

movimentos sociais na construção de um campo de esquerda no Encontro Nacional de 
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Educação (ENE)
69

, aliança com outros setores organizados da classe trabalhadora. “[...] o 

CFESS, junto com outras entidades e movimentos sociais, aposta na realização do ENE como 

momento de resistência e afirmação da educação como direito universal e inalienável.” 

(CFESS, 2017, p. 17). 

 

As/os assistentes sociais do Brasil têm demonstrado que as escolhas feitas ao longo 

da história profissional, e que, nas últimas três décadas, se condensaram no 

compromisso com as reivindicações da classe trabalhadora, foram acertadas, pois 

colocou o serviço social do país ao lado das entidades, organizações, sindicatos e 

partidos que lutam pela construção de uma sociedade na qual a produção da riqueza 

esteja a serviço do atendimento às necessidades humanas. (CFESS, 2014, p. 252). 

 

O CFESS/CRESS apresenta de forma contundente “[...] o debate sobre a produção do 

conhecimento e sua necessária e fundamental articulação com as lutas sociais que se colocam 

no cenário brasileiro de forma rebelde e anticapitalista.” (CFESS, 2017, p. 22). O Serviço 

Social possui uma larga escala de debates e produções que centram esforços nessa 

perspectiva, enquanto o ensino superior passa por um processo de empresariamento, cujas 

produções acadêmicas e formas de ensino são direcionadas à lógica mercantil. O horizonte 

demarca posicionamento político contrário à privatização e mercantilização das creches à pós-

graduação, à precarização das atividades de trabalhadores da educação e à avaliação 

meritocrática da educação. 

 

Nesse caminho, cabe ao Serviço Social brasileiro, direcionado pelo projeto ético-

político hegemônico na categoria profissional, ressaltar que toda a sua produção de 

conhecimento deve ser pública, acessível a todos/as e comprometida com a 

transformação da sociedade e a superação da exploração e todas as formas de 

opressão. Nossa produção de conhecimento deve estar a serviço da classe 

trabalhadora, deve expressar saberes no diálogo com os dominados, deve contribuir 

para a sua organização e fortalecimento. (CFESS, 2017, p. 23). 

 

 

O ataque privatizante do neoliberalismo atinge todas as políticas públicas. O boletim 

afirma o SUS (Sistema Único de Saúde) como patrimônio da sociedade brasileira, fruto da 

conquista histórica da classe trabalhadora. No entanto, “[...] desde a constituição do SUS, 

projetos privatistas disputam a concepção de saúde em nosso país.” (CFESS, 2017, p. 51). 

 

O progressivo desfinanciamento dos serviços sob responsabilidade direta do Estado 

e a ampliação sistemática e contínua da privatização da saúde têm levado a 

população a desacreditar que seja possível um sistema público e gratuito de saúde, a 

pensar que o SUS não é viável ou que não tem capacidade para prestar serviços de 
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saúde com qualidade. A lógica do capital é exatamente esta: desacreditar o SUS e 

credibilizar e valorizar a privatização [...] (CFESS, 2017, p. 52). 

 

Nesse espaço, separamos trechos que destacam o papel da mídia na correlação de 

forças, e a necessidade da democratização dos meios de comunicação. Considerando que “[...] 

a artilharia da Rede Globo fez o trabalho sujo, em nome da “verdade” que constrói. 

Evidentemente, não darão trégua e buscarão dar legalidade às arbitrárias ações contra o MST 

por meio dos instrumentos jurídico-institucionais de que dispõem.” (CFESS, 2017, p. 110). 

 

Essa “reforma” (da Previdência) encontra na mídia uma grande aliada, pois passa 

para a sociedade informações incompletas ou até mesmo irresponsáveis, quando se 

baseia na questão do “déficit” e o risco de falência do sistema previdenciário, não 

contextualizando a totalidade de suas determinações e escolhas políticas e fiscais. 

(CFESS, 2017, p. 106). 

 

São exemplos de como a direita vai conseguindo espaço na institucionalidade e na 

mídia. Ao falar sobre as Jornadas de Junho de 2013, o CFESS Manifesta diz que a imprensa 

nacional “[...] tratou de imediato de desqualificar as manifestações; os/as governadores/as 

subestimaram a insatisfação popular e reprimiram os/as manifestantes.” (CFESS, 2014, p. 

253). Por esses e outros percalços que acontecem diariamente na mídia, principalmente na TV 

brasileira, que é o grande canal de comunicação de massas, “É preciso dar visibilidade aos 

processos de resistência, por via das mídias alternativas [...]” (CFESS, 2017, p. 82). 

O boletim fala sempre da sociabilidade burguesa, que individualiza e mercantiliza as 

relações sociais, banaliza a vida e naturaliza a violência. Na defesa pelos direitos das 

mulheres, alerta sobre “[...] a constituição da sociedade patriarcal como sistema articulado de 

dominação dos homens sobre as mulheres na sociedade capitalista.” (CFESS, 2017, p. 98). 

O conservadorismo é de extrema utilidade e funcional ao contexto de crise do 

capital,“[...] pois busca naturalizar os papéis sociais assumidos por homens e mulheres, com o 

sentido de disciplinar corpos produtivos na afirmação do patriarcado, da família tradicional e 

da propriedade.” (CFESS, 2017, p. 81). “Vivemos tempos em que a liberdade das mulheres 

ofende e ameaça o patriarcado e os fundamentalismos que o sustentam. São tempos em que 

lutar por direitos é crime.” (CFESS, 2017, p. 65). Por isso ecoa nos movimentos feministas o 

grito das mulheres: “Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres”; “Nossos 

corpos, nossas regras!” (CFESS, 2017, p. 68). 

Chama a atenção para elementos que evidenciam o conservadorismo no exercício 

profissional do assistente social, e evidencia a perspectiva diretiva para o Serviço Social, “Ao 

nos posicionarmos em favor da liberdade como valor ético central [...]” (CFESS, 2017, p. 

100), e criticar profissionais com “[...] posicionamentos conservadores e questionadores frente 



148 

 

à situação de decisão das mulheres sobre o aborto.” (Ibid., p. 101). Assim, o CFESS 

Manifesta demonstra o compromisso da profissão com os princípios democráticos, na recusa 

ao individualismo e ao moralismo. 

 

A luta contra a violência de mulheres é de todas/os, homens e mulheres 

trabalhadores/as, pois perpassa pela construção de uma nova sociabilidade, onde não 

haja mais opressão e exploração humana e onde possamos construir novas formas 

libertárias de ser e viver. (CFESS, 2017, p. 34). 

 

A luta pelos direitos das mulheres deve ser a luta de toda classe trabalhadora, de 

homens e mulheres que almejam um novo tipo de sociabilidade, que extrapole os limites 

opressivos e exploradores dessa ordem burguesa, e que emancipe o pensamento, os desejos e 

as condições dignas da vida humana. “As conquistas de direitos e de espaços democráticos 

são estratégias fundamentais, mas não eliminam automaticamente as relações e os espaços de 

opressão (objetivos, subjetivos e simbólicos) presentes no sistema de dominação capitalista 

patriarcal.” (CFESS, 2014, p. 245). Por isso, o CFESS Manifesta ratifica que além da luta 

pelos direitos, é preciso investir na transformação de valores que promovam escolhas livre, 

sem moralismos. 

“Uma violência machista, que apesar de atingir as mulheres em geral, na sociedade 

capitalista, se concentra principalmente na classe trabalhadora, negra, pobre e moradora da 

periferia.” (CFESS, 2017, p. 32). A luta dos segmentos dos trabalhadores se entrecruzam. Ao 

mesmo tempo que o CFESS Manifesta apresenta a luta das mulheres, evidencia as questões 

racial e de classe. 

“O extermínio da juventude pobre e negra da periferia das cidades tem revelado uma 

das faces mais cruéis dessa sociabilidade capitalista [...]” (CFESS, 2017, p. 18). A pobreza 

ganha contornos cada vez mais estereotipados na sociabilidade burguesa. E a violência 

institucionalizada é reforçada como repressão da pobreza, com forte atuação do Estado, que 

nossas entidades entendem como uma guerra declarada à população negra e pobre. 

 

Nos anos 1950, a pobreza foi construída em torno da imagem do Jeca Tatu – 

preguiçoso, indolente, sem ambição; nos anos 1960, a imagem da pobreza passou a 

ser representada pela figura do malandro, aquele que não trabalha, mas vive 

espertamente, sendo objeto do desprezo e da indiferença. Hoje a imagem da pobreza 

é radicalizada: é o perigoso, o transgressor, o que rouba e não trabalha, sujeito à 

repressão e extinção. São as ‘classes perigosas’, e não mais laboriosas, destinatárias 

da repressão. (IAMAMOTO, 2007, p. 42). 

 

A ação repressiva do Estado está cada vez mais explicita de que tem um alvo, a 

população negra e pobre. Diante de tanta covardia, “[...] o CFESS vem manifestar-se e 

solidarizar-se com os/as negros/as, não só do Brasil, mas do mundo, reafirmando a defesa 
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intransigente dos direitos humanos e contrário a todas as formas de preconceito, 

discriminação, opressão e exploração do homem pelo homem.” (CFESS, 2017, p. 20). 

O conjunto CFESS/CRESS tem diretrizes para suas lutas. Quando se coloca a favor 

dos direitos humanos, por exemplo, almeja não “[...] perder de vista o aprofundamento da 

democracia, na perspectiva da socialização da riqueza material produzida, incluindo seus 

aspectos culturais e de desenvolvimento humano.” (CFESS, 2017, p. 71). Seu posicionamento 

é para além da ordem do capital. “Não uma defesa que se finde nela mesma, mas que, 

sobretudo, esteja articulada à luta pela emancipação humana.” (CFESS, 2017, p. 70). A luta 

pelos direitos humanos, aqui levantada, não é uma luta que tem fim nela mesma, nos 

propósitos levantados pelos segmentos que veem seus direitos humanos violados nessa 

sociabilidade. Mas é uma luta pela emancipação humana, sobretudo. Porque para estar em 

defesa da classe trabalhadora, não basta defender direitos pontuais (também necessários), 

porque isso movimentos feministas de direita, por exemplo, também fazem. É preciso direção 

classista. 

Os posicionamentos com campanhas e resoluções do CFESS/CRESS contra a 

violência e por direitos de pessoas LGBT contribuíram para mobilizar o debate do Serviço 

Social com a sociedade. Uma agenda que fortalece o “[...] respeito à diversidade humana, por 

relações sociais fundadas numa igualdade real, e que nos permitam ser diferentes e livres.” 

(CFESS, 2017, p. 50). 

O CFESS também se posiciona veemente na luta pelos direitos de crianças e 

adolescentes, contrário a todas as formas de exploração infantil. Considerando que 

 

O trabalho é um elemento fundante da sociabilidade humana. Mas, no capitalismo, o 

que prevalece é a exploração e a alienação, que assumem uma particularidade no 

trabalho infantil, respondendo a demandas do mercado de trabalho, a uma estrutura 

do capitalismo que promove e legitima esse trabalho, à revelia de legislações e de 

mobilizações de segmentos da sociedade civil na defesa dos direitos das crianças.  

Trata-se de uma violação à criança como ser social e sujeito de direitos e à negação 

da infância como um fato histórico. (CFESS, 2017, p. 13). 

 

Sobre os idosos e idosas, dentre os assuntos trazidos sobre a contrarreforma da 

previdência, o informativo coloca a questão do envelhecimento. 

 

Neste mês, o CFESS Manifesta traz reflexões sobre a condição de envelhecimento 

de nossa população, em especial a que tem parte de sua história de vida dedicada à 

produção material e social da riqueza, da qual toda a sociedade usufrui, mas nem 

sempre retribui com políticas de proteção social. (CFESS, 2017, p. 104). 
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 A mudança de valores sociais e familiares tem grandes rebatimentos nos hábitos, no 

cuidado, na vida, que possibilitam um real impacto nas condições de vida e cuidado dos 

trabalhadores. 

A ordem monopólica cria e funda o Serviço Social, que se situa na reprodução das 

relações sociais como “[...] uma atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle 

social e na difusão da ideologia da classe dominante junto à classe trabalhadora.” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 101). Mas ao que parece, os posicionamentos 

políticos escritos no CFESS Manifesta não reproduzem a ideologia dominante da classe 

burguesa, ela busca o seu contrário, por isso pode ser considerada como uma das estratégias 

de enfrentamento a esta conjuntura adversa. Manifesta posição contrária às formas de 

dominação que oprimem e reprimem os segmentos majoritários da sociedade. Não 

visualizamos nenhum manifesto correspondente à ideologia elitizada da classe dominante, e 

sim defesas das ditas “minorias”, constituintes dos segmentos da classe trabalhadora, 

expressas nos boletins que trazem à tona temas relevantes às conquistas LGBTs, do povo 

negro e indígina, etc., ou expressões dos mesmos. 

 

Pode o profissional limitar-se a responder às demandas do empregador, 

confirmando-lhe sua adesão, ou lançar-se no esforço coletivo junto à categoria, 

aliada aos demais profissionais e setores populares, de propor e efetivar uma direção 

alternativa àquela proposta pelos setores dominantes para a intervenção técnica. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 129). 

 

 É por isso que priorizamos nesse trabalho a análise da direção política construída pela 

profissão a partir da sua representação profissional, que também é uma forma de intervir na 

realidade concreta da classe trabalhadora. “[...] o desenvolvimento do trabalho profissional na 

perspectiva de fortalecer, junto aos/às usuários/as, a noção de direito social, e a necessidade 

da ação coletiva em sua defesa.” (CFESS, 2017, p. 97), é colocar a direção a favor da classe, e 

como intelectual orgânico, promover a ampla participação da classe trabalhadora nos 

processos. O tipo de organização está sempre ligado a estratégia política dessa organização, 

logo, se é pela ampla participação e democratização, é pela maioria da população, é por 

aqueles e aquelas que vivem do seu salário, e não por uma minoria que vive do lucro e da 

renda fundiária. 

O Serviço Social propõe reformas tributária e previdenciária (defendidas pelo conjunto 

dos movimentos sociais classistas) que tenham base na taxação de grandes fortunas. “A 

reforma que queremos e defendemos diz respeito à revisão radical da política de isenções 

fiscais para setores econômicos e famílias de alta renda.” (CFESS, 2017, p. 96). São reformas 

dentro do aparato estatal, sem contar as campanhas pela auditoria da dívida da pública. Ou 
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seja, um conjunto de propostas que consubstanciam os posicionamentos do Serviço Social, 

definindo-o como intelectual orgânico dentro da malha contraditória da sociedade burguesa. 

 

[...] uma acepção, talvez a mais importante da noção gramsciana de ‘intelectual 

orgânico’. [demonstra que] Com a emergência da sociedade civil e de sua 

organização cultural, os intelectuais ligam-se predominantemente às suas classes de 

origem ou de adoção – e, por meio delas, à sociedade como um todo – através da 

mediação representada pelos aparelhos privados de hegemonia. Começam a surgir 

fenômenos desconhecidos em épocas anteriores: o intelectual de partido, o 

intelectual ligado ao sindicato, o intelectual que trabalha nos jornais, nas editoras 

etc., de partidos ou de sindicatos, de associações de variado tipo, de correntes de 

opinião; em suma: o intelectual já não é funcionário direto do Estado (um burocrata 

executivo) [...] o ‘intelectual orgânico’ tem uma consciência do vínculo indissolúvel 

entre sua função e as contradições concretas da sociedade. (COUTINHO, 2011b, p. 

17). 

 

Na literatura especializada, demonstra-se que o Serviço Social tem consciência da sua 

função contraditória no sistema capitalista. A profissão surge na esteira do capitalismo, como 

outras profissões, para operar respostas às necessidades do capital, institucionalizando-se por 

meio da burocracia estatal. Porém, o fato da profissão emergir na sociedade capitalista como 

intelectual tradicional, não a impede de operar na busca pela transformação da sociedade, e 

isto também pode ser feito, como uma estratégia, por meio da direção política desempenhada 

pelo conjunto de representações da profissão, no qual o CFESS/CRESS se insere de forma 

orgânica. E o faz por meio, inclusive, dos posicionamentos políticos da categoria, conforme 

exposto pela publicação do CFESS Manifesta.  

 

Todavia, pode constituir-se como intelectual orgânico na sociedade capitalista desde 

que venha desempenhar funções que, traduzindo atividades essenciais para 

determinada classe fundamental, referentes aos campos econômico, político e social, 

some a essa função o papel de organizador e dirigente político. (ABREU, 2016, p. 

59). 

 

Há que se convir que a distância entre intelectuais e povo deflagrados, sobretudo nas 

religiões, como a exemplo do “clero e intelectuais e povo”, é experimentada também pela 

relação assistentes sociais (intelectuais) e usuários (povo). Não estamos iludidos de que o 

CFESS Manifesta tem o alcance de toda categoria profissional, muito menos de parcela 

significativa da classe trabalhadora. Não. Não está em debate o alcance que esse meio de 

comunicação tem, mas a reflexão atingida por ele, ilustrando que é via unidade e coerência 

que se mantém viva a consciência de classe, cujo estudo contínuo e intenso é imprescindível. 

Cuja repetição e propagação são vitais e urgentes para o cultivo da filosofia da práxis. 

“Quanto maior for o impulso espontâneo das massas, mais amplo será o movimento, e de 
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forma ainda mais rápida afirmar-se-á a necessidade de uma consciência elevada no trabalho 

teórico, político e de organização da social-democracia.” (LENIN, 1902, p. 27). 

 O Serviço Social necessita, no interior da profissão, dos intelectuais que dão direção 

ao seu projeto político profissional. Em nossa percepção, o conjunto CFESS/CRESS funciona 

como esse aspecto teórico da ligação teoria-prática, porque, segundo Gramsci, “[...] não existe 

organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes” (GRAMSCI, apud 

DURIGUETTO, 2014, p. 278). 

As campanhas do CFESS Manifesta se posicionam frente às diversas violações e 

opressões sofridas pela classe trabalhadora diversos segmentos da classe trabalhadora, na 

defesa intransigente dos direitos, da justiça social, da democracia, de todos os valores do 

nosso código que apontam para a consciência e a solidariedade de classe. O levantamento das 

publicações exposto no gráfico a seguir nos dá a dimensão das bandeiras de luta encampadas 

pelo conjunto CFESS/CRESS, que direciona os posicionamentos políticos do Serviço Social 

para uma vertente classista e humanitária. 
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 Esses dados contabilizam a quantidade de boletins publicados sobre cada tema 

levantado. Observamos que do total de 135 publicações, 5 são questões mais específicas da 

categoria profissional, e as demais 130 é pela defesa da classe trabalhadora, expressa em seus 

vários segmentos. Evidencia que o Serviço Social não prioriza o momento econômico-

corporativo nas suas lutas, mas o ético-político, nos termos de Gramsci.  

 

O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que 

se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 

sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais 

sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a 

hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica [...]” 

(GRAMSCI, 2007, p. 48 - Q13§18). 

 

 O aspecto ético-político é notadamente predominante no interior da profissão, e é o 

que torna a direção hegemônica do PEP do Serviço Social. O CFESS, enquanto conselho 
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profissional, tem suas atividades voltadas para a fiscalização e defesa do exercício 

profissional, mas no ponto pesquisado, que são os posicionamentos políticos do Serviço 

Social, a perspectiva ético-política de compromisso com os interesses da classe trabalhadora 

se sobrepõe às demandas particulares e corporativas da profissão. 

 O conjunto CFESS/CRESS, que é um organismo de representação da profissão, 

entende sua função política para além da burocracia formal do Estado. 

 

[...] a categoria ampliou o sentido centralmente tecnocrático de uma autarquia 

pública de profissão regulamentada e sua função precípua, para redimensioná-la do 

ponto de vista pedagógico e com clara direção política de defesa dos interesses da 

sociedade, da profissão, a partir de uma identidade e apoio à classe trabalhadora. 

(CFESS, 2017, p. 79). 

 

O CFESS/CRESS se abstém de uma formalidade meramente burocrática para colocar 

a dimensão intelectual do Serviço Social como um braço forte na luta em adesão/apoio à 

classe trabalhadora. É o que Gramsci chama a passagem do momento “egoístico passional ao 

ético político”. Mais uma vez afirmamos que não dá para compreender o Serviço Social 

somente como profissão no rol das profissões liberais que possui um caráter tecnicista na 

produção e reprodução da ordem capitalista. Uma profissão que tem no horizonte a 

construção coletiva de um projeto societário pela classe trabalhadora na sua direção política, e 

aqui destacada como intelectual orgânico dessa classe, sem equívocos teórico-metodológicos. 

 

Desse modo, os intelectuais já não são mais necessariamente ligados ao Estado ou 

aos seus aparelhos ideológicos; eles podem se articular agora com essa esfera de 

organismos ‘privados’, exercendo suas atividades (e entre elas a de lutar pela 

hegemonia política e ideológica do grupo social que representam) através e no seio 

dessas formas autônomas de criação e difusão da cultura. (COUTINHO, 2011b, p. 

17). 

 

 “Este lugar nos coloca, na análise de conjuntura, numa leitura cuja pergunta inicial 

parte desta condição política: o que a atual conjuntura representa para a sociedade, em 

particular para a classe trabalhadora?” (CFESS, 2017, p. 79). Nesse trecho, como na maioria 

dos textos aqui citados dos boletins, o CFESS Manifesta não parte da premissa do que a 

conjuntura representa para o Serviço Social. A questão é mais ampla: “o que a atual 

conjuntura representa para a sociedade, em particular para a classe trabalhadora?” O 

Serviço Social não deposita em si, na sua corporação, suas maiores preocupações. O conjunto 

CFESS/CRESS amplia o horizonte do corporativismo profissional para os interesses 

específicos à classe trabalhadora. É esse o lugar que a direção da profissão se coloca na luta 

de classes, e esse é o lugar, esse é o papel do intelectual orgânico. 
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Para a consolidação da perspectiva intenção de ruptura, não bastou o marco político do 

Congresso da Virada, tampouco criar novas leis e diretrizes profissionais. A formação de um 

novo “senso comum” na categoria é um movimento histórico que ainda se processa e que se 

faz necessário rotineiro, para que as bases críticas do PEP sejam consolidadas e 

hegemonizadas no interior da profissão. Quando o conjunto CFESS/CRESS firma seus 

posicionamentos políticos sobre Direitos Humanos; Defesa da Mulher; Direitos da Pessoa 

Idosa; Direitos das Crianças e Adolescentes; Direitos da Pessoa Com Deficiência; Direito à 

Cidade; Defesa da Seguridade Social; Livre orientação e expressão sexual; Luta dos 

Trabalhadores Rurais; Defesa da Classe Trabalhadora; Questão Indígena; Questão Racial; 

Reforma Psiquiátrica; Descriminalização e Legalização do Aborto; e Democratização da 

Comunicação, o Serviço Social forma as bases para a defesa da classe trabalhadora, o que 

neste trabalho é conceituado como uma atuação intelectual orgânica. Partindo do pressuposto 

que 

 

[...] a direção sociopolítica do processo de ruptura com o conservadorismo dirige-se 

ao compromisso histórico com a classe-que-vive-do-seu-trabalho e pelo fato de a 

categoria profissional se constituir parte da classe trabalhadora em sua condição de 

assalariamento, na divisão sociotécnica do trabalho, que põe como necessidade 

premente o acompanhamento e a inserção no processo de lutas das massas 

trabalhadoras de resistência ao neoliberalismo e da construção de uma frente 

classista autônoma e independente. (ABRAMIDES, 2006, p. 32). 

  

Não basta compreender o mundo, cabe transformá-lo, alerta-nos Marx. E Gramsci, a 

partir da filosofia da práxis, reafirma a luta cultural não para traçar ideias, mas propõe a 

reforma intelectual e moral para alcançar uma hegemonia e transformar a realidade. Os 

posicionamentos políticos que dão direção sociopolítica ao Serviço Social projetam a 

transformação da sociedade. Por isso 

 

O entendimento de que o assistente social como um intelectual do tipo tradicional 

pode constituir-se em intelectual orgânico, seja do proletariado, seja da burguesia, 

considera as possibilidades de as funções intelectuais desempenhadas pelo mesmo 

expressarem desdobramentos de atividades essenciais às referidas classes nos 

campos econômico, político e social, como organizador e dirigente. (ABREU, 2016, 

p. 61). 

 

Nesse caso, com a perspectiva emancipatória focada pelo CFESS/CRESS em seus 

posicionamentos, podemos dizer que o Serviço Social direciona a profissão como intelectual 

orgânico da classe trabalhadora, também a partir do papel organizador e dirigente 

desempenhado pelo conjunto CFESS/CRESS. 
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Considerações Finais 

 

 

No primeiro dia de 2018, enquanto proseavam uma jovem e um íntimo senhor seu, no 

calor do sol de uma praia com um mar cristalino, sobre o que viria no correr desse ano, o 

senhor de cabeça branca questiona: “_Você não acha errado receber um pagamento (bolsa de 

estudos) do governo para estudar?” 

Aquela pergunta transvertia o senso comum sobre o trabalho intelectual, que muitas 

vezes não é visto como trabalho. A paciência da jovem lhe foi cabal naquelas “horinhas de 

descuido” para explicar a importância e o valor desse trabalho, tão desvalorizado nessa 

sociedade do consumo. Sociedade necessitada de “consumo” de livro, de arte e de estudo. 

Por entender o trabalho intelectual como essencial ao desenvolvimento das 

potencialidades humanas, destacamos alguns elementos do debate sobre o trabalho para 

circunscrever a discussão dos intelectuais. Porque os intelectuais participam da divisão 

sociotécnica do trabalho. Com a divisão social e técnica do trabalho, dividiu-se os homens 

que fazem dos homens que pensam, o trabalho manual do trabalho intelectual, por isso que 

nem todos exercem a função de intelectuais nessa sociedade, porque ela fica restrita a um 

grupo, como Gramsci sinaliza. Portanto, o tema dos intelectuais exigiu o resgate do debate do 

trabalho, a partir da compreensão que os intelectuais se forjam e se formam nessa sociedade, 

cujo trabalho está subsumido a sua divisão sociotécnica, logo, é afetado diretamente pelo 

trabalho, que é alienado. 

Aqui foi importante pensar como a alienação é forjada pelo trabalho para, então, entrar 

nos debates gramscianos sobre o senso comum, o bom senso e a filosofia da práxis, que 

explicam a questão dos intelectuais. Não poderíamos falar do trabalho sem deixar de falar em 

alienação, porque ela afeta diretamente o exercício profissional do assistente social. Se ao 

Serviço Social cabe a função de pensar a luta de classes, necessário é pensar a alienação como 

dimensão inerente à condição assalariada do trabalho nessa sociedade, assim como falar de 

trabalho concreto e abstrato, manual e intelectual. E pensando no poder organizativo que os 

intelectuais orgânicos têm, ou podem ter, o trabalho é uma categoria extremamente 

importante. 

O grau de apreensão dos determinantes históricos e da potência que temos como 

classe, depende do grau de alienação que incide sobre nós, sobre nossa consciência ou não. 

Porque, como vimos a partir da formação social brasileira, e com o percurso histórico dessa 

profissão, o que limita o Serviço Social como profissão, é também o que a potencializa, sua 

condição assalariada. E não há como pensar na condição de assalariamento sem pensar 
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alienação. Exatamente porque se trata de uma categoria atravessada pela condição de 

assalariamento, é que o Serviço Social também luta contra as opressões. Nessa chave para o 

contraditório foi que inserimos o debate sobre a possibilidade do Serviço Social se 

caracterizar como intelectual orgânico. 

O debate inicial da categoria trabalho soma a esse estudo o ângulo de análise da 

categoria profissional, cuja compreensão teórica da condição assalariada da profissão, 

identifica que o assistente social faz parte da classe trabalhadora. Como sujeitos 

trabalhadores, os assistentes sociais estabelecem vínculos com aqueles com quem trabalham. 

O elemento citado por Gramsci do sentir, do ter o contato com a classe, é o que liga o 

Serviço Social com “os simples”, porque essa categoria profissional faz parte e dialoga com 

os simples, com os intelectuais que não tem condições de serem intelectuais, à medida que o 

Serviço Social tem sua dimensão intelectual, sendo também intelectual orgânico para a 

“classe dos simples”. “É dessa relação orgânica entre os intelectuais e os ‘simples’ que nasce 

a elaboração de uma concepção de vida superior ao senso comum [...]” (DURIGUETTO, 

2014, p. 276). É nesse momento, de construção do projeto ético-político e de ruptura com o 

conservadorismo, que a categoria é composta pelos estratos da classe trabalhadora, na relação 

orgânica entre os intelectuais e os simples, que nasce uma nova concepção de sociedade, 

superior ao senso comum conservador, evidenciados nos posicionamentos políticos. 

O projeto ético-político aponta para a luta de classes, dirige a profissão para a 

resistência, visto que o desafio do Serviço Social é muito maior que o resgate das políticas 

públicas. Os posicionamentos são também por direitos e por políticas para a classe 

trabalhadora nesta ordem societária, mas não se trata do principal objetivo. A capacidade de 

compreender o que está em curso, como esta resistência está se dando, é o que o faz o CFESS 

Manifesta, que literalmente manifesta a dimensão intelectual da profissão, ou seja, sua esfera 

organizativa. 

O PEP traz à tona a construção de uma nova concepção de mundo para a profissão, faz 

o movimento contrário à concepção de mundo imposta intencionalmente/mecanicamente pela 

sociedade capitalista, que utiliza do Estado integral como meio de dominação. Por isso, o PEP 

traz consigo novos intelectuais para a direção da profissão, que não pensam a realidade de 

forma desagregada e ocasional, tendo “[...] a clareza de que a dimensão hegemônica do 

projeto ético-político não se desvincula da análise das forças sociais que o tensionam e 

afirmam”. (GUAZZELLI; ADRIANO, 2016, p. 240). Tratam-se de intelectuais que se 

direcionam pela perspectiva de compreender a vida social em sua totalidade. A direção 

conservadora da profissão era envolvida por grupos sociais de um “ambiente exterior”, grupos 

que representavam interesses distintos aos da classe trabalhadora, ou seja, era uma perspectiva 
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alheia e imposta mecanicamente, como se os sujeitos envolvidos fossem “marionetes”. O 

projeto intenção de ruptura rompe justamente com a visão desagregada da vida social, e une 

os intelectuais aos simples, os intelectuais, que são classe trabalhadora e, portanto, sentem o 

que os simples sentem. 

Estamos num biênio de datas importantes à perspectiva crítica. Em 2017, temos o 

centenário da Revolução Russa e os 80 anos de morte de Antonio Gramsci, e em 2018 

comemoramos o bicentenário de Karl Marx. Tais marcos históricos evidenciam a atualidade 

do pensamento marxista para nós, logo da direção social que o projeto ético-político da 

profissão assume. Então, aproveitamos o ensejo para falar nessas considerações que a maior 

experiência revolucionária do socialismo, a Revolução Russa, traz um significado histórico 

que corrobora também com a articulação do Serviço Social, enquanto categoria profissional, 

que reivindica em seus posicionamentos políticos as conquistas do socialismo real. “[...] pela 

primeira vez uma experiência inovadora mostrou que a emancipação das classes trabalhadoras 

em geral não precisava esperar a realização do capitalismo e a sua consolidação, como 

pensavam os deterministas [...]” (LOLE et al, 2017, p. 44). Para Gramsci, a Revolução Russa 

concretizou parte dos ideais que ele e outros marxistas almejavam com a filosofia da práxis.  

Por meio dos movimentos propostos nesse trabalho, reunimos importantes elementos 

que integram e resumem a função intelectual na perspectiva gramsciana, principalmente ao 

falar da categoria trabalho, luta de classes e consciência de classe. Nessa ação das forças que 

modificam os movimentos, a profissão Serviço Social nos faz pensar melhor o intelectual 

como uma categoria de análise, principalmente por se tratar de um segmento profissional com 

uma história atravessada pela luta de classes, que no seu exercício se depara com a dinâmica 

contraditória das relações sociais, de dominação, exploração, mas também de resistência. 

Iamamoto descreve uma dimensão significativa do papel do intelectual na sociedade. 

 

O intelectual exerce funções de direção econômica, social e cultural que se 

expressam tanto nos níveis de elaboração como de difusão do saber da classe que 

representa. O papel do intelectual é o de investigar, educar, organizar a hegemonia e 

a coerção e, ainda, homogeneizar a consciência da classe. (IAMAMOTO, 2008, p. 

44). 

 

As políticas sociais são absolutamente funcionais ao interesse do capital, mas também 

atendem aqueles que vivem do trabalho. Mas se trata da mesma política, não existe uma 

política social para o capitalista e outra para o trabalhador. Da mesma forma acontece com o 

Serviço Social. Não podemos afirmar que sua dimensão intelectual opera exclusivamente em 

prol da classe trabalhadora, porque também não é possível eliminar as classes sociais do 

trabalho profissional. Além de atender o interesse imediato do trabalhador, o Serviço Social 
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atende ao interesse da manutenção de dominação do interesse do capital. No entanto, nesse 

sistema contraditório, o mesmo movimento de manutenção dessa sociedade, cria um 

movimento de rompimento com ela. E desse movimento, fizemos o recorte dos 

posicionamentos políticos do conjunto CFESS/CRESS, por meio das publicações do boletim 

CFESS Manifesta. 

A efetivação dos direitos sociais, civis e humanos, enfim, de toda pauta colocada pelos 

boletins do CFESS Manifesta não são dilemas somente para o Serviço Social, mas é essa 

profissão que se coloca na defesa intransigente dessa pauta, portanto, é uma dimensão dessa 

efetivação, não a garantia. E entendendo que o exercício dessa perspectiva, só é possível a 

partir da luta de classes, assume uma perspectiva classista nos seus posicionamentos políticos.  

O Serviço Social é uma profissão socialmente determinada, que não depende 

exclusivamente do agente profissional para ser colocada em prática, é uma experiência 

contraditória: o Serviço Social é o que queremos, e o que os outros querem que ele seja. 

Desenvolve-se num contexto de contradição de perspectivas das classes sociais, polarizado 

pelos interesses dessas classes. Assim, não se pode pensar o Serviço Social fora dessa trama, 

que atende a interesses divergentes, antagônicos. Compreendido nesse processo de dinâmica 

da vida social deve ser apreendido a partir de dois ângulos, o Serviço Social como aquilo que 

o assistente social coletivo constrói, no Código de Ética, no PEP, fruto do processo que a 

categoria profissional construiu coletivamente, uma profissão comprometida com a classe 

trabalhadora, mas que também, por outro ângulo, cumpre objetivos que extrapolam a vontade 

coletiva dessa classe. 

Não há espaço para o Serviço Social sem contradição, porque essa profissão não é só o 

que queremos que ela seja. Mas os posicionamentos políticos, sim, podem destacar uma 

posição, um lado, que é o lado hegemonicamente entendido pela categoria como a perspectiva 

emancipatória do Serviço Social, circunscritos no seu projeto ético-político
70

. 

Direcionar esse estudo pelo debate dos intelectuais em Gramsci foi, a partir dele, 

afirmar que todos e todas são intelectuais, possuem certa dimensão intelectual no 

desenvolvimento do seu trabalho, mas nem todos são profissionais intelectuais. 

Nessa diferença teórica entre intelectuais tradicionais e orgânicos, podemos afirmar 

que o Serviço Social não se define em um desses conceitos, dado o caráter contraditório que 

essa profissão se insere e é inserida na sociedade. Portanto, o Serviço Social pode assumir 

                                                 
70

 “[...] dimensão hegemônica do projeto profissional pressupõe duas diretrizes: a primeira versa sobre a 

compreensão de que toda hegemonia é sempre um processo de luta e tem na política e na cultura o seu terreno 

privilegiado; e, a segunda, a de que não existe uma hegemonia profissional descolada do avanço dos projetos 

hegemônicos em disputa na sociedade, marcadamente aqueles que transitam pelos argumentos da “dominação 

estrutural do capital” e os que afirmam a proposta socialista como horizonte de luta e o marxismo como 

fundamento, modo de apreender, negar e superar o real.” (GUAZZELLI; ADRIANO, 2016, p. 240). 
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diferentes papéis, de intelectual tradicional, ou mesmo de intelectual orgânico da burguesia ou 

da classe trabalhadora. Não é a profissão que se autodetermina, mas são as classes sociais que 

constituem para si seus intelectuais. Então, a classe trabalhadora, como se constituem os 

profissionais do Serviço Social, constitui, também, seus intelectuais no interior da profissão, 

ou seja, enquanto partícipes da classe trabalhadora, o Serviço Social também produz 

intelectuais que se vinculam a essa classe. 

A gênese do Serviço Social desenvolveu um intelectual orgânico com uma face 

humanitária e conservadora, mas que com o movimento da história foi se transformando até 

chegar a criação de um projeto contrário à burguesia. Então, o Serviço Social sempre ocupou 

uma posição de intelectual na divisão sociotécnica do trabalho. Mas não foi tão simples 

alcançar uma nova perspectiva profissional, assim como não é simples dizer que o assistente 

social é um intelectual orgânico da classe trabalhadora. É pela consciência de classe, pela 

prática, e pela militância que podemos conformar uma posição de intelectual orgânico ao 

Serviço Social, a partir da direção hegemônica que é dada pela representação profissional. 

Portanto, é uma direção hegemônica, não absoluta, tampouco determinante para a ampla 

categoria. Porque a profissão não se resume a sua representação, mas a sua representação diz 

muito sobre a perspectiva política hegemônica que é frontalmente colocada para a profissão. 

O Serviço Social não atua somente no interior do Estado, trabalha nos movimentos sociais, 

prestando assessoria e consultoria, porém, mais que isso, o Serviço Social é uma profissão 

que tem uma dimensão ideopolítica clara. 

E o debate do Estado, na configuração do “Estado integral”, do “Estado ampliado” 

proposto pelo comunista sardo, é aqui enfatizado para compreender como a “questão 

intelectual” se insere no conjunto das relações sociais, permeadas por interesses antagônicos 

da sociedade de classes, em que, como sinaliza Duriguetto, “A função do intelectual se define 

pela conservação ou a construção de projetos hegemônicos de classe.” (DURIGUETTO, 

2014, p. 291). Porque é no debate do Estado integral (a sociedade política mais a sociedade 

civil) que Gramsci situa as profissões, fazendo a distinção entre intelectual orgânico e 

intelectual tradicional. 

 Os homens se veem subsumidos à classe, em que suas possibilidades são direcionadas 

e limitadas pelo seu lugar de classe, e Gramsci diz que é preciso pensar a correlação de forças 

políticas, nesse sentido, ele entra na discussão da consciência de classe, não só da classe em 

si, mas pensando a partir da classe para si, da classe “madura” em Marx. No Caderno 13§17 o 

método por ele proposto para pensar a correlação de forças nos ajuda a analisar os 

posicionamentos políticos do Serviço Social impressos no CFESS Manifesta como o 

momento ético-político da profissão. 
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 O primeiro momento da correlação de forças políticas, Gramsci chama de econômico-

corporativo, momento que um comerciante sente que deve ser solidário com o outro 

comerciante, o fabricante com outro fabricante, etc., mas o comerciante ainda não se sente 

solidário com o fabricante, sente somente a unidade homogênea do grupo do grupo 

profissional e o dever de organizá-lo, mas não ainda com o grupo social mais amplo, não 

sente o pertencimento a uma classe social fundamental. Nesse primeiro momento Gramsci 

está falando da correlação de forças políticas, não está falando em partido, eleição, mas está 

tocando no ponto fundamental da “solidariedade de classe”, que ele entende como unidade 

para defender interesses econômicos imediatos comuns. O exemplo de comerciante pode ser 

modificado para qualquer outra categoria profissional, padeiro, mecânico, assistente social. O 

que seria a consciência econômico-corporativa, o momento econômico-corporativo, para 

Gramsci é o momento que os sujeitos se unem para lutar e reivindicar por interesses 

econômicos imediatos. Há momentos que trabalhadores de determinada categoria profissional 

reivindicam algo para si, mas essa é uma luta meramente econômica. Quando o conjunto dos 

trabalhadores se une e reivindica algo que seja aplicado a todos, através de um manifesto, 

como a oposição à reforma da previdência, como o exemplo colocado pelo CFESS Manifesta, 

a luta passa a ser política na luta de classes. Gramsci traduz esse ponto no segundo momento 

da correlação de forças políticas, que “[...] é aquele que atinge a consciência da solidariedade 

de interesses entre todos os membros do grupo social, mas ainda no campo meramente 

econômico” (GRAMSCI, 2007, p. 41), dentro dessa sociabilidade, luta por direitos, quando a 

classe trabalhadora se organiza para lutar por reformas que melhore as condições de vida do 

conjunto dos trabalhadores. Para isso, é preciso direcionar as reivindicações para o Estado, 

lutar para modificar leis, para participar da administração do Estado. Gramsci chega ao 

terceiro momento da correlação de forças, que é o momento ético-político, que é o ponto no 

qual observamos que os posicionamentos políticos do Serviço Social abrange a luta do 

conjunto dos trabalhadores, de que os interesses corporativos devem se tornar interesse de 

toda classe trabalhadora.  

 

[...] é a fase em que as ideologias geradas anteriormente se transformam em 

‘partido’ [...] além da unicidade dos fins econômicos e políticos, também a unidade 

intelectual e moral, pondo todas as questões em torno das quais ferve a luta não no 

plano corporativo, mas num plano ‘universal’, criando assim a hegemonia de um 

grupo social fundamental [...] (GRAMSCI, 2007, p. 41 - Q13§17). 

 

Observamos que os boletins do CFESS Manifesta imprimem uma face contra-

hegemônica à classe dominante, na luta por um projeto de sociedade contra-hegemônico aos 

padrões de acumulação e exploração da sociedade capitalista, incorpora a unidade intelectual 
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e moral com vistas à emancipação humana, e não primam por conquistas corporativas do 

Serviço Social, mas dimensionam um plano universal para a luta da classe trabalhadora. 

 

O nascimento de uma ‘consciência crítica’ assinala o florescer de uma nova 

‘individualidade’ em luta contra um dado ‘conformismo’, assim que, sem a 

consciência que elabora as relações sociais necessárias, sem a ‘elaboração superior 

da estrutura em superestrutura na consciência dos homens’, ou ‘catarse’, não pode 

haver passagem da ‘necessidade’ à ‘liberdade’. Tudo isso comporta, evidentemente, 

a necessidade de considerar a ideologia como elemento necessário à ação 

transformadora coletiva, e a consciência como centro dessa transformação. 

(LIGUORI; VOZA, 2017, p. 141). 

 

O processo catártico
71

 que Gramsci revela como a superação de uma consciência, 

processo de universalização, de rompimento com as fronteiras corporativas, é o que o Serviço 

Social faz ao romper com o conservadorismo profissional e adotar uma postura crítica diante 

das relações sociais, e, ademais, deixa o corporativismo profissional, para incorporar a luta da 

classe trabalhadora como principal eixo dos seus posicionamentos políticos, porque também 

os assistentes sociais se veem enquanto trabalhadores. Assim, entendemos a formação do PEP 

como um movimento de catarse, em que o Serviço Social amplia sua visão de mundo, cria um 

novo senso comum à categoria, coloca à parte o momento econômico-corporativo em 

detrimento do ético-político, e deflagra uma dimensão intelectual orgânica à direção 

hegemônica da profissão. 

Nesses descaminhos, não tivemos a pretensão de fazer com esse trabalho um percurso 

desprovido de uma base conceitual, fazer afirmações sem cautelas, muito menos achar que 

nessas afirmações aqui produzidas não haja lacunas. Como até aqui nos acompanhou 

Gramsci, preferimos continuar atentos às reflexões por ele designadas, e frisar que o 

conhecimento produzido nessas linhas não é arbitrário, tratam-se de “posições provisórias” 

(GRAMSCI, 2015, p. 123 - Q11§15), de acordo com as análises que o movimento histórico 

nos possibilita, que poderão ser retomadas e desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 “Pode-se observar que um tal modo de conceber a dialética é próprio dos intelectuais, os quais concebem a si 

mesmos como os árbitros e os mediadores das lutas políticas reais, os que personificam a ‘catarse’ do momento 

econômico ao momento ético-político, isto é, a síntese do próprio processo dialético, síntese que eles 

‘manipulam’ especulativamente em seus cérebros, dosando seus elementos ‘arbitrariamente’ (isto é, 

passionalmente).” (GRAMSCI, 2015, p. 293 - Q10§6). 
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