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RESUMO 

FURQUIM, Sofia Queiroz. A apropriação da categoria de intelectual orgânico, 
desenvolvida por Antonio Gramsci, pelo serviço social brasileiro, à luz da 
produção de Ivete Simionatto. 2022. 78. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

A presente pesquisa versa sobre a interlocução do serviço social brasileiro com o 

pensamento gramsciano, visando compreender como se deu, a partir da categoria de 

intelectual orgânico, as aproximações e as mediações construídas entre essa 

categoria e o serviço social. Para atender ao objetivo, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica, tendo por referência a obra da professora Ivete Simionatto intitulada 

“Gramsci: Sua teoria, Incidência no Brasil, influência no Serviço Social”, produzida em 

1995. A aproximação do serviço social brasileiro com o pensamento gramsciano 

ocorreu em um momento político fundamental para o debate profissional, como 

desdobramento do Movimento de Reconceituação, através da interlocução com a 

teoria social crítica de Marx, na perspectiva denominada por Netto como sendo de 

“intenção de ruptura”. Inicialmente, o pensamento gramsciano fundamentou a 

compreensão dos/as assistentes sociais sobre as instituições, Estado, políticas 

sociais e o compromisso com as classes subalternas. Para direcionar o estudo em 

questão, buscamos identificar na obra selecionada, os seguintes aspectos: o 

momento sócio-histórico de sua produção; a finalidade; como está organizada; como 

se apresenta a concepção de intelectual orgânico; quais as mediações construídas 

pela autora entre intelectual orgânico e o serviço social. Simionatto alerta sobre a 

importância de não se apropriar de forma simplista e reducionista da concepção de 

intelectual orgânico para Gramsci, pois para que o/a assistente social seja 

considerado um intelectual orgânico não bastaria apenas uma questão moral de 

“dever ser”, não é suficiente que os assistentes sociais transfiram-se em massa às 

fileiras dos movimentos populares e posicionem-se com atitudes de crítica ao sistema 

capitalista. Para a autora tornar-se intelectual orgânico das classes subalternas não 

implica apenas a realização de mudanças de cunho teórico, mas implica também a 

uma prática articulada com as organizações representativas das classes subalternas. 

Partindo dessas reflexões, a pesquisa apresenta problematizações acerca das 

mediações construídas entre serviço social e intelectual orgânico, apontando 



 
 

 

elementos para ampliar a compreensão, rever os equívocos da aproximação e ampliar 

os estudos sobre o pensamento gramsciano.  

 

Palavras-chave: Serviço Social brasileiro; Intelectual Orgânico; Antonio Gramsci; 

Ivete Simionatto. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

FURQUIM, Sofia Queiroz. The appropriation os the category of organic 
intellectual, developed by Antonio Gramsci, by the Brazilian social service, in 
the light of the production of Ivete Simionatto. 2022. 78. Trabalho de Conclusão 
de Curso de Graduação em Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

The present research deals with the interlocution of Brazilian social work with 

Gramscian thought, aiming to understand how, from the organic intellectual category, 

the approximations and mediations built between this category and social work took 

place. To meet the objective, we carried out a bibliographical research, having as 

reference the work of teacher Ivete Simionatto entitled “Gramsci: Sua teoria, Incidência 

no Brasil, influência no Serviço Social”, produced in 1995. The approach of Brazilian 

social work to Gramscian thought it took place at a fundamental political moment for 

the professional debate, as an unfolding of the Reconceptualization Movement, 

through the dialogue with Marx's critical social theory, in the perspective called by Netto 

as being of “intention to rupture”. Initially, Gramscian thought grounded the 

understanding of social workers about institutions, the State, social policies and the 

commitment to the subaltern classes. To direct the study in question, we sought to 

identify the following aspects in the selected work: the socio-historical moment of its 

production; purpose; how is it organized; how the concept of an organic intellectual is 

presented; which are the mediations constructed by the author between organic 

intellectual and social service. Simionatto warns about the importance of not 

appropriating in a simplistic and reductionist way the conception of organic intellectual 

for Gramsci, because for the social worker to be considered an organic intellectual, it 

would not be enough just to have a moral question of “ought to be”, it is not enough 

that social workers transfer themselves en masse to the ranks of popular movements 

and position themselves with attitudes of criticism of the capitalist system. For the 

author, becoming an organic intellectual of the subaltern classes does not only imply 

carrying out changes of a theoretical nature, but also implies a practice articulated with 

the representative organizations of the subaltern classes. Based on these reflections, 

the research presents problematizations about the mediations built between social 

service and organic intellectual, pointing out elements to broaden understanding, 



 
 

 

review the misunderstandings of approximation and expand studies on Gramscian 

thought. 

 
 
Key-words: Brazilian Social Service; Organic Intellectual; Antonio Gramsci; Ivete 
Simionatto. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema desta pesquisa surge – para além de nosso 

interesse político e da experiência na militância – a partir das discussões 

proporcionadas ao longo dos quatro anos de formação, sobretudo através das 

disciplinas de Fundamentos do Serviço Social onde pudemos estudar de forma mais 

aprofundada o Movimento de Reconceituação do serviço social na América Latina e 

as implicações para o debate profissional nos países do Cone Sul e, particularmente, 

no Brasil. Além disso, somam-se a consolidação de nosso interesse ao tema de 

pesquisa, a inserção em dois grupos de pesquisa fundamentais, sendo eles o projeto 

de pesquisa intitulado “A disciplina de Fundamentos Históricos e Teórico-

Metodológicos do Serviço Social na Formação Profissional: Uma Análise a partir das 

Universidades Públicas do Paraná”, e do projeto de pesquisa “Processos de Trabalho 

do Serviço Social: A sua delimitação na literatura profissional”. 

Neste sentido, durante o percurso formativo e a participação em 

projetos de pesquisa, pudemos identificar que a literatura produzida pelo serviço social 

brasileiro conta com a presença do pensamento gramsciano, principalmente nos 

textos que discorrem sobre a perspectiva crítica que direcionou uma das tendências 

do Movimento de Renovação do serviço social. As categorias gramscianas como 

Hegemonia, Classes Subalternas, Estado Ampliado, Bloco Histórico e a de Intelectual 

Orgânico estiveram presentes nas elaborações do serviço social, a partir dos anos de 

1970 e 1980 (período em que a produção gramsciana chega nos partidos de esquerda 

do Brasil), sustentando as problematizações sobre o referencial teórico subsidiado 

pelas matrizes norte-americanas desde o Movimento de Reconceituação.  

Como destaca Simionatto (2011), o pensamento de Gramsci é 

buscado, inicialmente, como possibilidade de pensar a atuação do assistente social 

enquanto intelectual orgânico, marcando seu compromisso com as classes 

subalternas. O referencial gramsciano também é acionado para se pensar o papel das 

instituições que passam a ser consideradas contraditórias e não como bloco 

monolítico. Nessa direção, há destaque para a afirmação de uma direção política no 

trabalho profissional, em que os assistentes sociais, na consecução de suas ações 

profissionais, estariam vinculados aos interesses de uma das classes fundamentais, 

ou seja, a classe trabalhadora. Diante das considerações postas, suscitou o interesse 

por compreender como o pensamento gramsciano chegara no serviço social brasileiro 
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e como este se apropria da categoria de Intelectual Orgânico para pensar o/a 

assistente social e sua atuação, sendo muito presente até os dias de hoje.  

Destacamos também a participação nos espaços políticos através da 

atuação na União da Juventude Comunista (UJC), coletivo vinculado ao Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), que suscitou através da participação nas lutas e na 

militância, interesse nos estudos da teoria de autores marxistas, após identificar que 

existe uma disputa teórica dentro dessa esquerda e sobretudo nos partidos políticos, 

o qual, a concepção que se tem da superação do modo de produção capitalista se 

difere muito entre as diferentes linhas e vertentes da esquerda brasileira. Neste 

debate, há muito presente a perspectiva gramsciana, do próprio conceito de Estado 

Ampliado, de Intelectual Orgânico. 

Neste processo de desvelamento do fazer profissional, associado ao 

estudo mais cuidadoso da trajetória desta profissão, compreendendo como ela se 

coloca na realidade contemporânea, e toda a sua trajetória de transformações e 

mudanças, encontra-se o cerne do despertar deste trabalho de conclusão de curso, 

que se refere a apropriação do serviço social brasileiro à categoria de intelectual 

orgânico desenvolvida por Antonio Gramsci. Essa influência do pensamento 

gramsciano no serviço social brasileiro, nas décadas de 1970 e 1980, incidiu 

fortemente na construção dessa nova direção social da profissão, e nos fundamentos 

do que hoje se denomina projeto ético-político ou projeto profissional.  

A partir dessa aproximação, surge o interesse a presente pesquisa, a 

fim de compreender melhor como o serviço social brasileiro dialogava e que 

mediações construídas no campo profissional principalmente com a categoria de 

intelectual orgânico, especialmente na produção literária da categoria profissional – 

aparecendo com maior Influência no momento de intenção de ruptura, durante o que 

Netto (2011) denomina de renovação do serviço social brasileiro. 

É a partir do contexto vivenciado durante a intenção de ruptura, cujas 

tendências democráticas se ascendiam, que, de acordo com Netto (2015), a profissão 

passa a buscar, com bases na tradição marxista, compreender a realidade profissional 

brasileira. Sendo assim, o serviço social brasileiro inicia, situado neste momento, um 

caminho de maturação teórica, buscando referenciais, dentro da teoria social crítica, 

para se compreender categorias fundamentais para a discussão da atuação 

profissional.  

Em um determinado momento sócio-histórico, o serviço social passa 
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a buscar a compreensão das categorias de Estado, Instituição e Política Social, para 

pensar a ação e intervenção profissional. É em Gramsci que o serviço social encontra 

respaldo teórico para compreender esses elementos e pensar a profissão. A partir da 

perspectiva gramsciana, que o serviço social brasileiro passa a compreender o Estado 

como um espaço de disputa de classes e interesses. 

Neste sentido, consideramos ser de grande valor que possamos 

compreender como se deu a interlocução do serviço social brasileiro com o 

pensamento de Antônio Gramsci, o porquê essa influência é tão importante, a partir 

do exame da produção intelectual da literatura profissional – com maior ênfase a partir 

da década de 1970 – e os desdobramentos dessa aproximação para o debate 

profissional que incidiu fortemente na construção dessa nova direção social e nos 

fundamentos do que hoje se denomina projeto ético-político, o projeto profissional. 

O pensamento gramsciano passa a ter interferência no serviço social 

brasileiro em um momento “pós-reconceituação”, especialmente na terceira 

perspectiva, apontada por Netto (2011) de Intenção de Ruptura. A própria Silva e Silva 

(1995), em uma obra clássica, retoma a discussão da aproximação gramsciana no 

serviço social brasileiro, que é permeado pela elaboração de alguns autores de 

referência nesse diálogo com o pensamento gramsciano – como Vicente de Paula 

Faleiros, Safira Ammann, Alba Maria Pinho de Carvalho, Marina Maciel e Franci 

Gomes. 

Esses autores buscaram estabelecer um diálogo acerca da mediação 

do pensamento gramsciano ao serviço social, trazendo alguns apontamentos para se 

pensar o próprio campo profissional. Porém identificamos que no cenário mais 

contemporâneo há uma estudiosa que vem tendo destaque e sendo referência na 

discussão do pensamento gramsciano no serviço social brasileiro, a professora Ivete 

Simionatto, que até o presente coordena grupo de pesquisa sobre o pensamento 

gramsciano.  

Neste sentido, tendo em vista que a autora se situa como referencial 

– e que os outros autores já possuem todo um estudo mais aprofundado de suas obras 

– destacaremos a obra específica produzida em 1995, fruto da tese de doutoramento 

da autora, intitulada “Gramsci: Sua teoria, incidência no Brasil, influência no Serviço 

Social”. A seleção dessa obra, além de todos os outros pontos que destacamos 

posteriormente, se deu através da pesquisa do Currículo Lattes da autora, e de sua 

produção teórica acerca da categoria de Intelectual Orgânico, encontrando na referida 
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obra o cerne da produção da autora sobre a temática.  

Além da obra de Ivete Simionatto, recorremos também ao texto 

original de Gramsci, para compreender a categoria de Intelectual Orgânico para o 

autor em fontes originais, utilizando a obra de 2001, 2ª edição, da editora Civilização 

Brasileira dos Cadernos de Cárcere, onde tratará da questão dos Intelectuais. Diante 

disso, apontamos como problema de pesquisa: “Como foi construída a interlocução 

do serviço social brasileiro com o pensamento de Antonio Gramsci, particularmente 

em relação à categoria de Intelectual Orgânico, a partir da obra de Ivete Simionatto e 

quais os rebatimentos para e no debate profissional?”. 

Para responder o problema de pesquisa, delimitamos os seguintes 

objetivos:  

Objetivo Geral: 

Compreender a apropriação da categoria “Intelectual Orgânico”, do 

pensador italiano Antonio Gramsci, na produção de Ivete Simionatto, e as mediações 

construídas para e no serviço social brasileiro. 

Objetivos específicos: 

a) Contextualizar historicamente como se deu a interlocução do 

serviço social brasileiro com o pensamento gramsciano; 

b) Apreender a concepção de Intelectual Orgânico para Antonio 

Gramsci; 

c) Identificar, na produção de conhecimento de Ivete Simionatto 

sobre Intelectual Orgânico, qual o debate e as mediações construídas sobre essa 

categoria e o serviço social brasileiro. 

Para responder ao problema e os objetivos deste trabalho, 

construímos os seguintes caminhos metodológicos para esta pesquisa, cuja natureza 

é qualitativa, que de acordo com Antônio Chizzotti (2001),  

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações. (CHIZZOTTI, 2001, p.80). 

 

E possui também natureza exploratória pois é uma primeira 
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aproximação da autora ao tema, segundo Bourguignon, Junior e Sgarbiero (2012, p. 

197), 

No contexto da abordagem qualitativa, a pesquisa exploratória pode ser 
recurso metodológico potencializador da definição e problematização do 
objeto de estudo. [...] A pesquisa exploratória contribui tanto para uma 
aproximação da realidade que se quer conhecer quanto para o domínio 
teórico necessário à definição de hipóteses; busca antecedentes, histórico, 
pessoas importantes, atualizar conceitos, propiciar a apreensão do problema 
de pesquisa. (BOURGUIGNON; JUNIOR; SGARBIERO, 2012, p. 197). 

Por fim, se caracterizando também enquanto uma pesquisa 

bibliográfica, que segundo Lima e Mioto (2007), “a pesquisa bibliográfica implica em 

um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de 

estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38). Neste 

sentido, como expusemos anteriormente, realizamos um estudo da obra produzida 

por Ivete Simionatto em 1995, “Gramsci: Sua teoria, incidência no Brasil, influência no 

Serviço Social”. 

Para orientar o estudo da obra, delimitamos o seguinte percurso:  

a) Quando foi produzida a obra? Qual a conjuntura sócio-histórica e 

política? Qual era o debate presente no serviço social brasileiro? 

b) Por quem foi produzida?  Qual a trajetória da autora? 

c) Qual a finalidade da obra? O que se propõe a discutir?  

d) Como está estruturada/organizada? 

e) Como se estabelece e se apresenta a categoria de intelectual 

orgânico na produção da autora?  

f) Quais as mediações construídas pela autora entre a categoria de 

Intelectual Orgânico e o serviço social? 

A partir desse percurso delimitamos sobretudo o terceiro capítulo, 

intitulado “Gramsci e o Serviço Social”, uma vez que é neste capítulo que a autora se 

debruça com maior fôlego a aproximação do pensamento gramsciano ao serviço 

social brasileiro, e mais especificamente, a apropriação da categoria de intelectual 

orgânico, suas mediações e desdobramentos para a profissão. Para isso, 

estruturamos o presente trabalho em três capítulos. 

No primeiro capítulo apresentamos o momento histórico de 

aproximação do serviço social brasileiro com o pensamento de Antonio Gramsci. No 

segundo, abordamos sobre a categoria de Intelectual Orgânico para Antonio Gramsci. 

E, no terceiro capítulo, discorremos sobre a produção de Ivete Simionatto sobre 
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Intelectual Orgânico na obra objeto do estudo, apontando as mediações construídas 

pela autora no âmbito do serviço social brasileiro. Ao final, apresentamos as 

considerações finais, apontando as principais sínteses construídas durante o 

processo de pesquisa, enfatizando a importância da continuidade de estudos sobre a 

temática em questão.  
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2 MOMENTO HISTÓRICO DE APROXIMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

BRASILEIRO COM O PENSAMENTO DE ANTONIO GRAMSCI 

2.1 O MOMENTO HISTÓRICO DE APROXIMAÇÃO 

Para compreendermos os motivos e eventos históricos que 

culminaram na aproximação e interlocução do serviço social brasileiro com o 

pensamento de Antonio Gramsci, é necessário que façamos também um apanhado 

histórico da trajetória dessa profissão e suas particularidades no Brasil, através do 

processo de Renovação do SS brasileiro. Neste sentido, pensamos ser fundamental 

compreender o contexto sociopolítico que possibilitou os questionamentos 

efervescentes na base do serviço social, e que deram início ao chamado Movimento 

de Reconceituação da América Latina, e ao processo de Renovação do serviço social 

brasileiro.  

O serviço social passa a existir a partir de uma necessidade social em 

um determinado tempo e um determinado modo de produção. É somente no 

capitalismo monopolista1, segundo José Paulo Netto (2011), que passam a existir 

condições históricas e sociais para a necessidade de um agente – trabalhador 

assalariado, que vende sua força de trabalho e compõe a divisão social e técnica do 

trabalho – que possa preencher um espaço sócio-ocupacional (do mercado de 

trabalho) para responder as demandas especificas daquela sociedade. 

Pensando o serviço social enquanto uma profissão legitimada e 

requerida pelo Estado em um dado espaço e tempo histórico-social, que resulta de 

um processo cumulativo de diversos elementos “geradores” (cujas protoformas se 

encontram – não apenas – na igreja católica, através da filantropia organizada e 

caridade), é necessário refletir acerca de sua emergência enquanto profissão, que 

parte do caráter interventivo, investigativo e técnico-instrumental. Segundo Netto 

(2011), 

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente a 
“evolução da ajuda”, à “racionalização da filantropia” nem a “organização da 
caridade”; vincula-se a dinâmica da ordem monopólica. É só então que a 
atividade dos agentes do serviço social pode receber, pública e socialmente, 
um caráter profissional: a legitimação (com simultânea gratificação 
monetária) pelo desempenho de papeis, atribuições e funções, a partir da 
ocupação de um espaço na divisão social (e técnica) do trabalho na 

 
1 NETTO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
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sociedade burguesa consolidada e madura. [...] A emergência profissional do 
Serviço Social é, em termos históricos-universais, uma variável da idade do 
monopólio; enquanto profissão, o SS é indissociável da ordem monopólica – 
ela cria e funda a profissionalidade do SS. (NETTO, 2011, p. 73-74). 

Ou seja, esta profissão que ocupa espaço sócio-ocupacional se cria 

e se constitui através do Estado que pela via das políticas sociais objetiva o 

enfrentamento da questão social e suas refrações. Neste sentido o assistente social, 

que atuará inserido neste ambiente, necessariamente, através do exercício 

profissional terá um caráter técnico-operativo na execução, elaboração e 

planejamento de suas ações através – e não apenas – das políticas sociais. Segundo 

Netto (2011), 

[...] a ação profissional se move entre a manipulação prático-empírica de 
variáveis que afetam imediatamente os problemas sociais e a articulação 
simbólica que pode ser constelada nela e a partir dela. Realmente, a ação 
profissional se desdobra nestes dois níveis, imbricados mas não 
necessariamente sincronizados. De uma parte, a natureza interventiva que é 
própria do Serviço Social se revela na escala em que a implementação de 
políticas sociais implica a alteração pratico imediata de situações 
determinadas; de outra, é componente desta intervenção uma representação 
ideal que tanto orienta a ação alteradora quanto a situação em causa. 
(NETTO, 2011, p. 76). 

O objetivo de administrar e gerenciar as políticas sociais – a fim de 

movimentar o jogo democrático – é necessário a partir da realidade de pauperização 

crescente, e através das demandas e requisições sociais resultantes e determinadas 

pela sociedade capitalista, que movimentam a profissão e direcionam a categoria 

profissional de serviço social a buscar respostas ao exercício profissional e as 

requisições profissionais. Neste sentido, tentativas de distanciamento do serviço 

social a suas protoformas desconsideram o fato de que o serviço social é uma 

profissão requerida por uma determinada sociedade em um determinado momento 

histórico-social. 

O que coloca o serviço social a um patamar profissional é o fato de 

que ele responde às demandas que lhe são impostas, independentemente do caráter 

teórico-metodológico o qual o profissional se embasa. Segundo Netto (2011), 

O que aqui importa ressaltar, contudo, é que qualquer esforço para esclarecer 
o estatuto profissional do Serviço Social, antes que recorrer à sua estrutura 
como saber, deve remeter-se a um traço compulsório na apreciação do 
processo de institucionalização de toda atividade profissional: o dinamismo 
histórico-social, que recoloca, a cada uma de suas inflexões, a urgência de 
renovar (e em alguns casos, de refundar) os estatutos das profissões 
particulares. (NETTO, 2011, p. 89). 

Na América Latina, mais do que isso, os/as assistentes sociais 

passam também a questionar as particularidades do exercício profissional à realidade 

social latino-americana, que não é a mesma de países norte-americanos e europeus. 
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O serviço social está inserido no campo de disputa ideo-político, sendo assim, a 

prática do seu exercício profissional abre espaço para uma gama de possibilidades e 

questionamentos em seu interior, uma delas é a busca por referenciais e matrizes 

teóricas que atendam às necessidades do exercício profissional no espaço – país, 

região ou território – em que o profissional se insere.  

É a partir dessa compreensão da categoria profissional, de que a 

metodologia “importada” – seja norte-americana ou seja da Europa – para os países 

latino-americanos não consegue responder integralmente às demandas e a realidade 

desses países que se desenvolveram de forma completamente particular.  

É nesta direção que aponta o Movimento de Reconceituação Latino 

Americano – tendo seu 1° marco o I Seminário Regional de Serviço Social Latino 

Americano, em Porto Alegre, RS, em 1965 –  que se inicia no contexto sócio-histórico 

da década de 1960, onde o mundo vivia eventos como a Revolução Cubana (1953) 

na América Latina, a ascensão da Frente Sandinista de Libertação Nacional (fundada 

em 1961) – partido socialista da Nicarágua – e a presidência de Salvador Allende 

(1970) médico e socialista, eleito democraticamente. Eventos esses que segundo 

Santos (2019), tiveram uma grande expressão e influência nos países de capitalismo 

dependente. Ainda na América Latina, características como a industrialização tardia 

passam a ser essenciais para a análise da necessidade de indagações e 

questionamentos dentro da categoria profissional. 

Influenciados e incentivados pelos novos ares políticos efervescentes 

os países latino-americanos passam por um processo de identificação com o 

movimento de bases socialistas e anticapitalista. Porém, o contexto sócio-histórico 

também aprofunda a disputa política do capitalismo nos países de maior relevância 

econômica, que passam a adotar um intervencionismo mais agressivo, especialmente 

por parte dos Estados Unidos da América – através, dentre outras atividades, do 

patrocínio de ações terroristas e golpes militares de cunho anticomunista e de extrema 

direita como aconteceu no Chile e no Brasil. 

O Movimento de Reconceituação da América Latina não estava fora 

desta realidade de disputa política, então, busca uma nova identidade profissional que 

respalde o exercício profissional uma vez que a metodologia e as técnicas norte-

americanas não condiziam com a realidade dos países da América Latina. O 

Movimento de Reconceituação direciona sua busca à compreensão e 

contextualização sócio-histórica do serviço social, a investigação acerca do estatuto 



19 

 

da profissão e a elaboração de um projeto profissional diferente do proposto pela 

categoria profissional até então. É no MRLA que a categoria profissional busca 

politizar o exercício e a ação profissional. É importante ressaltar que este movimento 

(MRLA) não foi um processo homogêneo e tão pouco um bloco monolítico, foi um 

processo reflexo de uma conjuntura específica (que especificamos posteriormente) e 

existiu de forma heterogênea e particular em cada país, não necessariamente 

apontando sempre para a mesma direção.  

Por isso, o Movimento de Reconceituação não pode ser pensado de 

forma endógena, deve ser pensado dentro do processo de desenvolvimento 

capitalista. Foi um movimento que visava pensar uma direção que de fato atendesse 

às desigualdades sociais de cada país latino-americano. O serviço social 

historicamente está relacionado ao Estado, por isso, se ocorrem mudanças no Estado, 

ou novas requisições, o serviço social busca repensar a profissão, então conforme o 

Estado se desenvolve novas requisições vão surgindo, é nesta direção que aponta o 

Movimento de Reconceituação Latino-Americano, desenvolvendo suas 

particularidades para a categoria profissional de cada país.  

No Brasil este processo de repensar a profissão se dá no âmbito 

técnico e no âmbito formativo, o serviço social começa a ser requisitado muito além 

do âmbito público, mas também no âmbito privado por decorrência do processo de 

industrialização e desenvolvimento do processo produtivo. No âmbito formativo, por 

consequência das mudanças próprias do desenvolvimento capitalista, é preciso 

qualificar esse profissional para as novas demandas que vão surgindo, ou seja, é 

preciso pensar em uma formação profissional que vá além do intuitivo, do ideário 

neotomista, mas que tenha uma racionalidade técnica – uma passagem de um serviço 

social intuitivo para um serviço social mais racional, com caráter técnico-operativo.  

Segundo Iamamoto e Carvalho (2006), “A literatura produzida pelo 

Movimento de Reconceituação em países como Uruguai, Argentina, Chile, Peru, entre 

outros, é incorporada, de uma maneira crítica nas elaborações iniciais dessa nova 

perspectiva [que se desenvolvia no Brasil].”2 (IAMAMOTO e CARVALHO, 2006, p. 

387). É neste contexto de ebulição que outras organizações políticas com objetivos 

de reafirmação da democracia e de princípios de direito e liberdade, como a Fundação 

Konrad Adenauer (FKA) associada ao Partido da União Democrata-Cristã alemão, 

 
2 CARVALHO, Raul. IAMAMOTO, Marilda Vilela. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: Esboço 
de uma interpretação histórico-metodológica. 19. ed. São Paulo: CORTEZ, 2006. p. 387. 
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buscavam propor uma “terceira via” para a América-Latina, na tentativa de 

“harmonizar” os países do continente.   

Nessas circunstâncias que a Fundação Konrad Adenauer em parceria 

financeira com a Associação Latino-Americana de Escolas de serviço social (ALETS), 

intermediada pelo Instituto de Solidariedad Internacional (ISI) dão origem ao Centro 

Latino-Americano de Trabalho Social (CELATS) – fundamental para fermentar o 

intercâmbio de produção intelectual na literatura profissional do serviço social latino-

americano e fomentar o debate no Movimento de Reconceituação da América Latina. 

Segundo as autoras Lemos, Elpídio, Iamamoto e Raichelis (2018), 

No contexto de finais dos anos de 1960, na América Latina, não se dispunha 
de uma tradição de pesquisa acadêmica na área de Serviço Social voltada a 
elucidação da trama de relações que circunscreve o exercício profissional nas 
nossas sociedades, visto que a pós-graduação stricto sensu dava seus 
primeiros passos na região. Até então a qualificação acadêmica ao nível de 
mestrado e doutorado de parte dos/as assistentes sociais era realizada no 
exterior, especialmente nos EUA. (LEMOS; ELPÍDIO; IAMAMOTO; 
RAICHELIS, 2018, p.5). 

Neste Sentido, a partir do “Proyecto de Trabajo Social en América 

Latina (PTS-ISI)”3 que se desenvolve durante período de 1965-1975 através do ISI, e 

que desagua no início das atividades do CELTS, é que possibilitou o desdobramento 

de uma pluralidade de pensamentos e perspectivas em busca de uma nova identidade 

para o serviço social, uma metodologia que pudesse respaldar o exercício profissional 

que possuísse uma direção social coerente com a realidade latino-americana. 

A pesquisa social até então, não compunha o rol de competências e 

atribuições do assistente social e por isso, na efervescência do Movimento de 

Reconceituação Latino Americano, os rumos do CELATS direcionam a pesquisa como 

área estratégica e essencial para se pensar o serviço social – uma vez que a profissão 

possui caráter investigativo e interventivo – a fim de compreender as particularidades 

do trabalho social nos países latino-americanos, e buscar novas matizes teórico-

metodológicas que respaldassem o exercício profissional. 

O CELATS exerce um papel pioneiro em inserir a pesquisa como 

parte das competências e atribuições do serviço social, o que contribui enormemente 

para a profissionalização da pesquisa e a nova direção na formação profissional. 

Segundo Lemos, Elpídio, Iamamoto e Raichelis (2018), 

Ela [CELATS] coloca pioneiramente a profissão de Serviço Social, na sua 

 
3 LEMOS, Esther L. S. ELPÍDIO, Maria Helena. IAMAMOTO, Marilda Vilela. RAICHELIS, Raquel. A 
Reconceituação do Serviço Social na América Latina e a Pesquisa Acadêmica no CELATS. XVI 
ENPESS, dez, 2018. p. 5. 
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totalidade, como objeto de sua própria investigação, inscrita na história de 
Nuestra América: os sujeitos sociais a quem se dirige a atuação profissional, 
suas lutas e suas particularidades (indígenas, camponeses, operários, 
populações urbanas); o perfil profissional do Serviço Social em países latino-
americanos; as bases e feições da organização profissional, corporativa e 
política; os espaços sócio-ocupacionais mais representativos no mercado de 
trabalho, as políticas sociais e o processo de formação histórica do Serviço 
Social na história das sociedades nacionais. (LEMOS; ELPÍDIO; IAMAMOTO; 
RAICHELIS, 2018, p. 6). 

A direção do Movimento de Reconceituação Latino-Americano toma 

corpo através da troca em pesquisa nos países do continente, de forma heterogênea 

e particular em cada pais em busca de pluralidade e criticidade, e expõe a 

necessidade de ruptura com o chamado “serviço social tradicional”4 – que não possuía 

carga teórico-metodológica capaz de responder as demandas da realidade e das 

particularidades latino-americanas em consonância com a realidade de exploração, 

desigualdade e pauperismo. É nesta direção que se engendra o processo de 

renovação do serviço social brasileiro, que trataremos no capítulo seguinte. 

 

2.1.1 O Processo de Renovação do Serviço Social Brasileiro 

A aproximação do serviço social brasileiro às questões e indagações 

na busca de uma transformação profissional tem seus primeiros marcos no bojo deste 

Movimento de Reconceituação Latino-Americano, no Brasil esse processo se dá de 

uma forma particular, na contramão de outros países do Cone Sul, uma vez que 

durante o período de efervescência do Movimento de Reconceituação Latino-

Americano (1965-1975, segundo Netto, 2015) o Brasil vivia um regime ditatorial militar 

anticomunista. 

Neste sentido, no Brasil, o serviço social possui uma característica 

particular nesta trajetória concomitante ao Movimento de Reconceituação, que na 

análise de Netto (2015) se constitui, entre suas expressões no Brasil, enquanto um 

movimento de renovação do serviço social. Segundo o autor, até os anos de 1960 não 

houve disputa de projetos políticos profissionais, até que na mesma década a 

categoria passa a se indagar a respeito de algumas questões cruciais para o serviço 

 
4 O termo serviço social tradicional é muito utilizado na literatura profissional, mas pensamos ser 
importante ressaltar que dentro deste termo – que por vezes reduz a diversidade de perspectivas que 
engloba – existe uma heterogênea serie de movimentos completamente divergentes, como a 
perspectiva funcionalista neotomista de influência franco-belga, a perspectiva positivista funcionalista-
sistêmica psicologizante, que bebe da psicanálise. O termo acaba por não soar tão bem sem ser 
previamente situado. 
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social, como: qual o objeto da profissão? Para que serve? Para quem está voltada?  

Os modelos norte-americanos não correspondiam à realidade latino-

americana, e muito menos às particularidades do Brasil. Concomitantemente a isso 

os movimentos sociais, segundo Santos (2019), se intensificavam no Brasil, 

manifestações populares passam a ganhar espaço nas ruas e na cultura, além da 

mobilização popular e sindical que passam a ter maior expressividade. Nesta 

convulsão político-social brasileira, a burguesia aliada aos militares, articulam o que 

culminaria no golpe de estado de 31 de março de 1964, instituindo a ditadura militar 

no país. 

Neste contexto, cujas ideias desenvolvimentistas ascendiam no 

governo ditatorial – além da perseguição e da repressão ao “inimigo vermelho”, ou 

comunismo – que a categoria profissional passa a repensar as bases “tradicionais” da 

profissão, sua função, suas bases ideológicas, políticas e teóricas, porém, dentro das 

possibilidades que o contexto ditatorial permitia. O serviço social brasileiro passa 

então a buscar matrizes teóricas que possam respaldar e clarificar os 

questionamentos levantados pela categoria, a fim de conquistar – nas palavras de 

Netto (2015) – “legitimação prática e validação teórica”5. Os debates acerca da 

profissão passam, então, a recorrer a referenciais teóricos críticos, como manuais de 

Mao Tse-Tung, muitas vezes de forma enviesada e através de partidos políticos uma 

vez que, por conta da ditatura, não se era possível ter acesso direto aos textos de 

Marx ou de qualquer pensador progressista e de pensamento crítico.  

Esse movimento visava romper, então, com referenciais do chamado 

“serviço social tradicional”, advindos entre outras fontes, de orientações doutrinárias 

da Igreja Católica, do neotomismo e de outros referenciais teóricos cujas técnicas se 

respaldavam no modelo de “Caso, Grupo e Comunidade”, do serviço social norte-

americano.  Nesta toada, o serviço social brasileiro procura alternativas possíveis para 

as mudanças na profissão, em consonância com os debates desenvolvidos pelo 

Movimento de Reconceituação Latino-Americano, porém de forma particular, através 

do processo de reconceituação do serviço social brasileiro, que teve em sua trajetória 

três diferentes perspectivas, sendo elas a perspectiva modernizadora, a perspectiva 

de reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. 

 
5 NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. 17. 
ed. São Paulo: Cortez, 2015. 
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Já a partir da segunda década de 1980, próximo ao fim da ditadura 

militar brasileira, em um momento cujo governo militar se encontrava enfraquecido, o 

serviço social visava romper com referenciais, compreendidos pela “vanguarda”6, 

como assentados no conservadorismo. Começa a se traçar um novo caminho para o 

serviço social brasileiro, embasado na chamada de “teoria crítica”. Netto (2015), 

configura dois elementos essenciais à caracterização do processo de renovação do 

serviço social brasileiro, sendo eles a laicização da profissão e as condições “postas” 

pelo capital para a renovação, que sem querer abrem espaço para as possibilidade e 

alternativas de questionamentos da categoria profissional.  

Segundo o autor, é a partir de meados da década de 1970 – o Brasil 

ainda vivia o regime ditatorial – e dentro do circuito universitário (mas não apenas), 

que se inicia o debate teórico-metodológico da categoria rumo a disputa pela 

hegemonia dentro da profissão. O fato de que os assistentes sociais até a década de 

1960, não possuíam produções relevantes na chamada “comunidade científica” e tão 

pouco eram renomados e prestigiados enquanto teóricos críticos em face da produção 

de conhecimentos, nomeia o conceito de subalternidade profissional (cujo termo 

possui influência do pensamento gramsciano). É esta diversificação das matrizes 

teóricas do SS que fermentam a interlocução acadêmica e cultural dos assistentes 

sociais como protagonistas (cortando com a subalternidade intelectual), e se 

envolvendo nas discussões no conjunto das ciências sociais. Neste sentido, a 

renovação se caracteriza então, segundo José Paulo Netto (2015), como  

[...] o conjunto de características novas que, no marco das constrições da 
autocracia burguesa, o SS articulou, à base do rearranjo de suas tradições e 
da assunção do contributo de tendências do pensamento social 
contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza 
profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a demandas 
sociais e da sua sistematização, e de validação teórica, mediante a remissão 
às teorias e disciplinas sociais. (NETTO, 2015, p. 172). 

Sendo assim, a construção de pluralismo profissional (teórico, 

ideológico e político), a diversificação de matrizes teóricas (e a busca por sua 

validação) e a legitimação prática passam a ser compreendidos pela categoria 

profissional atuante como sinônimo de avanço. Categoria esta que passa a se 

constituir, segundo Netto (2015), como segmentos da “vanguarda”, voltados para 

investigação e pesquisa do serviço social – o SS se coloca ele próprio como objeto de 

pesquisa e se critica, se investiga, se questiona; papel das instâncias organizativas 

 
6 NETTO (2015). 



24 

 

também se modifica. 

Aumenta-se o grau de abrangência das discussões teóricas dos/as 

assistentes sociais, e se modificam as formas e instâncias organizativas da profissão, 

parte-se para um novo projeto de profissão que disputa espaço e hegemonia com toda 

a categoria, que no momento estava “dividida” entre duas perspectivas: a perspectiva 

(tradicional/conservadora) e a perspectiva crítica. Com o adensamento desta 

perspectiva crítica, os debates sobre a formação profissional enfrentam a construção 

de matrizes curriculares que apresentam, entre seus componentes a referência e a 

aproximação ao marxismo como um aspecto central na formação profissional em 

serviço social.  

O processo de renovação, dado concretamente por seu processo 

dialético e heterogêneo, tem então como desdobramentos, as três vertentes 

profissionais que mencionamos posteriormente: a perspectiva modernização 

conservadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura, que 

trataremos brevemente no próximo capítulo. 

 

2.1.1.1 As perspectivas modernizadora e de reatualização do conservadorismo  

Falaremos brevemente sobre as duas primeiras perspectivas do 

processo de renovação do SS brasileiro, uma vez que compreendemos a densidade 

e abrangência de cada uma delas para a história da profissão. Neste sentido, e 

compreendendo que o objetivo deste trabalho é compreender como foi construída a 

interlocução do serviço social brasileiro com o pensamento de Antonio Gramsci a partir 

da década de 1970, suas principais categorias apropriadas pela literatura dos/as 

assistentes sociais e os rebatimentos para e no debate profissional, não nos será 

possível e tão pouco viável discorrer detalhadamente sobre cada ponto do movimento 

de renovação, por isso, nos atentamos a relatar aqui o necessário para o 

entendimento do leitor – na trajetória histórica e dialética da realidade – acerca da 

aproximação do serviço social brasileiro com o marxismo e com o pensamento 

gramsciano. 

A partir da metade da década de 1960, ganha espaço significativo na 

categoria profissional – já no processo de renovação e questionamento do serviço 

social brasileiro – a perspectiva modernizadora, ou de modernização conservadora, 
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cuja matriz teórica era o positivismo, que segundo Netto (2015) possuía um viés 

conservador e visava adequar o SS ao contexto ditatorial, alterando a profissão “por 

dentro”, tentando dar respostas endógenas às demandas incidentes – não 

compreendia a realidade em sua totalidade. Objetivava modernizar a metodologia, as 

técnicas e os instrumentos profissionais da categoria, a fim de atender as demandas 

sociais impostas pelo Estado, que a época possuía o desenvolvimentismo como 

política mantida durante o governo militar.  

A perspectiva modernizadora foi hegemônica entre a categoria, 

segundo Silva e Silva (1995), até meados de 1970. E possui dois documentos 

relevantes, os seminários de teorização do serviço social de Araxá (1967) e 

Teresópolis (1970), que segundo Netto (2015), 

Os textos finais desses dois encontros – O Documento de Araxá e o 
Documento de Teresópolis – possuem, como veremos em seguida, 
características e ênfases diferenciadas, mas podem perfeitamente ser 
tomados como a consolidação modelar da tentativa de adequar as 
(auto)representações profissionais do Serviço Social às tendências 
sociopolíticas que a ditadura tornou dominantes e que não se punham como 
objeto de questionamento substantivo pelos protagonistas que concorreram 
a sua elaboração. (NETTO, 2015, p. 213). 

Em contraste a perspectiva modernizadora, a reatualização do 

conservadorismo faz uma crítica ao positivismo como matriz teórica, e adota a 

fenomenologia7, os valores do serviço social tradicional e o humanismo como base 

estruturante de sua formulação. Segundo Silva e Silva (1995), nesta perspectiva, o 

“cliente” é percebido e compreendido como uma pessoa, em sua condição humana, 

por isso, faz defesa a uma intervenção e uma ação direta nos níveis psicológico e 

social, com foco no sujeito e sua subjetividade – faz uma abordagem psicossocial. Os 

assistentes sociais defensores dessa perspectiva pensavam em um terceiro caminho 

para além do positivismo e do marxismo propostos até então – vale ressaltar que 

mesmo traçando uma “linha” de abordagem das perspectivas, as três ocorreram e 

coexistiram de forma não linear e não heterogênea. Neste movimento, segundo Netto 

(2015), 

O dado mais saliente que se propõe inovador nos textos representativos da 
tendência renovadora de que agora tratamos é, sem dúvida, a reivindicação 
de um suporte metodológico até então inusual no desenvolvimento do SS em 
nosso país: o recurso a fenomenologia aparece neles como o insumo para a 

 
7 De acordo com Gondim, Bezerra e Costa (2018), a fenomenologia “Como expõe Capalbo (1987), a 
subjetividade apresenta-se como objeto central de investigação (em essência), distanciando-se do 
modelo naturalista das ciências sociais e humanas. Ou seja, a fenomenologia, visa descrever os 
fenômenos tais como são vividos. Dessa forma, a fenomenologia é relativa, refletindo sobre o homem 
(o que importa é o sujeito social que vive a ação) e a compreensão e análise da consciência, no campo 
das ciências humanas.” BEZERRA; COSTA; GONDIM, 2018, p.6. 
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reelaboração teórica e prática da profissão. Mais precisamente, a demanda 
do aporte do pensamento fenomenológico surge como a faceta mais 
proeminente das colocações significativas dos autores que se inscrevem na 
perspectiva de reatualização do conservadorismo. (NETTO, 2015, p. 267). 

Embora carregue a proposta de uma nova opção, frente às 

possibilidades e caminhos teórico-metodológicos trilhados até então, a perspectiva de 

reatualização do conservadorismo não teve muita relevância, sua influência se deu 

com maior significatividade nas universidades católicas (PUC) de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, não alcançando maior expressividade na categoria profissional como um 

todo. O contexto político-econômico da época também se encontrava inserido na crise 

mundial da década de 1970, a redução dos investimentos nas economias periféricas 

e o notado fracasso da gestão militar. O documento de maior relevância produzido 

pela categoria profissional foi o seminário de Sumaré (1978). 

O Brasil, na década de 70 viveu muitas mudanças com a decadência 

do regime militar, foi no governo Geisel (7974-1979), em 1978 que ocorre a revogação 

do AI-58, a retomada da liberdade de expressão e o fortalecimento da classe operária 

através dos movimentos sociais que se acendiam, a transição democrática estava 

evidente. Nesta conjuntura é que se ascende a perspectiva de intenção de ruptura, 

que trabalharemos no tópico a seguir. 

 

2.1.1.1.1 A intenção de ruptura 

A intenção de ruptura nasce então, neste espaço de disputa, pelo que 

é chamado na categoria de “hegemonia” no serviço social brasileiro. Com enorme 

influência dos acontecimentos que vinham se desenrolando na década de 1960 e que 

já mencionamos anteriormente, que marcaram um período histórico de ascensão dos 

movimentos sociais e da luta de classes. Neste sentido, e buscando respostas 

qualitativas para as demandas que se desenrolavam no Brasil, é que se passa a 

buscar dentro do serviço social (com influência do Movimento de Reconceituação da 

América Latina, que já se desenrolava com aproximações teóricas ao marxismo) 

 
8 O AI-5 foi um Ato Institucional editado pelo Conselho de Segurança Nacional/ CSN no ano de 1968 
durante a ditadura militar, que de acordo com Netto (XXX), “Não havia instância de recurso 
contramedidas previstas pelo AI-5, a Justiça Militar reinava sem restrições, a censura à imprensa 
tornou-se draconiana, a suspensão do habeas corpus abriu o caminho para longos períodos de tortura 
para os presos. O Estado tornava a violência o seu instrumento sistemático e prioritário de manutenção 
— e, a partir de então, a tortura não conheceria nem mesmo fronteiras de classe.” (NETTO, 2014) 
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interlocução com bases e matrizes teóricas que pudessem respaldar a profissão.  

Segundo Netto (2015), três foram os momentos que constituíram a 

intenção de ruptura, sendo eles: o de sua imersão, o de sua consolidação acadêmica 

e por fim o de sua difusão dentre a categoria profissional. Sobre o primeiro momento 

o autor coloca que,  

Esta aproximação padece de vícios óbvios: instrumentalização para legitimar 
estratégias e táticas, pouca possibilidade de reflexão teórica sistemática etc. 
Quando se repõe no marco profissional, ela é filtrada pela recorrência a 
autores que de alguma forma chancelam as deformações próprias dessa 
instrumentalização. Neste primeiro momento, pois, não é de estranhar que a 
perspectiva da intenção de ruptura recolha da tradição marxista o visceral 
empirismo que se escora em extratos do maoísmo e lhe dê uma iluminação 
teórica via redução do arsenal marxiano ao epistemologismo de raiz 
estruturalista. (NETTO, 2015, p. 341). 

Sendo assim, a intenção de ruptura passa a se fortalecer no campo 

universitário/ acadêmico, também na década de 1970 e ainda vivendo um regime 

ditatorial de Estado. Encontra suas bases sociopolíticas na luta contra o 

conservadorismo e pela democratização brasileira, o que engendra seus laços com 

compromissos civis-políticos e com as liberdades democráticas. É a partir desse 

caráter político e ideológico, de oposição a ordem social burguesa vigente e ao serviço 

social tradicional que a profissão passa a se solidarizar com as lutas sociais e sindicais 

da época e passa a se comprometer com um projeto societário enredado a classe 

trabalhadora, isso ocorre pois segundo Netto (2015), 

O clima próprio ao período militar-fascista do ciclo autocrático burguês 
obstaculiza liminarmente o projeto de ruptura no terreno da prática 
profissional estrita. A reforma do Estado e a realocação para práticas 
eversivas; igualmente, os espaços profissionais que se abrem no setor 
privado estão submetidos a controles ponderáveis. (NETTO, 2015, p. 319). 

É neste sentido que a categoria profissional enxerga na academia – 

não estando isenta de equívocos e burocratismos – uma possibilidade de 

desenvolvimento da perspectiva de intenção de ruptura, uma vez que, por conta do 

regime militar, muitos obstáculos se colocam à prática interventiva, a elaboração e 

estruturação da intenção de ruptura – que possui uma forte interlocução com o 

marxismo, mesmo que de forma enviesada. É no espaço universitário que se torna 

possível a interação intelectual dentro da categoria e com as ciências sociais.  

Além disso, os próprios assistentes sociais reconhecem sua condição 

de classe – parte da classe trabalhadora – e é por isso que assumem uma postura de 

defesa dos interesses dos trabalhadores, e constituem o caráter político da intenção 

de ruptura. Esta politização, num quadro de dilaceramento e fragmentação das 

esquerdas brasileiras, acaba delineando uma trajetória de partidarização da profissão, 
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em uma espécie de militantismo (com forte influência do Partido Comunista Brasileiro 

– PCB). 

O momento de maior atuação dessa perspectiva, é caracterizado por 

Netto (2015) como o segundo momento da intenção de ruptura, se deu durante os 

anos de 1972 e 1975, cuja movimentação mais relevante foi por parte de um grupo de 

estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte (PUC-BH), tendo 

suas expressões mais significativas através da formulação do método BH. Em Minas 

Gerais, existia um crescente movimento sindical (e popular) além de um tradicional 

movimento estudantil intitulado de revolucionário, neste sentido, a intenção de ruptura 

encontra solo fértil para florescer, é por isso que a primeira experiência relevante da 

perspectiva se constrói em Belo Horizonte.  

O método BH consiste, de acordo com Netto (2015), na elaboração 

de uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo do serviço social, e se propunha a 

uma alternativa no plano teórico-metodológico, ideológico, da concepção e da 

intervenção profissional e no plano da formação. Ele oferecia uma elaboração de 

projeto profissional. Porém, o autor ressalta que “suas debilidades aparecem no 

simplismo, na pobreza categorial da sua impostação epistemológica e na pretensão 

de fundar o estatuto profissional como variável da sua cientificidade.”9 (NETTO, 2015, 

p. 361).  

Este processo de constituição dessa alternativa acaba sendo 

interrompido em 1975, dada a conjuntura ainda ditatorial no Brasil, e a demissão dos 

professores precursores do método. A perspectiva de intenção de ruptura passa a 

tomar corpo e se consolidar enquanto tal a partir da década de 80, após a experiência 

de BH, onde ganha maior visibilidade e relevância na categoria profissional. É a partir 

da década de 1980 que se acentua o processo de definhamento da ditadura militar, e 

com ela a ascensão dos movimentos populares reivindicando a redemocratização, 

caracterizando o terceiro momento da intenção de ruptura, segundo Netto (2015).  

O serviço social, consolida o projeto de ruptura academicamente, 

permitindo que a perspectiva percorra o conjunto da categoria profissional, 

fomentando a interlocução com a tradição marxista, que passa a se desenvolver e 

fermentar a produção teórica do serviço social, atingindo uma maturidade intelectual 

 
9 NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. 17. 
ed. São Paulo: Cortez, 2015, p. 361. 
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e teórica, tendo seu marco na obra de Marilda Iamamoto e Raul Carvalho – Relações 

Sociais e Serviço Social – em 1982. É neste ano que a Associação Brasileira de 

Escolas de Serviço Social (ABESS10) – Órgão “gestor” das escolas de serviço social 

no Brasil, responsável pelo intercâmbio acadêmico, pela padronização do ensino e 

representação dos interesses das escolas de SS brasileiras – se posiciona em defesa 

de uma formação embasada na crítica ao serviço social tradicional e em favor da 

adoção de uma perspectiva crítica e plural. 

É a partir da conjuntura sócio-política brasileira e das tendências 

democráticas, segundo Netto (2015), que o serviço social busca, a luz da tradição 

marxista, analisar a atualidade profissional e direcionar a reflexão e a ação para as 

práticas institucionais alcançando uma maturação intelectual, profissional e política. 

Neste sentido, o serviço social brasileiro inicia – dentro da perspectiva de intenção de 

ruptura – uma trajetória de amadurecimento e consolidação teórica dentro da 

categoria, buscando compreender categorias importantes para a reflexão da atuação 

profissional. É assim que o serviço social se aproxima também do pensamento 

gramsciano que busca, a partir do marxismo, compreender e desvelar categorias 

essenciais para o serviço social. 

Nesta trajetória, ainda na década de 1980, segundo Silva e Silva 

(1995), o serviço social passa a buscar a compreensão das categorias de Estado, 

Instituição e Política Social, para pensar a ação e intervenção profissional a partir das 

novas requisições que se desenvolvem no decorrer do movimento histórico, dentro 

dos espaços sócio-ocupacionais, uma vez que esses elementos compõem 

engrenagens do exercício profissional – e do capital. Há uma relação orgânica entre 

a busca por novas respostas que atendam as demandas do serviço social que se 

estabelece no delinear da década de 1980, e a produção intelectual literária dentro da 

profissão – especialmente nos espaços universitários de formação profissional. 

O incentivo à pesquisa teórica – se utilizando do aporte marxista – 

estava em um momento de fundamental desabrochar, e a formação profissional 

estava – não completamente, porém – voltada para compreensão da realidade a partir 

da perspectiva dialética, de movimento, e da busca pelo embasamento teórico crítico 

 
10 De acordo com o próprio site da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS) em sua aba “história”, a ABESS surge durante “[...]a Convenção de 1979, após o Congresso 
da Virada, quando assume a tarefa de coordenar e articular o projeto de formação profissional, 
transformando-se em Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social.” (ABEPSS, 2022, p.1). E 
posteriormente se transforma em ABEPSS. 
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que pudesse dar significado ao exercício profissional e aos espaços, às instituições e 

instâncias onde o serviço social estivesse inserido. É a partir da renovação do serviço 

social brasileiro e mais especificamente no momento de intenção de ruptura, segundo 

Silva e Silva (1995), que a categoria se coloca ao lado da classe trabalhadora, ou 

melhor, do povo. Por esse motivo, essa busca por um arsenal teórico que fundamente 

as categorias entendidas como objeto da profissão é tão importante para também 

delinear as possibilidades dos espaços cujos profissionais se encontravam. 

É a partir da década de 1970 e se segue às próximas décadas que se 

identifica uma busca por um projeto profissional de ruptura, uma vez que o momento 

é de maior preocupação da categoria profissional em relação a critérios teóricos, 

metodológicos e interventivos, neste sentido, a autora coloca que, 

A tese aqui defendida, porém, é de que na década de 80 que o Projeto 
Profissional de Ruptura se consolida e se torna hegemônico no discurso 
teórico-metodológico da profissão. Ou seja, é nessa década que, no nível da 
dimensão acadêmica do serviço social (formação profissional e produção 
científica), a hegemonia desse projeto torna-se inquestionável, dando 
margem a um novo projeto de formação profissional, com o avanço na 
produção científica dos assistentes sociais. (SILVA, 1995, p. 102). 

Nesta busca por um Projeto Profissional de Ruptura, condizente com 

o delinear do desenvolvimento e da direção social do serviço social, vale ressaltar, 

segundo Silva e Silva (1995), que nós 

[...] não podemos falar no Serviço Social como uma prática unitária, e muito 
menos num único projeto profissional. O que se identificam são concepções 
e práticas que dão origem a projetos profissionais plurais, as quais se cruzam 
e se confrontam, numa busca permanente de hegemonia. (SILVA, 1995, p. 
104). 

É na década de 1980 que a categoria passa a se questionar também 

sobre sua inserção nos espaços sócio-ocupacionais, a fim de compreender as 

possibilidades e os desafios que podem se desenvolver. Segundo a autora, que 

desenvolve o pensamento a partir da perspectiva gramsciana, o Estado é muito mais 

do que um aparelho repressivo nas mãos da classe dominante, mas sim um espaço 

de disputa de classes, disputa de interesses, ou seja, um espaço contraditório, uma 

vez que é composto por várias instâncias e diferentes interesses. Pensando nisso, é 

necessário refletir sobre as possibilidades e os avanços através do exercício 

profissional nesses espaços, que podem existir na direção dos interesses das 

camadas populares.  

É também neste momento que se desenvolve um possível “novo” 

espaço para o assistente social, a assessoria a organizações populares, segundo 

Silva e Silva (1995), 
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Nesse sentido, não só se procura articular as práticas desenvolvidas a partir 
das instituições com os movimentos sociais da sociedade civil, como também 
esses muitas vezes, passam a se constituir em campo específico de atuação 
de assistentes sociais, sendo identificada uma demanda crescente para que 
assistentes sociais prestem assessoria em organizações populares, como 
movimentos, sindicatos, cooperativas etc. (SILVA, 1995, p.102). 

Esta compreensão da possibilidade de ação do assistente social 

como agente social em conjunto com os usuários e com os movimentos sociais que 

se desenrolam, geram uma compreensão do assistente social como parte daquela 

comunidade, que reflete e se materializa na literatura profissional através da 

aproximação a conceitos que respaldam essa relação, como pensar o assistente 

social enquanto um possível intelectual orgânico – conceito desenvolvido por A. 

Gramsci – em potencial na atuação e exercício junto dos usuários das políticas sociais. 

A aproximação do serviço social ao pensamento gramsciano se dá então de forma 

gradativa, com intuito de respaldar o debate que se desenvolvia no interior do serviço 

social naquele momento. 

As primeiras obras traduzidas e publicadas de Antonio Gramsci no 

Brasil, segundo Simionatto (2011), são de 1960, e é no Seminário de Sumaré, 1978, 

através do trabalho: Considerações sobre o Pensamento Dialético em nossos dias, 

elaborado pela professora Creusa Capalbo, onde se evidencia superficialmente temas 

como o método dialético, a questão do Estado, da Hegemonia, dos Intelectuais e do 

bloco histórico, segundo o pensamento de Antonio Gramsci. É a partir de então que o 

pensamento gramsciano passa a ter fundamental expressividade no Brasil para 

explorar e interpretar a realidade brasileira, em um momento em que o pano de fundo 

no país era de ascensão democrática – final de 1970 – como discorremos nos 

capítulos anteriores. Segundo a autora,  

Gramsci passa a ser um marco teórico significativo nas elaborações do SS. 
O referencial gramsciano é buscado, inicialmente, como possibilidade para 
pensar a atuação do assistente social enquanto intelectual orgânico, 
marcando o seu compromisso com as classes subalternas. Esse eixo de 
reflexão, nem sempre inspirado numa leitura correta da obra gramsciana, foi 
muitas vezes utilizado para reeditar certas tendências da visão missionária 
do assistente social em face dos segmentos pauperizados da população. No 
entanto, as ideias de Gramsci passaram progressivamente a ser 
incorporadas pelo SS, abrindo novas possibilidades para pensar seus 
referenciais teóricos e suas ações interventivas. (SIMIONATTO, 2011, p. 171-
172). 

O pioneiro a contribuir com as primeiras referências às categorias 

gramscianas no processo de renovação profissional do SS brasileiro foi Vicente de 

Paula Faleiros. Foi através de sua participação no grupo de pesquisa orientado pela 

professora Miriam Limoeiro Cardoso – cuja participação foi fundamental para a 
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continuidade do debate dentro do SS brasileiro, mesmo sendo professora do 

departamento de sociologia na PUC-RJ, 1969 – que Faleiros se aproxima das 

categorias desenvolvidas por Antonio Gramsci, e as insere em seu trabalho intitulado: 

“Metodologia e Ideologia do Trabalho Social”, editado no Brasil em 1981. 

Segundo Simionatto (2011), um dos marcos decisivos para a 

aproximação do serviço social brasileiro ao pensamento de Antonio Gramsci se 

vincula às produções acadêmicas da pós-graduação da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, que se deu através do grupo de estudos da professora 

Miriam Limoeiro Cardoso, na década de 1970. Professora do departamento de 

Sociologia da PUC-RJ, Miriam foi de fundamental contribuição nos debates para os 

estudantes de serviço social que participavam de seu grupo, e levavam a discussão 

para o interior do SS a fim de romper com a herança tradicionalista do serviço social. 

Segundo a autora, 

A expectativa por uma maior compreensão do novo debate que se colocava 
na ordem do dia a respeito do processo latino-americano abriu passagem 
para buscar em Gramsci um referencial teórico que permitisse pensar as 
novidades que se colocavam no horizonte da profissão. (SIMIONATTO, 2011, 
p.182). 

Outro significativo elemento que incrementou o estudo do 

pensamento gramsciano no SS brasileiro no final da década de 1970 foi o 

Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

Segundo Simionatto (2011), 

No final da década de 1970, um grupo de professores constituído por Franci 
Gomes Cardoso, Marina Maciel, Josefa Batista Lopes, Maria Aparecida 
Fernandes, Edna Brito Ribeiro e, posteriormente, Alba Maria Pinho de 
Carvalho, desencadeou no departamento uma nova discussão teórica que 
tentava contestar os traços do Serviço Social conservador, base da formação 
profissional do grupo mesmo e das novas gerações que ingressavam na 
academia. A busca de uma nova proposta teórica contará com a participação 
da professora Miriam Limoeiro Cardoso, com a qual já haviam se 
estabelecido vínculos a partir do mestrado da PUC-RJ. (Simionatto, 2011, 
p.186). 

Porém devido a relevância das obras e das formulações, três serão 

as formulações abordadas com maior ênfase na discussão do pensamento 

gramsciano dentro do serviço social brasileiro, sendo elas a proposta de Safira 

Bezerra Ammann, a proposta de Alba M. P. de Carvalho e por fim a proposta de Marina 

Maciel e Franci Gomes Cardoso. Ainda segundo a autora, 

O trabalho de Ammann é relevante, uma vez que constitui a primeira 
formulação que adota o referencial gramsciano para analisar o processo 
sócio-histórico do desenvolvimento de comunidade no Brasil; além disso, 
desde a sua publicação, vem exercendo grande influência no meio 
profissional. Encontra-se hoje na 8ª edição atualizada e acrescida da análise 
do Desenvolvimento de Comunidade na transição democrática (1978-1989). 
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A reflexão mais significativa é, sem dúvida, a de Alba Maria Pinho de 
Carvalho, que, a meu ver, apresenta um estudo histórico-crítico do 
pensamento gramsciano colhido em suas fontes originais. Analiso, por fim, o 
texto de Franci Gomes Cardoso e Marina Maciel, que expressa o pensamento 
de um segmento de professores do curso de SS da UFMA e que busca em 
Gramsci suporte teórico para subsidiar a discussão metodológica e as 
práticas interventivas do Serviço Social. (SIMIONATTO, 2011, p.194). 

Safira Ammann propõe um exame da ideologia do Desenvolvimento 

de Comunidade (DC) em seu trabalho intitulado “Ideologia do Desenvolvimento de 

Comunidade no Brasil”, a partir de um olhar histórico-crítico, a autora realiza um 

apanhado desde a década de 1950 até 1977, focado nos elementos pertinentes ao 

que Ivete Simionatto (2011) chama de intencionalidade das políticas 

desenvolvimentistas. Por se tratar de um estudo voltado a ideologia e políticas 

específicas, Ammnann recorre às categorias gramscianas para realizar as mediações 

do trabalho. Segundo Simionatto (2011), 

A autora preocupou-se mais em desvendar a ideologia que recobre as 
propostas de DC, indicando a possibilidade desta técnica de constituir-se 
numa perspectiva revolucionária no sentido gramsciano. A compreensão de 
projeto revolucionário subjacente à proposta de Ammann, contudo, distancia-
se da perspectiva revolucionária gramsciana, uma vez que atribui a uma 
forma específica de prática a instancia capaz de forjar a organização das 
classes subalternas no encaminhamento da luta pela construção da 
hegemonia. (SIMIONATTO, 2011, p. 203). 

Já a proposta de Alba Maria Pinho de Carvalho, Segundo Simionattto 

(2011), é elaborada a partir de um exame teórico do pensamento gramsciano a partir 

da fonte, se caracteriza como um trabalho de rigor teórico e metodológico que recorre 

às fontes originais. A obra de Alba M. P. de Carvalho, intitulada “A Questão da 

Transformação e o Trabalho Social: Uma análise gramsciana”, se propõe a discutir, 

no bojo do Movimento de Reconceituação na década de 1970, a proposta latino-

americana de Trabalho Social. Neste sentido, em um primeiro momento realiza uma 

exposição do pensamento de Antonio Gramsci e desenvolvendo as categorias 

gramscianas que serão usadas para o desdobramento da obra. 

Segundo Simionatto (2011), a autora faz um resgate de conceitos 

gramscianos, delineando duas categorias elementares, a de Hegemonia e a de 

Intelectual Orgânico. A obra não está isenta de equívocos, porém, ainda segundo a 

autora, “Seu livro é o primeiro trabalho no âmbito do serviço social brasileiro que busca 

apreender o pensamento gramsciano a partir de suas raízes; ele se coloca no debate 

profissional como uma nova proposta de reflexão no eixo da tradição marxista.”11 

 
11 SIMIONATTO, Ivete. Gramsci: Sua teoria, incidência no Brasil, influência no Serviço Social. 4. ed. 
São Paulo: Cortez, 2011. p. 212.  
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(SIMIONATTO, 2011, p. 212). Sendo assim, é de ímpar importância para a discussão 

do pensamento gramsciano no interior do serviço social brasileiro. 

Por fim, a proposta de Marina Maciel e Franci Gomes realiza, a partir 

do pensamento de um grupo de professores de serviço social da Universidade Federal 

do Maranhão, o exame e discussão no âmbito da metodologia do serviço social 

brasileiro. As autoras adotam o conceito de práxis, desenvolvido por Antonio Gramsci, 

como eixo central e dividem a obra em dois momentos, sendo o primeiro de exposição 

do pensamento gramsciano e o segundo abordando o tema da metodologia. O 

conceito de práxis não é a única categoria gramsciana utilizada pelas autoras, que no 

desenvolvimento da obra utilizam outros elementos como Hegemonia e “Senso 

Comum” – partindo da linha de raciocínio de Gramsci – para estabelecer a categoria 

da práxis. Segundo Simionatto (2011), 

A proposta das autoras configura-se, no entanto, como um marco na 
aproximação do Serviço Social ao pensamento de Gramsci, decisivo aporte 
na ampliação dos referenciais teórico-metodológicos da profissão no eixo da 
tradição marxista. Além disso, denota um salto qualitativo no trato das 
questões relativas à prática profissional, a partir de uma dimensão teórico-
crítica. Tal proposta continua sendo desenvolvida na atualidade e representa 
uma contribuição inequívoca e indispensável ao Serviço Social em seus 
desafios no contexto da sociedade presente. (SIMIONATTO, 2011, p. 224). 

Expostas as três mais relevantes propostas no debate do pensamento 

gramsciano no serviço social brasileiro iniciaremos, no capítulo seguinte, realizaremos 

um recorte de uma das categorias gramscianas bastante presente na literatura do 

serviço social brasileiro, nomeada Intelectual Orgânico. 
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3 A CATEGORIA DE INTELECTUAL ORGÂNICO PARA ANTONIO GRAMSCI 

3.1 ANTONIO GRAMSCI: VIDA, OBRA E A CATEGORIA DE INTELECTUAL ORGÂNICO 

Para iniciar a exposição acerca da vida e obra do pensador Antonio 

Gramsci, é importante apresentarmos os autores e estudiosos que foram utilizados 

para a construção do presente momento desta elaboração, uma vez que 

compreendemos as limitações do trabalho de conclusão de curso e a intenção deste 

capítulo é de delinear de forma breve e sucinta a trajetória do filósofo sardo, pensando 

que, como uma primeira aproximação da autora ao pensamento gramsciano, é 

necessário buscar referenciais que possuam propriedade no tema.  

Neste sentido, utilizaremos com maior recorrência o professor e 

doutor Giani Fresu 12 e a professora doutora Ivete Simionatto13, mais especificamente 

em suas obras: “Antonio Gramsci, o homem filósofo” (FRESU, 2020); e “Gramsci: Sua 

teoria, Incidência no Brasil, Influência no Serviço Social” (SIMIONATTO, 2011), uma 

vez que os dois autores figuram referências no debate gramsciano até o presente 

momento. Nasce, então, em 22 de janeiro de 1891 na comuna de Ales, província de 

Oristano – pequeno vilarejo do interior da Sardenha – Antonio Gramsci. De acordo 

com Fresu (2020), sua infância e adolescência passaram-se na cidade de Sorgono, 

para onde se muda ainda pequeno com a família.  

Com sete irmãos e filho de Francesco e Giuseppina, Antonio Gramsci 

teve tuberculose óssea com apenas dois anos de idade, o que marcou sua saúde até 

o final da vida, sempre teve saúde frágil e era uma pessoa doente, com diversas 

limitações. Além dos problemas de saúde, Antonio também passou necessidade, teve 

subnutrição quando criança e uma infância difícil. Nascido e criado em uma região 

 
12 Giani Fresu é “Professor efetivo do Magistério Superior de Filosofia política dos cursos de graduação 
e pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia (MG/Brasil). Possui doutorado 
em Filosofia pela Universitá degli studi di Urbino ´Carlo Bo´, da Itália (2006). Tem experiência de 
pesquisa e ensino nas universidades de Cagliari, Urbino na Itália e na Unesp de Marília, na área de 
Filosofia e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política, atuando principalmente nos seguintes 
temas: pensamento político e filosófico na história do movimento operário, sobre Antonio Gramsci, 
história e pensamento do fascismo, história e pensamento do Partido comunista italiano.” (FUNDAÇÃO 
MAURÍCIO GRABOIS, 2022). 
13 Ivete Simionatto “[...] é professora titular aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), possui graduação em Serviço Social pela mesma universidade, mestrado em Administração 
também pela UFSC, doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e pós-doutorado no European University Istitute em Florenca. Integra o grupo de estudos de 
Antonio Gramsci da UFSC.” (LATTES, 2022). 
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cujo subdesenvolvimento estrutural possuía raízes em séculos de dominação cultural, 

o Estado da Sardenha é, também, para Gramsci mais um elemento que constitui o 

germe do desenvolvimento de seu pensamento. Como bem enfatiza Fresu (2020), 

Tudo isso é muito relevante tanto no plano da biografia humana como no da 
formação intelectual de Gramsci. De fato, sua produção não é um plano 
linear, pronto e acabado de um intelectual brilhante; é um trabalho que nasce 
no campo de batalha, no meio de lutas sociais, a partir da experiencia direta 
de uma condição de miséria e marginalização social. Como já se disse 
inúmeras vezes, entre Gramsci e o grupo subalterno se desenvolveu uma 
relação orgânica de afinidade, não uma mera relação de representação 
intelectual, e isso em grande parte se deveu ao pano de fundo social e 
cultural, ao conhecimento pessoal das injustiças a que eram condenadas as 
massas de sem vozes de sua terra. (FRESU, 2020, p.23). 

A Itália vivia um momento difícil e de baixa produtividade agrícola, 

crescente desemprego e emigração em massa. Enorme desigualdade entre o Norte e 

o Sul da Itália, de acordo com Simionatto (2011), “Ao Norte, desfraldava-se a bandeira 

do progresso econômico e do desenvolvimento.”14 (SIMIONATTO, 2011, p. 32) e 

segue, “O Sul, porém, continuava marcado pela forte evolução dos problemas sociais, 

fruto da política de modernização conservadora assumida pelo Estado após o 

processo de unificação”15 (SIMIONATTO, 2011, p.32). Ainda segundo a autora, 

Os primeiros sinais do boom industrial começaram a delinear-se por volta de 
1878 e coincidiram com a grande crise agraria vivida principalmente na 
Sardenha. O aumento do preço dos produtos industriais protegidos pelas 
tarifas alfandegárias drenava do campo para a cidade, do Sul para o Norte, 
em ritmo intenso, grande parte dos recursos disponíveis. (SIMIONATTO, 
2011, p. 33). 

A Sardenha não possuía a época nenhum tipo de organização popular 

de maior expressividade capaz de direcionar politicamente as reivindicações dos 

camponeses e ficava a margem do desenvolvimento e do progresso italiano, como se 

estivesse a parte do processo histórico-social. Nesta conjuntura é que Gramsci chega 

a Cagliari em 1908 – que passava por uma grande convulsão política e ascensão da 

luta dos operários – e se forma no liceu com algum atraso, porém é ali que organizou, 

segundo Fresu (2020), com alguns colegas o círculo “Os mártires do livre pensamento 

Giordano Bruno”, que posteriormente o aproximará do pensamento de Benedetto 

Crocce.  

Gramsci, instigado pelo irmão mais velho Genaro – a época, 

secretário da seção socialista e tesoureiro da Câmara do Trabalho – se aproxima do 

socialismo, que será fundamental para o desenvolvimento de seu pensamento. O 

 
14 SIMIONATTO, Ivete. Gramsci: Sua teoria, incidência no Brasil, influência no Serviço Social. 4. ed. 
São Paulo: Cortez, 2011, p. 32. 
15 Ibidem, p. 32. 
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jovem Gramsci já possuía posição política bem definida, e é também durante a estada 

em Cagliari que terá uma aproximação ao jornalismo, tendo escrito suas primeiras 

produções teóricas para o principal jornal da ilha da Sardenha, o L’Unione Sarda. Após 

se formar em Cagliari, Gramsci ganha uma bolsa de estudos oferecida pelo governo 

da Itália para estudar o curso de linguística na Universidade de Turim, e muda-se por 

volta dos anos de 1911.  

É em Turim – que vivia um contexto histórico-social de 

desenvolvimento fordista, e uma ascendência dos movimentos dos trabalhadores, que 

desenvolvia maior consciência – que Gramsci, de acordo com Fresu (2020), 

“encontrou a oportunidade de se inserir num horizonte cultural e político 

incomparavelmente mais amplo”16 (FRESU, 2020, p. 26).  É, então, na cidade de 

Turim, inserido na militância política e lado a lado aos trabalhadores e ao operariado 

que Antonio Gramsci constrói e desenvolve seu pensamento.  

Ao se envolver com o movimento socialista, Gramsci passa da 

perspectiva regionalista – da qual está habituado por conta das questões que o 

rodeavam acerca da sua terra natal, a Sardenha – e passa a compreender a Itália de 

forma mais ampla, inserida em uma totalidade e em relação com os outros países, o 

que o leva a dar maior centralidade a temática do socialismo e da cultura – que se 

apresenta para o pensador, de acordo com Simionatto (2011), “como condição 

necessária ao processo revolucionário, à instalação de uma nova ordem capaz de 

vivificar a liberdade e a democracia”17 (SIMIONATTO, 2011, p.36) – durante o período 

de 1914 a 1918. Ainda segundo a autora, 

A preocupação de Gramsci com a cultura está, pois, relacionada com a sua 
compreensão de que a luta pela emancipação política do proletariado não se 
coloca apenas no terreno econômico, mas, dadas as condições de 
subalternidade intelectual às quais estiveram submetidas as classes 
trabalhadoras, torna-se necessário o encaminhamento de um novo projeto 
cultural capaz de propiciar o desenvolvimento de uma vontade social, de uma 
vivencia democrática independente do domínio ideológico da classe 
burguesa. (SIMIONATTO, 2011, p. 36). 

No início do desenvolvimento de seu pensamento, o filósofo sardo se 

aproxima do idealismo em virtude da desaprovação intransigente a cultura positivista, 

que segundo Fresu (2020) “também pode ser atribuída à forte influência que a filosofia 

idealista italiana, particularmente a de Benedetto Croce e a de Hegel, tinha sobre 

 
16 FRESU, Gianni. Antonio Gramsci, o homem filósofo: Uma biografia intelectual. 1. ed. São Paulo: 
BOITEMPO, 2020, p. 26. 
17 SIMIONATTO, 2011, p.36. 
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Gramsci”18 (FRESU, 2020, p.33). Isso porque na Itália, entre os séculos XIX e XX, 

vivia-se um momento de ascensão de novas reflexões e diferentes matizes teóricas, 

cujo centro do debate filosófico se encontrava nos pensadores Bertrando Spaventa, 

Antonio Labriola, Giovanni Gentile e Benedetto Croce. 

Benedetto Croce era, à época, o intelectual de maior relevância e 

expressividade da Itália com alcance não apenas no país, mas em todo o continente 

Europeu. De acordo com Fresu (2020), faz parte da corrente idealista – ou 

neoidealista, da qual se inseria também o pensador Giovanni Gentile – da qual realiza 

um resgate da filosofia clássica alemã, em particular do pensador Georg W. F. Hegel.  

A conjuntura é a da chamada crise do marxismo no final do século XIX, onde Eduard 

Bernstein – filósofo alemão – propõe a revisão da obra de Karl Marx, após o 

falecimento de Friedrich Engels, apontando falta de objetividade cientifica na obra 

marxiana. Segundo Fresu (2020), 

Para Gramsci, o marxismo representou um momento fundamental da cultura 
moderna, capaz até de influenciar algumas correntes bastante importantes, 
externas ao próprio campo marxista. [...] Em suas notas, Gramsci retomou 
várias vezes a dupla revisão do marxismo entre os séculos XIX e XX: de um 
lado alguns de seus elementos foram tomados de certas correntes idealistas 
(Croce, Sorel, Bergson); de outro, os chamados “marxistas oficiais”, 
preocupados em encontrar uma filosofia capaz de abranger o marxismo, 
apegaram-se as derivações modernas do materialismo filosófico ou até do 
neokantismo. Os “marxistas oficiais” buscaram uma concepção filosófica 
unitária fora do materialismo histórico justamente porque suas concepções 
baseavam-se na ideia da absoluta historicidade do marxismo, como produto 
histórico da ação combinada da Revolução Francesa e da Revolução 
Industrial, ignorando completamente a matriz filosófica alemã. Nesse 
contexto, de acordo com Gramsci, no interior do panorama marxista italiano, 
Labriola era o único a se distinguir por apresentar o marxismo como filosofia 
independente e original, esforçando-se para “construir cientificamente” a 
filosofia da práxis. (FRESU, 2020, p. 34). 

Dado o terreno de reflexões e correntes de pensamento que se 

germinava a época, além do encontro entre positivismo e o marxismo, e a grande 

influência, de acordo com Fresu (2020), do cenário alemão através dos textos de 

Croce, que trava debates com Gentile, com o filósofo Antônio Labriolla – primeiro 

marxista italiano cuja influência é fundamental ao pensamento gramsciano, uma vez 

que, que de segundo o autor, “Para Labriola [...] o materialismo histórico não é, nem 

pretende ser, a visão intelectual de um grande plano ou desenho, mas um método de 

investigação e concepção”19 (FRESU, 2020, p.41), diferente do que se propagavam 

as correntes revisionistas do marxismo que vulgarizavam e determinavam o mesmo à 

 
18 FRESU, 2020, p.33 
19 FRESU, 2020, p.41 
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época  – e Georges Sorel – teórico francês e membro da corrente anarco-sindicalista, 

que teve bastante presença na Itália e foi muito importante na formulação teórica de 

Gramsci – é que se insere Antonio Gramsci.  

É durante esse período que também se desenvolve na Itália, como 

parte dos reflexos da Primeira Guerra Mundial – que trouxe consequências 

avassaladoras, segundo Fresu (2020), uma forte crise e instabilidade para o país – o 

início do movimento fascista italiano. O movimento foi construído por soldados que 

voltaram da Primeira Guerra – que deixara sentimento de frustração, uma vez que a 

Itália recebe título de “país vencido” – e sentem necessidade de se organizarem. A 

corrente Fascista se estruturava com um programa inicial embalado nacionalista e por 

um posicionamento anticlerical de atividade “paramilitar”, extremamente violento e 

repressivo, que, com anuência do poder judiciário – e da burguesia – conjuntamente 

ao aparelho policial, voltava suas atividades para a destruição da sede de partidos e 

sindicatos na luta pela repressão dos operários. 

O Fascismo era, naquele momento, compreendido por parte da 

burguesia como possibilidade de superação da crise de representação dos partidos 

políticos e do governo, de acordo com Fresu (2020), 

Em 1920 e 1921, Gramsci interpretou o fascismo como um sintoma de uma 
crise internacional decorrente da incapacidade do capitalismo de dominar as 
forças produtivas. A pequena burguesia foi a principal intérprete desse novo 
roteiro, depois de ser a porta-voz da ideologia abstrata e bombástica da 
guerra. [...] O fascismo foi uma nova oportunidade de sair da encruzilhada por 
meio de seu armamento e da introdução de “métodos militares de assalto e 
surpresa” na luta de classes. (FRESU, 2020, p. 112). 

É então nesta conjuntura social italiana que se organiza e se funda 

um dos últimos partidos comunistas da Europa, o Partido Comunista da Itália (Partito 

Comunista d'Italia, 1921), popularmente difundido como fundado por Amadeu Bordiga, 

após o Congresso de 1921 da Internacional Comunista, cuja intenção era de 

determinar a situação do, até então, Partido Socialista Italiano (PSI), que deveria se 

tornar um partido comunista, o que não aconteceu. Neste sentido, a corrente mais à 

esquerda cindiu o partido e fundou o Partido Comunista da Itália, um partido muito 

heterogêneo do qual Gramsci faz parte – mesmo tendo uma concepção teórico-

metodológica muito diferente da de Bordiga (que era a favor de um partido que 

“educasse” a classe operária). De acordo com Fresu (2020), 

Na sua concepção [Bordiga], profundamente diferente da de Gramsci, o 
partido comunista não devia compreender toda a classe, nem mesmo a 
maioria, mas apenas a parte mais consciente. Em sua visão, sem partido não 
existe a classe, no sentido de que não se pode sequer falar de classe na 
ausência de uma minoria tendente a se organizar em partido. (FRESU, 2020, 
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p. 129). 
A posição de Gramsci divergia da de Bordiga, uma vez que 

compreendia que o partido operário é – ou deveria ser – produto da classe, ou seja, 

dos operários, ou seja, com relação orgânica e dialética de forma que o partido eduque 

as massas e as massas educam também o partido. Bordiga também era contrário as 

orientações da Internacional Comunista que pretendia organizar uma Frente Única de 

resistência ao Capital que envolvesse não apenas os operários, mas também o grupo 

dos camponeses (aliança operário-camponesa) durante a mudança política na 

Rússia, – onde Vladimir I. U. Lenin, revolucionário marxista e principal liderança da 

Revolução Russa de Outubro de 1917 (cuja influência, de acordo com Fresu (2020), 

é fundamental para o pensamento de Gramsci) se encontrava enquanto chefe de 

governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924. Segundo o autor, 

Para Gramsci, a guerra representou uma cisão profunda nas relações sociais 
da europa. Arrancados de suas realidades particulares, camponeses, 
operários e trabalhadores viram-se lançados no palco do conflito, numa 
dimensão geral em que suas condições de exploração e opressão civil foram 
reconectadas de uma maneira que já não disfarçava a ordem política e 
econômica da qual se sentiam irremediavelmente excluídos. [...] O exemplo 
da Revolução de Outubro desempenhou um papel determinante nessa 
mudança de consciência, representando, no imaginário coletivo de milhões 
de pessoas, uma prova da possibilidade concreta de subverter o estado de 
coisas, de modo a levar o socialismo a deixar de ser uma mera utopia. 
(FRESU, 2020, p. 68). 

Neste sentido, Gramsci manifesta forte apoio a Revolução Russa, 

cujo entusiasmo parte da influência de Georges Sorel, que ocupara um espaço central 

no pensamento de Gramsci durante os anos de 1918, 1919 e 1920. E é em Sorel que, 

de acordo com Fresu (2020),  

[...] estarão presentes dois temas centrais para Gramsci: 1) a utilização 
instrumental das massas populares por parte dos intelectuais burgueses 
como trampolim para a realização de suas aspirações pessoais; 2) a 
progressiva cooptação dos dirigentes do movimento operário pelo Estado 
burguês. (FRESU, 2020, p. 55)  

Neste contexto se insere a trajetória do pensamento do jovem sardo, 

que já em 1919 em Turim, vive a experiência fundamental para seu desenvolvimento 

político-intelectual dos Conselhos de Fábrica, – do qual trataremos brevemente, 

devido à complexidade do tema e ao caráter do presente trabalho – e a organização 

em conjunto com Ângelo Tasca, Palmiro Togliatti e Umberto Terracini – colegas da 

Universidade – do jornal L’Ordine Nuovo que, a partir de grande influência dos 

acontecimentos na Rússia, e da ascensão do movimento popular, será uma 

ferramenta importantíssima para a difusão de seu pensamento e da cultura, e como 

direcionamento para as massas operárias na cidade de Turim. De acordo com 
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Simionatto (2011), 

A partir da experiencia dos conselhos, novas reflexões marcarão a sua 
trajetória intelectual. A compreensão do Estado como ponto nodal da 
revolução socialista, o reconhecimento da importância de um partido 
revolucionário no sentido de obter a hegemonia para além da fábrica, o 
significado da renovação cultural para a formação de uma nova consciência, 
o papel dos intelectuais, serão o eixo das preocupações de Gramsci nos anos 
seguintes expressas principalmente, no texto “Alguns temas da questão 
meridional”, escrito em 1926, pouco antes de sua prisão. (SIMIONATTO, 
2011, p. 37). 

É durante o período de formação dos Conselhos de Fábricas que 

Gramsci e seus respectivos companheiros fundam, em maior de 1919 a L’Ordine 

Nuovo, que tem como principal objetivo semear, através da consciência, esperança e 

materialidade a construção da sociedade socialista. No início, alguns companheiros 

compreendem a revista como uma resenha de cultura socialista, porém, e em pouco 

tempo, com a ascensão operária no interior das fábricas, Gramsci compreende que 

esse semanário deveria se transformar em uma ferramenta orgânica de luta dos 

Conselhos de Fábricas, e é o que é feito no periódico de número sete da revista, com 

a publicação de um editorial chamado democracia operária.  

A ocupação das fabricas em Turin ocorre em 1919-1920, e os 

operários ocupam as fábricas, porém, continuaram trabalhando, continuaram 

produzindo, era uma demonstração da imprestabilidade do dono das fábricas, uma 

vez que demonstram a força dos operários e a capacidade deles em podem tomar o 

processo produtivo e o Estado. De acordo com Fresu (2020), 

Para Antonio Gramsci, o conselho de fábrica era uma instituição de caráter 
público, uma forma de associação histórica comparável ao Estado burguês, 
do qual o operário começa a fazer parte como produtor – em consequência 
de sua função na sociedade e na divisão do trabalho –, assim como o cidadão 
começa a fazer parte do Estado. Ao contrário, o partido e o sindicato são 
instituições “privatistas”, nas quais os trabalhadores entram voluntariamente, 
assinando um contrato que pode ser rescindido a qualquer momento. [...] O 
sistema dos conselhos intervém sobre o processo de produção e troca 
capitalista, testando no terreno concreto da direção operária da produção a 
possibilidade de realizar relações sociais de novo tipo. (FRESU, 2020, p. 77). 

Posteriormente a experiência dos Conselhos foi derrotada, uma vez 

que o Partido Socialista Italiano (PSI) foi contra, e conjuntamente a central sindical 

preferiram negociar com os donos das fábricas, deixando o operariado e os Conselhos 

isolados. A partir dessa experiência, e com influência do pensamento de Rosa 

Luxemburgo, suscita uma reflexão para Gramsci, de que a revolução deverá transpor 

o partido e do sindicato uma vez que eles fazem parte do Estado burguês, estão 

inseridos mesmo de forma combatente a ele, e são incapazes de lutar contra essas 

instituições.  
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3.1.1 Prisão Cartas e Cadernos de Cárcere 

Anteriormente a isso, Gramsci passa um período na cidade de Viena, 

junto com o comitê da Internacional Comunista para a agenda militante e retorna a 

Itália efetivamente após ser eleito deputado, pois antes disso havia mandado de prisão 

decorrente da ascensão do fascismo italiano – parlamento havia maioria fascista, 

porém, ainda possuía outros partidos como o PSI e o Partido Socialista Unitário – e 

da “caça” aos comunistas no país. Como candidato eleito ele adquiriu imunidade 

parlamentar e é por esse motivo que retorna ao país. É então em 8 de novembro de 

1926 que Antonio Gramsci é levado para ser encarcerado na prisão romana de Regina 

Coeli e posteriormente condenado a vinte anos de prisão e permaneceria preso até 

1937. 

Tatiana (ou Tania) Schucht, cunhada de Gramsci que residia em 

Roma, na Itália, fica responsável pelos cuidados de Gramsci, uma vez que trabalhava 

na embaixada soviética e por isso conseguia contato com Gramsci no cárcere. Tatiana 

também possuía alguns contatos estratégicos que garantiam que o sardo encarcerado 

recebesse livros, cadernos, jornais e os materiais que necessitada para a sua 

produção durante o período em que estava preso. Gramsci foi transferido para a prisão 

de Turi – comuna italiana – e é então que inicia seus estudos e produções das Cartas 

e dos Cadernos de cárcere. Segundo Simionatto (2011), 

As condições a que fora submetido e as forças que encontrou para enfrentá-
las, Gramsci as relatará numa extensa correspondência endereçada a 
amigos e familiares durante os anos que permaneceu na prisão. As Cartas 
do cárcere evidenciam a importância histórica de um pensamento, sugerem 
um processo, indicam caminhos. (SIMIONATTO, 2011, p. 39). 

As Cartas, endereçadas a familiares e amigos próximos, continham 

relatos das experiências vividas durante o processo de encarceramento, as violências 

e dificuldades sofridas, mas também os aprendizados que adquiria na ocasião. 

Segundo a autora, as cartas ainda continham uma sistematização do planejamento 

dos Cadernos que o filósofo pretendia produzir, 

Nas cartas, Gramsci construirá um painel daquilo que pretendia desenvolver 
nos Cadernos. Nas centenas de cartas que escreveu entre 1926 e 1936, 
encontram-se os traços principais de um projeto que chegará ao público muito 
tempo após sua morte. [...] Na carta de 1927, endereçada a cunhada Tania, 
descreve sua primeira proposta de estudos. (SIMIONATTO, 2011, p. 40). 

Neste sentido, após a morte de Gramsci a produção dos 33 Cadernos 

de Cárcere é enviada por Tatiana à Palmiro Togliatti, para que o dirigente comunista 

possa iniciar a organização para a publicação da obra. Togliatti divide os Cadernos 
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em edições temáticas e em ordem da qual foram escritos, uma vez que sua leitura é 

dificultada pelo formato em que foi produzida, – dentro do cárcere, com as dificuldades 

para a revisão do material e as limitações que a prisão impunha ao pensador – e, de 

acordo com Simionatto (2011), 

[...] e somente entre 1948 e 1951 é publicada a primeira edição dos Cadernos. 
Os escritos de Gramsci foram agrupados por temáticas, recebendo títulos 
relacionados a elas. Assim, dessa primeira edição, fazem parte os seguintes 
títulos: Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce (1948); Gli 
Intellettuali e l’organizzazione dela cultura (1949); Il Risorgimento (1949); 
Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno (1949); Letteratura e 
vita nazionale (1950); Passato e presente (1951). (SIMIONATTO, 2011, p. 
41). 

Se percebeu posteriormente que a edição temática de Togliatti era 

insuficiente e incorria em alguns equívocos, de acordo com Simionatto (2002), como 

por exemplo de dar a entender que Gramsci havia discorrido sobre temas variados – 

e descolados entre si. Pensando nisso, foi publicada uma segunda edição em 1975, 

organizada por Valentino Gerratana através do Instituto Gramsci, desta vez em sua 

completude em uma chamada “edição crítica”, que se divide em quatro volumes e que 

seguem a forma como foram produzidas por Gramsci. De acordo com Simionatto 

(2011), 

Ficaram excluídas as traduções, os apontamentos, as minutas de cartas e 
todo o material não relacionado ao trabalho teórico. Para maior clareza do 
leitor, os Cadernos compreendem escritos denominados A, B e C. Os escritos 
identificados pela letra A compreendem as notas de uma primeira redação, 
riscadas por Gramsci com traços de caneta. Mas que não impedem a leitura. 
Os escritos denominados pela letra B compreendem as notas de redação 
única, ou seja, aquelas que não sofreram alterações. Os escritos C 
compreendem as notas A em uma segunda redação, as quais, por serem 
melhor elaboradas, receberam o nome de Cadernos Especiais. A numeração 
dos cadernos é estabelecida segundo a sucessão cronológica a partir do 
início da sua elaboração. (SIMIONATTO, 2011, p. 42). 

No Brasil, segundo Simionatto (2002), a primeira tradução da obra de 

Gramsci foi publicada na década de 1960, pela Editora Civilização Brasileira, que por 

conta da conjuntura política brasileira durante o período de ditadura militar, publicou 

apenas um pedaço da obra das edições temáticas organizadas por Togliatti. Partindo 

da iniciativa de Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder e Luiz Mario Gazzaneo, 

foram publicados Concepção dialética da história e um volume das Cartas de Cárcere, 

em 1966. Já em 1968 são publicados Os Intelectuais e a Organização da Cultura, 

Literatura e vida nacional e por fim Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Por 

conta do contexto de extrema censura causada pelo clima político brasileiro, os textos 

II Risorgimento e Passato e Presente acabam não sendo traduzidos.  

A obra gramsciana, em sua completude, apenas passa a ser 
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publicada no Brasil – pela primeira vez – em 1999, também organizada por C. N. 

Coutinho, e de acordo com Simionatto (2002), 

A nova tradução brasileira dos Cadernos pode ser considerada um projeto 
inédito, uma vez que articula tanto elementos da edição temática togliattiana 
quanto da edição crítica de Gerratana. Esses dois critérios de organização 
dos escritos carcerários de Gramsci, que tornaram possível a divulgação de 
seu pensamento em diversos continentes, fornecendo caminhos fecundos no 
repensar do debate marxista e das estratégias políticas da esquerda, vêm 
sendo acrescidos de novos elementos por intérpretes do pensamento 
gramsciano. O filólogo italiano Gianni Francioni sugere uma edição dos 
Cadernos do cárcere em que sejam agrupados separadamente os “cadernos 
miscelâneos” – sobre temas variados, cujos títulos aparecem repetidamente 
em vários cadernos – e os “cadernos especiais” – referem-se à reelaboração 
de apontamentos presentes nos “cadernos miscelâneos”. Vale lembrar que 
essa metodologia já havia sido adotada na edição crítica de Gerratana, 
segundo as indicações do próprio Gramsci, mas nesta os cadernos 
“miscelâneos” aparecem intercaladamente, respeitando a ordem em que 
foram escritos. (SIMIONATTO, 2002, p. 213). 

Esta particular edição brasileira, apresentada em dez volumes em sua 

completude e seis volumes dos Cadernos de Cárcere, reproduz da mesma forma 

como se apresenta na edição Garretana os “Cadernos Especiais” – com os mesmos 

critérios de numeração dos cadernos e das notas “miscelânias” – porém, as notas 

miscelânias, nesta edição, são reunidas em cada Caderno Especial, dando 

continuidade ao tema tratado. O volume que utilizaremos para captar a concepção de 

Intelectual Orgânico para Antonio Gramsci no presente trabalho, será o volume 2 “Os 

Intelectuais. O Princípio Educativo. Jornalismo”, publicado em 2000. Que, de acordo 

com Simionatto (2002),  

O volume 2, lançado em 2000, versa sobre os intelectuais, o princípio 
educativo e o jornalismo. Congrega os cadernos 12, 24 e 28, nos quais 
Gramsci apresenta uma nova concepção de intelectual, a partir do lugar e da 
função que este desempenha num determinado processo histórico, propondo 
que seu “modo de ser não pode mais consistir na eloquência, força motriz 
exterior e momentânea dos afetos e das paixões, mas numa inserção ativa 
na vida prática, como construtor, organizador, persuasor permanente. O 
papel revolucionário dos intelectuais no diálogo com as camadas populares 
e na função da cultura como forjadora da liberdade constitui-se o cerne das 
reflexões destes cadernos. (SIMIONATTO, 2002, p. 214). 

Neste sentido Antonio Gramsci no 2° volume – utilizamos no presente 

trabalho a 2ª edição de 2001 da editora Civilização Brasileira – dos famosos Cadernos 

de Cárcere, onde tratará da questão dos Intelectuais, reflete acerca da luta de classes 

a partir da dimensão cultural, para além da esfera puramente econômica, e não 

apenas da influência desta sob a produção de ideias, hábitos e valores. Por este 

motivo, a produção de Gramsci sobre a temática dos Intelectuais não pode ser dividida 

“fatalmente” em dois grupos estáticos e homogêneos divididos entre intelectuais 

burgueses e intelectuais proletariados, mas elabora sua reflexão sob as bases da 
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perspectiva da divisão social do trabalho, da cultura e do conhecimento – no bojo da 

teoria marxista. 

 

3.1.1.1 Concepção de intelectual orgânico e intelectual tradicional 

A discussão acerca do conceito de intelectual orgânico não vem 

descolada da realidade, mas precisa ser compreendida a partir do movimento histórico 

e concreto da própria realidade. Não é e nem pode ser pensada como conceito 

aleatório e tão pouco como questão acadêmica, uma vez que se estabelece e se situa 

em um dado momento específico da obra gramsciana e no desenvolvimento histórico 

e social em que foi pensada, que, assim como a própria vida e as obras do autor, 

possuem uma trajetória gradativa de amadurecimento e espaço em suas reflexões. 

Neste sentido, a questão dos intelectuais está presente nas reflexões de Gramsci 

desde o período de militância política até o momento de elaboração e produção teórica 

dos Cadernos de Cárcere e se situa no seio da sociedade italiana, a intenção do autor 

era de compreender sua função e posição em relação a realidade em que se 

encontrava. 

Gramsci foi um comunista revolucionário, e a sua mais importante 

motivação era justamente a política. Por este motivo, toda a sua obra se constrói em 

cima da realidade material e histórica cuja Europa, e mais especificamente a Itália – 

com influência dos acontecimentos mundiais, especialmente da Revolução 

Bolchevique, na Rússia em outubro de 1917 – vivia. Neste sentido, é fundamental 

para compreendermos – dentro dos limites deste trabalho – a discussão gramsciana 

acerca da questão dos intelectuais em sua complexidade, uma vez que, como já 

expusemos posteriormente, se deu com enormes dificuldades dentro do cárcere, por 

isso, é necessário que situemos o debate em questão. 

A preocupação de Gramsci com a discussão dos intelectuais tem 

motivação e fundamento na estratégia revolucionária, com intuito de alterar a 

correlação de forças entre as classes fundamentais e o Estado. A importância da 

questão dos intelectuais é justamente para pensar as possibilidades de uma contra-

hegemonia a hegemonia dominante, uma hegemonia da classe proletária que se 

consolide e possibilite uma revolução socialista no Ocidente. Tudo isso em um 

contexto marcado, segundo Fresu (2020), pela ascensão decorrente da Revolução de 
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Outubro de 1917, a ebulição do movimento operário e a movimentação da burguesia 

em resposta à crescente adesão do operariado italiano ao pensamento socialista, com 

influência da figura de Lênin, além da influência negativa do pós-guerra e todas as 

suas consequências desastrosas – que expusemos anteriormente neste mesmo 

capítulo – para a realidade da Itália. É a partir desta realidade que o pensador sardo 

sente a necessidade de se refletir acerca da questão dos intelectuais. 

Gramsci realiza sua pesquisa “Na investigação do processo histórico 

real de formação dos intelectuais na realidade italiana [...] considerando a diversidade 

de situação da categoria dos intelectuais no Norte e no Sul da Itália”20 (CARVALHO, 

1986, p. 66). E é situado neste momento que o autor categoriza dois tipos de 

intelectuais, os intelectuais modernos – típicos do Norte da Itália industrializado, cujo 

autor caracteriza como orgânico – e os intelectuais tradicionais – típico do Sul agrário 

da Itália. De acordo com Simionatto (2011), Gramsci compreende que para se 

considerar o conceito de Intelectual, é necessário pensar duas esferas determinantes 

sendo elas o “lugar e função que exerce na estrutura social e pelo lugar e função que 

exerce em um determinado processo histórico”21 (SIMIONATTO, 2011, p.58), ou seja, 

a discussão sobre os intelectuais requer considerar o caráter predominantemente 

histórico e a dimensão teórico-filosófica da temática. 

Segundo análise gramsciana elaborada por Carvalho (1986), o 

intelectual tradicional é o intelectual característico do corpo social agrário, é o 

intelectual típico de uma sociedade anterior a capitalista, que sobreviveu ao 

definhamento do modo de produção preexistente. De acordo com Carvalho (1986), na 

sociedade camponesa e artesanal, o intelectual tradicional assume uma função 

mediadora e organizadora de consenso entre o Estado e a sociedade, “[...] que atuam, 

sobretudo, na burocracia estatal, assegurando a expansão dos diferentes aparatos de 

hegemonia da classe dominante. Representam uma verdadeira arquitetura 

reacionária do sistema.”22 (CARVALHO, 1986, p. 67).  

De acordo com Gramsci (2001), “Dado que estas várias categorias de 

intelectuais tradicionais sentem com ‘espírito de grupo’ sua ininterrupta continuidade 

histórica e sua ‘qualificação’, eles se põem a si mesmos como autônomos e 

 
20 CARVALHO, Alba M. Pinho. A QUESTÃO DA TRANSFORMAÇÃO E O TRABALHO SOCIAL: uma 
análise gramsciana. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986, p. 66. 
21 SIMIONATTO, 2011, p.58. 
22 CARVALHO, 1986, p. 67. 
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independentes do grupo social dominante.”23 (GRAMSCI, 2001, p. 17). Mesmo assim, 

na sociedade capitalista, os intelectuais tradicionais – que perduram após o fim do 

modo de produção anterior – ainda exercem influência, segundo Carvalho (1986), 

Gramsci, bem configurando o peso político dos intelectuais tradicionais, 
mostra a sua influência também na sociedade capitalista, deixando clara a 
importância da cooptação desses intelectuais pelas classes fundamentais 
dessa sociedade. Chega mesmo a afirmar que uma das características mais 
marcantes da hegemonia de uma classe fundamental é a sua luta pela 
assimilação e pela conquista ‘ideológica’ dos intelectuais tradicionais. Assim 
é que os intelectuais tradicionais – enquanto categoria preexistente ligada a 
um modo de produção anterior – podem vincular-se diretamente a estrutura 
econômica capitalista, juntando-se aos intelectuais orgânicos da burguesia 
ou do proletariado, reforçando a luta pela conservação ou pela conquista da 
hegemonia. (CARVALHO, 1986, p. 67). 

Sendo assim, os intelectuais tradicionais estão envolvidos a 

instrumentos de hegemonia que existem desde antes do capitalismo e que 

permanecerão mesmo após o final dele, como por exemplo o professor universitário, 

o médico, o padre etc., porém, no modo de produção capitalista, os intelectuais 

orgânicos continuam presentes e exercem funções significativas a sociedade, e é por 

este motivo que permanecem sendo “buscados” pelas classes fundamentais a fim de 

cooptá-los.  

Para inaugurar a discussão acerca do Intelectual Orgânico, Gramsci 

(2001), direciona sua reflexão para o impulso causado pela diferença – cultural e 

espiritual – entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, o autor estabelece que 

todo homem – independentemente de sua posição de classe e na divisão social do 

trabalho – é um intelectual em algum nível, porém, nem todos os homens exercem 

dentro da sociedade o papel de intelectual, através de funções desempenhadas na 

comunidade. De acordo com o autor, 

É possível encontrar um critério unitário para caracterizar igualmente todas 
as diversas e variadas atividades intelectuais e para distingui-las, ao mesmo 
tempo e de modo essencial, das atividades dos outros agrupamentos sociais? 
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 as personificam) se encontram no conjunto geral das 
relações sociais. (GRAMSCI, 2001, p. 18). 

Neste sentido, o autor estabelece que não se pode buscar, no interior 

da atividade desempenhada pelo trabalhador, a análise da intelectualidade do mesmo, 

mas sim no cerne do papel que, inserido numa classe, assume. Não nega a existência 

 
23 GRAMSCI, Antonio. Cadernos de Cárcere: Os intelectuais, o princípio educativo, jornalismo. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2001, p. 17 
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de um grupo especializado de intelectuais, mas afirma que, cada classe social possui 

seu próprio grupo de intelectuais. Gramsci (2001) parte do pressuposto de que as 

relações sociais e de produção – que estão em constante movimento – dentro do 

modo de produção capitalista, possibilitam uma nova forma de intelectual, uma vez 

que a divisão social do trabalho produz uma crescente quantidade de trabalhadores 

manuais de “esforço muscular-nervoso”24 (GRAMSCI, 2001, p.52).  

O pensador estabelece o pensamento compreendendo a mudança 

das relações sociais a partir da alteração do modo de produção, que complexifica as 

relações sociais e de produção e a forma da divisão social e técnica do trabalho, tudo 

isso interfere diretamente na sociedade. O autor compreende que cada momento 

histórico, exige e estabelece possibilidades para diferentes categorias de intelectuais, 

em funções administrativas, no campo da cultura, da produção ou até mesmo inserido 

na esfera político-administrativa. Segundo Siqueira e Batista (2019), 

A categoria “intelectual” exige ir além da sua significação comum, pois só 
pode ser apreendida a partir de processos históricos concretos, já que a sua 
formação está condicionada a elementos objetivos sobre os quais se 
produzem, social e historicamente, diversas categorias de intelectuais. 
(SIQUEIRA; BATISTA, 2019, p. 121). 

O novo intelectual, de acordo com Gramsci (2001), se difere dos 

Intelectuais Tradicionais – que se mantiveram após o fim do modo de produção 

antecedente –, é aquele que se vincula organicamente a uma das classes sociais 

fundamentais: a burguesia ou o proletariado. Segundo Gramsci (2001), o novo 

intelectual passa a ser “não apenas orador puro — mas superior ao espírito 

matemático abstrato; da técnica-trabalho, chega à técnica-ciência e à concepção 

humanista histórica, sem a qual permanece ‘especialista’ e não se torna ‘dirigente’ 

(especialista + político).”25 (GRAMSCI, 2001, p. 53). Ou seja, o Intelectual Orgânico é 

aquele que se gere e desenvolve no seio de uma classe, e é esta última que o cria, 

se liberta de uma posição de especialista e torna-se não apenas um organizador, mas 

um dirigente.  

Um tipo de intelectual, para além do intelectual inserido em aparelhos 

“tradicionais”, diretamente ligados ao Estado. Neste sentido, o “novo intelectual” é 

aquele que está inserido na produção, seja aliado a burguesia ou ao proletariado, é 

aquele que passa a existir através das possibilidades e necessidades da realidade 

concreta, do modo de produção capitalista, que abarca as relações, o 

 
24 GRAMSCI, 2001, p.52 
25 GRAMSCI, 2001, p.53 
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desenvolvimento das forças produtivas, o processo de industrialização e outras 

determinantes fundamentais. De acordo com Duriguetto (2014), a atividade do 

intelectual é definida na própria realidade material, ou seja, é na concretude da 

realidade que podemos classificar categoricamente o intelectual orgânico e o 

intelectual tradicional, além de sua ligação – quando existir, no caso do intelectual 

tradicional – a uma das classes fundamentais.  

O intelectual moderno, de novo tipo, o intelectual orgânico possui uma 

característica fundamental na sociedade capitalista industrial, que é a de estar inserido 

na produção. Neste sentido e pensando que a sociedade capitalista, com o avanço 

industrial, o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais e de 

produção, possui uma forma de mediação das relações sociais e das classes com o 

Estado complexificada, e se dá de forma completamente diferente de sociedades 

preexistentes, não é mais realizada através do intelectual tradicional, mas através de 

organizações inerentes a esta nova sociabilidade, como os sindicatos e os partidos 

políticos.  

É no seio desta realidade que se dá a importância de um intelectual 

que se encontre diretamente ligado a produção, e possa articular e mediar essas 

relações através das organizações (partidos, organizações sindicais etc.) a qual esteja 

vinculado. De acordo com Carvalho (1986), 

O intelectual é, então, visto no seu ser social, no seu lugar no processo das 
relações sociais, inserido na divisão do trabalho. O intelectual orgânico 
identifica-se na sociedade por sua função de organizador em todos os 
campos da vida social – organizador na vida econômica, organizador na vida 
cultural, organizador na vida administrativa –, dentro do projeto conservador 
da classe que detém a hegemonia ou do projeto revolucionário da classe que 
luta pela conquista da hegemonia. (CARVALHO, 1986, p. 69). 

Neste sentido o intelectual orgânico não se justapõe a uma classe ou 

a um grupo social, mas são as classes sociais e os grupos quem criam os seus 

intelectuais orgânicos a fim de torná-los organizadores da função econômica, cultural 

e administrativa dessa classe, uma vez que estão inseridos diretamente no mundo da 

produção. Assim, lhes é possível mediar e organizar a hegemonia da classe a que 

estão organicamente ligados, participando efetivamente de um projeto de classe. É a 

postura e as ações político-sociais que tornam visíveis as classificações dos 

intelectuais. Segundo Simionatto (2011), 

O conceito de Intelectual orgânico implica as relações dos grupos intelectuais 
com as classes fundamentais e a explicitação de suas funções técnicas. A 
concepção de organicidade é inerente à formação mesma das suas 
competências e das funções que desenvolvem no interior do modo de 
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produção capitalista, inclusive o encaminhamento das lutas junto à classe a 
que está vinculado. (SIMIONATTO, 2011, p.63). 

O Intelectual Orgânico possui uma função elementar para a classe à 

qual se vincula, que é a de estimular a consciência dos interesses próprios dela, 

estimular as massas a construir seu próprio projeto de classe. Assim como o 

Intelectual Tradicional, o Intelectual Orgânico também pode ser da burguesia ou ao 

proletariado. De acordo com Simionatto (2011), 

Fica evidente, assim, que a relação de organicidade das diversas categorias 
de intelectuais se dá tanto em relação ao proletariado quanto em relação a 
burguesia. O caráter orgânico do intelectual depende de sua relação com a 
classe a que pertence, bem como do lugar ocupado por ele nas organizações 
da sociedade econômica, política e civil. A origem de classe de um intelectual 
pode ser diversa ou até mesmo oposta à classe a que está organicamente 
ligado. Um intelectual orgânico da classe trabalhadora pode chegar a ser um 
intelectual orgânico da burguesia ou vice-versa. Ainda que os intelectuais, 
predominantemente, liguem-se mais à sua classe de origem, relativamente 
livres para ligar-se a uma classe distinta (SIMIONATTO, 2011, p. 63). 

A função do intelectual orgânico é então a de agente de uma 

determinada classe social, com objetivo de difundir e legitimar seu projeto de classe e 

de sociedade buscando a hegemonia desta determinada classe à qual se vincula. 

Neste sentido, o intelectual orgânico, para Gramsci (2001), é aquele que organiza, 

conduz, educa política e culturalmente uma das classes fundamentais a qual este 

intelectual está organicamente ligado, em uma determinada direção social, é um 

trabalho educativo e formativo de uma consciência crítica que deve ter bases na 

realidade concreta e histórica, e não deve ficar unicamente na esfera intelectiva, 

abstrata.  

Segundo Duriguetto (2014), são nas esferas da sociedade política e 

civil que se materializam as funções organizativas do intelectual, desenvolvidas na 

realidade material e concreta, através da ação política criadora e consciente, da 

unidade teórico-prática e na busca pela superação do senso comum através da 

atividade política consciente, através da construção de uma filosofia crítica, de um 

fazer/ pensar acessível para as massas e não descolado delas. De acordo com 

Gramsci (2001), 

Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o exercício das 
funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do 
consenso “ espontâneo” dado pelas grandes massas da população à 
orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, 
consenso que nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) 
obtido pelo grupo dominante por causa de sua posição e de sua função no 
mundo da produção; 2) do aparelho de coerção estatal que assegura “ 
legalmente” a disciplina dos grupos que não “consentem” , nem ativa nem 
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos 
momentos de crise no comando e na direção, nos quais desaparece o 
consenso espontâneo. (GRAMSCI, 2001, p. 21). 
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Neste sentido a classe da trabalhadora, o proletariado, também pode 

criar e corporificar seus intelectuais orgânicos, a fim de buscar sua hegemonia – ou 

uma contra hegemonia – e assim estabelecer a sua direção social na sociedade. Para 

isso é necessário que exista um elemento fundamental para conectar os intelectuais 

orgânicos vinculados a classe trabalhadora não apenas entre si, mas também a 

própria classe, e essa é a importância do partido político. Segundo Simionatto (2011), 

O partido político desempenha, aqui, um papel fundamental para que a classe 
proletária se apresente como adversária da hegemonia burguesa. Não são 
os intelectuais, individualmente, que possibilitam as classes dominadas 
alcançarem a hegemonia, mas sim o partido político [...] Gramsci não deixa 
jamais de pensar o partido político como instituição ético-política que, 
enquanto ‘intelectual coletivo’, conforme expressa Togliatti, ou ‘partido de 
massa’, conforme expressa Ingrao (e mesmo Gramsci), possui a tarefa 
permanente de organizar politicamente a classe e ajudá-la na luta pela 
construção da hegemonia. (SIMIONATTO, 2011, p. 64). 

O partido político sempre esteve presente no pensamento e na 

realidade de Gramsci, e é a partir de sua experiência e trajetória concreta que o autor 

sardo compreende o mesmo como um intelectual coletivo e essencial na construção 

e propagação de uma consciência crítica que cria possibilidades na disputa de 

hegemonia da classe proletária. Neste sentido, pensar o partido como um organismo 

fermentador do pensamento e da ação em unidade é pensar também na função do 

intelectual em seu sentido estrito, como orgânico – como dialético – a classe que está 

envolvido. Gramsci, desde o início de sua trajetória inserido no Partido Socialista 

Italiano e mais explicitamente no seu envolvimento com a experiência dos Conselhos 

de Fábrica já esboçava sua determinação em propagar a importância das massas na 

construção e direção da própria classe e do partido. 

Para o pensador sardo era essencial e fundamental que a relação do 

partido com as massas fosse uma relação orgânica e dialética, que estivessem em 

permanente e indissociável unidade, e que não se deixasse transformar em uma 

relação unilateral, uma relação de dirigentes e dirigidos. Precisamos ressaltar, como 

já fizemos no decorrer deste trabalho, que, para Gramsci (2001), todo homem é um 

filósofo, todo homem é intelectual, porém, nem todo homem exerce na sociedade a 

função de intelectual, ou seja, existirão dentro do partido, os militantes que exercerão 

em seu interior a função de intelectual, orgânico a própria classe. Para o autor, é 

através do partido que o intelectual orgânico poderá alcançar as esferas civis, 

econômicas e políticas, é através do partido que poderá alcançar o próprio Estado. 

De acordo com Gramsci (2001), 

Que todos os membros de um partido político devam ser considerados como 
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intelectuais é uma afirmação que pode se prestar à ironia e à caricatura; 
contudo, se refletirmos bem, nada é mais exato. Será preciso fazer uma 
distinção de graus; um partido poderá ter uma maior ou menor composição 
do grau mais alto ou do mais baixo, mas não é isto que importa: importa a 
função, que é diretiva e organizativa, isto é, educativa, isto é, intelectual. 
(GRAMSCI, 2001, p. 25) 

O partido se transforma em uma ferramenta, em um meio que une o 

pensamento e a ação através da filosofia da práxis, que subsidiará a atividade do 

intelectual orgânico em relação a classe à qual está vinculado. Ainda segundo 

Gramsci (2001), 

O que se torna o partido político em relação ao problema dos intelectuais? É 
necessário fazer algumas distinções: 1) para alguns grupos sociais, o partido 
político é nada mais do que o modo próprio de elaborar sua categoria de 
intelectuais orgânicos, que se formam assim, e não podem deixar de formar-
se, dadas as características gerais e as condições de formação, de vida e de 
desenvolvimento do grupo social dado, diretamente no campo político e 
filosófico, e não no campo da técnica produtiva (no campo da técnica 
produtiva, formam-se os estratos que correspondem, pode-se dizer, aos 
cabos e sargentos no exército, isto é, os operários qualificados e 
especializados na cidade e, de modo mais com plexo, os parceiros e colonos 
no campo, pois o parceiro e o colono correspondem geralmente ao tipo 
artesão, que é o operário qualifica do e uma economia medieval); 2) o partido 
político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na 
sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais 
vasto e mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem 
entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais 
tradicionais; e esta função é desempenhada pelo partido precisamente na 
dependência de sua função fundamental, que é a de elaborar os próprios 
componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como 
‘econômico’ , até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, 
dirigentes, organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao 
desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política. 
(GRAMSCI, 2001, p. 24) 

Neste sentido, o intelectual orgânico pode ser caracterizado então 

como um produto da sociedade industrial capitalista – e suas relações sociais e de 

produção –, que cumpre a função de mediador e organizador dos âmbitos econômico, 

social e administrativo de uma das classes fundamentais da qual está organicamente 

ligado (a classe que o cria), mas mais especificamente, diferentemente do intelectual 

tradicional, o intelectual orgânico está diretamente inserido na produção, e é através 

desta inserção, dos conhecimentos adquiridos e da realidade concreta é que se 

utilizará das organizações sociais (partidos, sindicatos etc.) para cumprir seu papel 

educativo na formação de uma consciência de classe, a fim de construir e consolidar 

um projeto de classe e posteriormente a conquista da hegemonia desta classe. 

Já o intelectual tradicional se diferencia estar vinculado a sociedade 

rural, camponesa e artesanal, é o intelectual que resiste ao fim do modo de produção 

anterior ao capitalismo e encontra espaço de influência também neste novo modo de 

produção. Está evolvido com a burocracia, com a mediação e criação do consenso 
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entre as classes e ao estado. Segundo Gramsci (2001), na realidade concreta e no 

momento histórico específico, o 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”, já que não apenas 
orador puro — mas superior ao espírito matemático abstrato; da técnica-
trabalho, chega à técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a 
qual permanece “especialista” e não se torna “dirigente” (especialista + 
político). (GRAMSCI, 2001, p.53). 

Gramsci parte do próprio movimento da realidade para elaborar a sua 

obra, uma vez que sabe que não se pode discutir apenas no âmbito teórico e 

acadêmico, mas sim como uma unidade dialética entre a teoria e a prática, só assim, 

compreendendo que esta investigação não pode se dar descolada do processo 

histórico, da dimensão teórico-filosófica e da trajetória política do autor, é que 

podemos compreender também, dentro da própria história, como este debate 

encontra o Serviço Social brasileiro, e quais os seus desdobramentos na realidade 

social, é esta discussão que trataremos no próximo capítulo. 
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4 A PRODUÇÃO DE IVETE SIMIONATTO SOBRE INTELECTUAL ORGÂNICO EM 

SUA OBRA DE 1995, E O DEBATE NO INTERIOR DO SERVIÇO SOCIAL 

BRASILEIRO 

4.1 A PRODUÇÃO DE IVETE SIMIONATTO SOBRE INTELECTUAL ORGÂNICO E O DEBATE NO 

SERVIÇO SOCIAL 

O presente capítulo tem como principal objetivo identificar, na 

produção de conhecimento de Ivete Simionatto (2011) sobre Intelectual Orgânico, qual 

o debate construído sobre essa categoria e o Serviço Social, além de seus 

desdobramentos no seio da categoria profissional. Para situar essa discussão 

optamos pela escolha, como fonte bibliográfica, da principal obra desta autora até o 

presente momento a respeito do assunto proposto para este trabalho, e configura-se, 

até o presenta momento, uma das principais referências dentre as produções literárias 

do serviço social acerca do tema.  

A obra a qual nos referimos, “Gramsci: Sua teoria, incidência no Brasil, 

influência no Serviço Social”, é fruto da tese de doutorado da autora através do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1993. Ivete Simionatto26, atualmente professora 

aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) de Florianópolis, 

passa a se aproximar com maior ênfase ao pensamento gramsciano através dos 

estudos para a tese de doutorado, onde passa a realizar uma rigorosa pesquisa 

científica sob orientação do professor Carlos Nelson Coutinho.  

A partir daí é que passa a se inserir – entre outras linhas de pesquisa 

a qual a autora também se enquadra – na linha de pesquisa sobre o Estado, sociedade 

civil e políticas públicas, utilizando Gramsci como fundamental aporte teórico-

 
26 De acordo com Santos (2019), “Simionatto possui graduação em Serviço Social pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (1977), mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1983), doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(1993) e Pós-doutorado no European University Institute (Florença-2002/03). Professora titular 
aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de Serviço Social, 
com ênfase em Fundamentos do Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: 
pensamento de Gramsci, Estado, sociedade civil, políticas sociais e Serviço Social. Integra o Grupo de 
estudos Antonio Gramsci da UFSC e o Núcleo de estudos - Estado, sociedade civil, políticas públicas 
e Serviço Social do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UFSC. É membro do Conselho 
de Livros da Editora Cortez. Até agora, Simionato orientou 25 dissertações e 3 teses.” (SANTOS, 2019, 
p. 62). 
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metodológico para pensar as esferas apresentadas e sua relação no e com o serviço 

social. Com mais de treze produções literárias27 com referência direta a Antonio 

Gramsci e seu pensamento, a autora permanece até hoje como uma fundamental 

pensadora dentro da discussão gramsciana no serviço social brasileiro.  

Sua principal obra acerca do tema, que abarca toda a trajetória de 

Antonio Gramsci – o desenvolvimento do seu pensamento e de suas categorias 

analíticas – e situa o momento de aproximação do pensamento gramsciano ao serviço 

social brasileiro – os autores pioneiros a inserir o pensamento de Gramsci na literatura 

profissional da categoria e as obras e autores da categoria que figuram-se enquanto 

referências neste debate – se encontram na obra de 1995, “Gramsci: Sua teoria, 

incidência no Brasil, influência no Serviço Social”. Sendo assim, pudemos identificar 

a constante referência a mesma, pela bibliografia preliminar, selecionada para situar 

a relação do serviço social brasileiro com o pensamento gramsciano, por este motivo 

nos aproximamos da autora e sua produção.  

A escolha da autora e sua obra se deu então a partir e através deste 

caminho metodológico no qual pudemos identificar a importância do livro de Ivete 

Simionatto por se enquadrar como chave teórica fundamental para compreender essa 

aproximação do serviço social brasileiro ao pensamento gramsciano. Além disso, a 

obra de Simionatto tem peso muito grande para a literatura profissional até o presente 

momento, e foi usada como instrumento importante de discussão, de debate, e para 

suscitar reflexões no interior da categoria profissional. Por esse motivo, gostaríamos 

de reafirmar que o presente trabalho foi elaborado permeado em todo momento com 

respeito e reconhecendo a importância da obra e da autora para o serviço social 

brasileiro. A referida obra, em seu formato de tese, como já mencionamos 

posteriormente no primeiro capítulo do presente trabalho, foi orientado pelo professor 

Carlos Nelson Coutinho – uma das mais importantes referências nos estudos do 

pensamento gramsciano no Brasil até o presente momento – e teve sua primeira 

edição publicada em 1995 pela editora Cortez.  

O livro tem a finalidade de expor e analisar o desenvolvimento teórico-

metodológico de Antonio Gramsci, seu pensamento e suas categorias, além de situar 

o momento e como foi possível a aproximação de seu pensamento ao serviço social 

brasileiro durante as décadas de 1960 a 1980, e a atualidade dessa discussão. O livro, 

 
27 Informações retiradas do Currículo Lattes da autora através da Plataforma Lattes. (LATTES, 2022, 
p.4) 



56 

 

de acordo com Iamamoto (2000) no prefácio da 4ª edição, se apresenta com 

rigorosidade metodológica, com aporte de fundamentais obras sobre a biografia de 

Gramsci, além de recorrer a fontes originais do pensador sardo, com maior ênfase ao 

estudo dos Cadernos de Cárcere. Simionatto (2011) conduz o leitor a apreensão das 

categorias de hegemonia, Estado ampliado e sociedade civil, a questão dos 

intelectuais, partido político, ideologia, filosofia da práxis e por fim americanismo e 

fordismo.  

Além disso, a autora se preocupa em apresentar as diferentes 

interpretações do pensamento gramsciano na literatura do serviço social brasileiro, e 

o desenvolvimento dessas concepções durante a trajetória da profissão, seus 

momentos sócio-históricos e a conjuntura que propiciou esta aproximação. Neste 

sentido, Simionatto (2011), faz um breve apanhado acerca da história do serviço social 

brasileiro, dando maior destaque ao Movimento de Reconceituação da Latino-

Americano (MRLA), uma vez que situa neste a aproximação do SS brasileiro à 

tradição marxista, que posteriormente dará espaço para a relação com o pensamento 

gramsciano.  

A obra se divide em camadas que se desvelam com a finalidade de 

apresentar ao leitor a conjuntura, o movimento e a evolução – não heterogênea – dos 

fatos e dos pensamentos, se divide em três capítulos, sendo eles 1) A trajetória 

intelectual de Gramsci; 2) O Brasil e as ideias de Gramsci; 3) Gramsci e o Serviço 

Social; e por fim 4) O legado de Gramsci e a contemporaneidade. De acordo com 

Simionatto (2011) na apresentação à 4ª edição da obra, 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro aborda a 
trajetória intelectual de Gramsci, com uma breve introdução sobre a vida e a 
obra do jovem sardo, passando a seguir à elaboração contida nos Cadernos 
de cárcere, dos quais resgato as categorias que mais influenciaram as 
reflexões do pensamento social brasileiro e do serviço social. Destaco, assim, 
os caminhos da investigação realizada por Gramsci na elaboração de 
categorias [...]. No segundo capítulo, procuro evidenciar o debate e a 
introdução das ideias de Gramsci junto à esquerda, meios acadêmicos e 
intelectuais, destacando as produções de diferentes áreas e evidenciando a 
diversidade de interpretações sobre o conjunto categorial do pensador e sua 
relação com o contexto brasileiro. (SIMIONATTO, 2011, p. 21). 

E segue nas próximas páginas a respeito do terceiro capítulo de sua 

obra, Simionatto (2011), 

O terceiro capítulo aborda o processo histórico da aproximação do SS 
brasileiro com o pensamento gramsciano, com destaque para os autores 
mais significativos que compõe a historiografia profissional, como Vicente de 
Paula Faleiros, Alba Maria Pinho de Carvalho, Safira Bezerra Ammann, 
Franci Gomes Cardoso e Marina Maciel. (SIMIONATTO, 2011, p. 23). 

Neste sentido, Simionatto (2011), traça um caminho teórico-
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metodológico para chegar ao quarto e último capítulo, onde tratará toda a herança do 

pensamento de Gramsci no Brasil e no Serviço Social brasileiro, e sua atualidade na 

contemporaneidade, sendo assim, de acordo com Simionatto (2011), 

Por último, no quarto capítulo, apresento uma síntese que remete à 
importância do legado de Gramsci na contemporaneidade, indicando que 
suas categorias, aderentes à realidade de sua época, são ricas de 
“universalidade”, capazes de estimular interrogações sobre os 
acontecimentos do passado e do presente, e prosseguem suscitando 
“curiosidade e interesse” a todos aqueles “abertos ao novo que irrompe na 
história e na política” (Hobasbawm, 1989). As reflexões sobre a construção 
de um projeto de sociedade diverso do capitalismo, pelo qual Gramsci lutou, 
são ainda fundamentais para pensarmos um novo projeto societário em suas 
dimensões histórica, política, econômica e cultural, num movimento de 
continuidade/ruptura. (SIMIONATTO, 2011, p. 26). 

A partir desta exposição podemos evidenciar que no presente 

momento, optamos por focar a discussão proposta para este capítulo de nosso 

trabalho no penúltimo capítulo do livro da autora, sendo ele o capítulo 3, uma vez que 

este último capítulo do presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo 

central identificar, na produção de conhecimento de Ivete Simionatto (2011) sobre 

intelectual orgânico, qual o debate construído sobre essa categoria e o Serviço Social 

brasileiro. 

Neste sentido, buscaremos identificar alguns aspectos que subsidiem 

o debate presente na obra da autora, sendo eles: a conjuntura sócio-histórica e política 

do momento de produção da obra; o debate presente no serviço social brasileiro à 

época; qual a finalidade da obra e o que se propõe a discutir; o que discorre sobre a 

concepção de intelectual orgânico para Gramsci; e por fim, quais as mediações 

construídas pela autora entre a categoria de intelectual orgânico e a profissão. 

 

4.1.1 Conjuntura Sócio-histórica e Política, e o Debate à Época 

Expusemos com maior profundidade sobre o Movimento de 

Reconceituação Latino-Americano no primeiro capítulo deste trabalho, por este 

motivo, retomaremos apenas alguns dos elementos fundamentais para situar a obra 

de Simionatto (2011) ao debate presente no serviço social brasileiro e a conjuntura 

sócio-histórica em que foi produzida. De acordo com a autora, Gramsci insere-se no 

serviço social, como já pontuamos nos capítulos anteriores, a partir da década de 

1960. Este período, de acordo com Simionatto (2011), é marcado como um momento 

de ebulição política na conjuntura brasileira e no seio da categoria profissional. Há um 
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aprofundamento da ideologia desenvolvimentista e reformista no país, e em 

contrapartida a ascensão do movimento estudantil e de teorias críticas dentro dos 

espaços acadêmicos.  

Dentro do serviço social, a década de 1960 representa o início da crise 

do serviço social tradicional que se deu através do Movimento de Reconceituação, 

uma vez que a categoria passa a se questionar e dialogar com outras perspectivas – 

não apenas críticas, mas também de bases conservadoras e positivistas – a fim de 

pensar um serviço social condizente com a realidade social latino-americana. No 

Brasil, segundo Simionatto (2011), este marco do serviço social teve como expressão 

o Movimento de Renovação em suas três principais perspectivas, a Modernização 

Conservadora, a Renovação do Conservadorismo e a Intenção de Ruptura.  

Como pontuamos no primeiro capítulo deste trabalho, onde nos 

alongamos com maior qualidade para discorrer sobre cada uma das perspectivas 

citadas, o Movimento de Renovação brasileiro não foi um movimento linear e 

homogêneo, pelo contrário, as perspectivas tivera maior ascensão em momentos 

específicos, porém, durante todo o processo coexistiam em maior ou menor proporção 

na disputa por hegemonia dentro da categoria profissional.  

Pensando nisso, podemos situar a obra de Simionatto (2011), 

publicada em primeira mão como sua tese de doutoramento em 1993, mais próxima 

a perspectiva de intenção de ruptura. A década de 1990, de acordo com Iamamoto 

(2000), é marcada pela ascensão da ofensiva neoliberal no Brasil, o cenário regressivo 

da perspectiva de direitos humanos, tudo isso casado com a onda de privatizações. 

No serviço social, volta à tona o discurso conservador, aumenta-se a despolitização 

que nega a questão social como responsabilidade do Estado, atingindo diretamente 

as formas de seu enfrentamento. Segundo Iamamoto (2000), 

É no cenário dos anos 1990 - radicalmente distinto das amplas mobilizações 
políticas e sindicais que tiveram lugar na década de 1980 e que retardaram a 
implantação generalizada da "terapêutica neoliberal" no país -, que tem 
sentido pensar ações que possam reverter no fortalecimento de um projeto 
político profissional que, desde a década de 1980, vem sendo coletivamente 
construído pela categoria dos assistentes sociais. (IAMAMOTO, 2000, p. 
112). 

A preocupação da categoria profissional, naquele momento, é então 

reafirmar e fortalecer o projeto ético-político profissional28 erigido nas bases da teoria 

 
28 Ver TEIXEIRA, Joaquina Barata; BRAZ, Marcelo. O projeto ético-político do Serviço Social. In. 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS (org). Serviço social: direitos sociais e 
competências profissionais. Brasília, DF, CFESS: ABEPSS, 2009. p. 185 – 200. Disponível em: 
<https://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/teixeira-joaquina-barata_-braz-marcelo-
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social crítica, contribuição da tradição marxista ao serviço social, na perspectiva de 

garantia de direitos e de responsabilização do Estado como instituição fundamental 

para o enfrentamento das expressões da questão social e na garantia dos direitos 

humanos e sociais. Neste sentido, a obra de Simionatto (2011) propõe uma retomada 

– de fundamental importância a categoria naquele momento – a herança da tradição 

marxista no serviço social através do pensamento gramsciano, cuja produção gira em 

torno de categorias como Estado, Hegemonia e Intelectual Orgânico, que podem 

subsidiar e incrementar o debate profissional à época. 

Em sua obra, ao situar a aproximação do serviço social brasileiro às 

elaborações de Gramsci, Simionatto (2011) estabelece um momento de ascensão do 

pensamento gramsciano na literatura profissional, segundo a autora, é no final da 

década de 1970 que Gramsci passa a ter maior presença nas elaborações do serviço 

social, e suas obras passam a ocupar espaço significativo para se pensar a atuação 

profissional. Inicialmente é absorvido pela categoria profissional, com maior ênfase, o 

conceito de intelectual orgânico, elaborado pelo pensador sardo, para se pensar a 

atuação profissional, se utilizando também da categoria de classes subalternas no 

intuito de estabelecer a relação entre o assistente social e as mesmas. 

A princípio, e como já mencionamos nos capítulos anteriores, a 

relação do serviço social ao pensamento de Gramsci se deu de forma enviesada e 

com equívocos acerca das categorias elaboradas pelo autor, se materializando em 

uma leitura fragmentada pela categoria profissional, que passa a recortar categorias 

do pensador sardo e aplicá-las mecanicamente onde se convém na literatura 

profissional. De acordo com Simionatto (2011), 

Este eixo de reflexão, nem sempre inspirado numa leitura correta da obra 
gramsciana, foi muitas vezes utilizado para reeditar certas tendências da 
visão missionaria do assistente social em face dos segmentos pauperizados 
da população. No entanto, as ideias de Gramsci passaram progressivamente 
a ser incorporadas pelo Serviço Social, abrindo novas possibilidades para se 
pensar seus referenciais teóricos e suas ações interventivas. (SIMIONATTO, 
2011, p. 171-172). 

Embora esta apropriação tenha se dado com dificuldades e com 

enviesamentos, também abriu um leque de possibilidades à esfera teórico-

metodológica do serviço social brasileiro, possibilitando o diálogo dentro da teoria 

social crítica e com a própria tradição marxista. Neste sentido, segundo Simionatto 

(2011), as obras gramscianas marcaram presença na década de 1980 até a década 
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de 1990, suas categorias e elaborações tiveram grande espaço na literatura 

profissional do serviço social brasileiro.  

Pensamos que, no presente momento, é importante que façamos um 

resgate da obra do autor sardo, refletindo e trazendo para o debate formativo e do 

cotidiano profissional contemporâneo as possibilidades e contribuições que as 

categorias gramscianas podem estabelecer em relação ao Serviço Social. De acordo 

com Simionatto (2011), para compreender a relação do pensamento gramsciano com 

o Serviço Social brasileiro e seus desdobramentos até a contemporaneidade, é 

necessário pensar as diferentes faces dessa influência incorporadas ao Serviço Social 

brasileiro.  

Neste sentido, a obra de Simionatto (2011) se destaca ao 

esquematizar as diferentes – e em alguns momentos, divergentes – formas dessa 

aproximação. A autora estabelece com maior ênfase, como já mencionamos 

anteriormente, três propostas diferentes de maior fôlego no Serviço Social brasileiro, 

sendo elas a proposta de Safira Bezerra Ammann, a de Alba Maria Pinho de Carvalho 

e a proposta de Marina Maciel e Franci Gomes Cardoso, é com essas obras que a 

autora dialoga e expõe sua leitura do pensamento gramsciano, por este motivo, 

retomaremos um pouco do debate que, mais especificamente essas duas primeiras 

autoras, trouxeram à época. 

É a partir de 1976, de acordo com Simionatto (2011), que Ammann 

passa a estudar e debater as obras gramscianas a fim de encontrar respostas aos 

questionamentos da categoria profissional, uma vez que Gramsci traz uma 

perspectiva cuja ideia é de que a transformação social se dá na esfera da 

superestrutura, no nível político-ideológico e cultural através da ação da consciência. 

Segundo a autora (2011), é com esse caldo teórico que a Ammann elabora sua tese 

de livre-docência, posteriormente publicada com título Ideologia do desenvolvimento 

de comunidade rio Brasil, em 1980.  

De acordo com Simionatto (2011), a obra se resume a uma análise do 

desenvolvimento de comunidade e seus desdobramentos na atuação dos/as 

assistentes sociais brasileiros inseridos nestes campos. O pensamento gramsciano à 

época teve bastante influência das indicações de Althusser que, como mencionamos 

nos capítulos anteriores, foi um dos autores que marcam a aproximação do serviço 

social ao marxismo através do Movimento de Reconceituação Latino-Americano.  

Neste sentido, e dado a conjuntura histórica onde se situa o momento 
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de apropriação das obras de Gramsci pelo Serviço Social brasileiro, as categorias 

desenvolvidas pelo filósofo italiano “vem a calhar”, uma vez que o Brasil passa por 

uma transição democrática do Estado e posteriormente para um estágio de Estado de 

Bem-Estar. Segundo Simionatto (2011), 

Cabe explicitar que, enquanto o Estado liberal é um Estado mínimo, o Estado 
do Bem-Estar é um fenômeno social que decorre do próprio Estado ampliado 
[categoria desenvolvida por Gramsci]. É um Estado que interfere na 
sociedade, privilegia certos direitos sociais incorporando pressupostos que 
se situam entre o liberalismo e o socialismo, embora de forma contraditória. 
Pode se dizer que o Estado do Bem-estar é, em certos aspectos, compatível 
com o liberalismo, mas consegue implantar-se mesmo contra essa 
perspectivam pois busca ultrapassar oi jogo das forças do mercado no 
interesse do bem-estar social. (SIMIONATTO, 2011, p. 181). 

É neste momento de efervescência política, e dado o significado do 

Estado de Bem-Estar social e o que ele representa para os/as assistentes sociais, que 

atuam frente as expressões da “questão social” através das políticas sociais na esfera 

do Estado, que a categoria profissional passa a buscar um arsenal teórico que 

possibilite compreender esse Estado para que se possa pensar em possibilidades de 

atuação e intervenção do assistente social inserido nesse espaço. 

Neste sentido, é no bojo dessa discussão que Alba Maria Pinho de 

Carvalho se encontra com o pensamento gramsciano, mais especificamente durante 

seu ingresso no mestrado em 1979. De acordo com Simionatto (2011), para Carvalho 

a obra gramsciana passa a ser revisitada com maior ênfase durante esse momento 

de buscas por alternativas a compreender o papel da profissão no processo de 

transformação social – que à época, segundo a autora (2011), acreditava-se estar a 

encargo do serviço social, posteriormente passa-se a criticar essa perspectiva e 

compreender que esse não era o objetivo da profissão. De acordo com Simionatto 

(2011), 

O referencial gramsciano apresentava-se, segundo Carvalho, como uma 
alternativa tanto à perspectiva economicista que ainda permeava a literatura 
marxista da década de 1970 quanto a fenomenologia, onde o Serviço Social 
buscava encontrar seu papel enquanto profissão. O entendimento de 
Gramsci como o autor que tematizou sobre a “superestrutura, sobre a reforma 
intelectual e moral, a vontade coletiva, intelectual coletivo” configurou a 
grande busca do Serviço Social e de outras áreas profissionais. Apesar dessa 
meteórica ascensão do pensamento gramsciano, Carvalho (1991) não deixa 
de reconhecer as limitações e equívocos de interpretação ocorridos não só 
no Serviço Social, mas também em diferentes áreas profissionais. 
(SIMIONATTO, 2011, p. 184). 

Houve durante esse processo o recorte, de forma equivocada, do 

pensamento gramsciano ao Serviço Social brasileiro, um exemplo foi a apropriação 

da própria categoria de Intelectual Orgânico, que passa a ser usada para se pensar o 

papel do assistente social enquanto tal. À época, de acordo com Simionatto (2011), 
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havia uma tentativa de imbuir a profissão a responsabilidade de transformação social 

através da vinculação a uma das classes sociais cumprindo papel de intelectual 

orgânico, mesmo inserido em um aparelho burocrático (Estado) vinculado a classe 

dominante.   

Neste sentido, no próximo tópico, trataremos dos desdobramentos 

dessa aproximação, com ênfase nas mediações construídas pela autora entre o 

serviço social brasileiro e a categoria gramsciana de intelectual orgânico, através do 

debate que se consolidava a época da aproximação até o momento da publicação da 

obra de Simionatto. 

 

4.1.1.1 Mediações construídas por Simionatto sobre intelectual orgânico e a profissão 

Para inaugurar a discussão sobre intelectual orgânico para Simionatto 

(2011) e suas mediações com o serviço social brasileiro, pensamos ser importante 

situarmos a categoria de intelectual tradicional e como a autora relaciona essa 

categoria ao serviço social e sua categoria profissional. Neste sentido, a questão do 

intelectual tradicional, para Simionatto (2011) é abordada da seguinte maneira: “é 

equivocada a noção de que o intelectual tradicional garante a sustentação do sistema 

e o intelectual orgânico trabalha no sentido da transformação”29 (SIMIONATTO, 2011, 

p. 190). Uma vez que, como mencionamos nos capítulos anteriores deste trabalho, os 

intelectuais tradicionais estão vinculados ao modo de produção anterior ao capitalista 

e sobrevivem a passagem de um para o outro, neste sentido, possuem uma certa 

“autonomia” em relação as classes no modo de produção capitalista. 

Por conta disso, existe sim a possibilidade de um intelectual 

tradicional ser concomitantemente intelectual orgânico se vinculado às classes 

trabalhadoras. De acordo com Simionatto (2011), 

Pode ocorrer também que, na passagem de uma formação histórica a outra, 
o intelectual vincule-se aos aparelhos privados de hegemonia para 
desenvolver suas funções profissionais e, ao mesmo tempo, vincule-se 
organicamente às instituições representativas da classe trabalhadora. Neste 
sentido, ele é, simultaneamente, um intelectual orgânico e tradicional. Se 
tomarmos como exemplo a universidade, podemos caracterizá-la, a partir do 
pensamento gramsciano, como um aparelho privado de hegemonia que, tal 
como a Igreja, possui uma certa autonomia e já existia antes do capitalismo. 
Dessa forma, o intelectual ligado a esta instituição, enquanto desenvolve 
funções docentes, é – gramscianamente – um intelectual tradicional, que 

 
29 SIMIONATTO, 2011, p.190 
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pode ser conservador ou revolucionário. Ele não pode ser definido como 
intelectual orgânico, uma vez que a função que exerce não foi criada por 
nenhuma das classes fundamentais. (SIMIONATTO, 2011, p.190). 

Em nossa leitura, de acordo com a análise da autora, para ser 

intelectual orgânico o sujeito deve ocupar um espaço na esfera do trabalho que 

condiga com o surgimento do modo de produção capitalista, ou fazer parte 

organicamente de uma das classes fundamentais vinculando-se as instancias 

representativas da mesma. Ao pensar a assistência social em meio a este debate, 

Simionatto (2011) discorre que, 

Se tomarmos como eixo de analise as práticas de assistência social, vamos 
verificar que elas deitam raízes antes mesmo da Idade Média, como forma 
de ajuda aos pobres, prosseguindo durante o feudalismo e atravessando o 
período capitalista. Neste sentido, também poderíamos situar o assistente 
social como intelectual tradicional, na medida em que suas funções 
representam uma continuidade histórica, perpassando diferentes formações 
sociais. Durante muitos séculos, toda a assistência social realizou-se através 
de instituições criadas pela Igreja; no capitalismo moderno, ao contrário, essa 
assistência deixa de ser um instrumento de distribuição da caridade privada, 
transformando-se numa atividade institucionalizada e legitimada pelo Estado 
e pelo poder dominante. A Igreja Católica desempenha, assim, um papel 
crucial antes e após a institucionalização do Serviço Social que se mantém 
mesmo quando este se consolida e se legitima. (SIMIONATTO, 2011, p. 191).  

Concordamos com a autora quando estabelece em sua análise a 

influência fundamental da Igreja Católica na estruturação das práticas de assistência 

social em seus primórdios, cujo caráter caritativo, assistencialista, focalizado e 

fragmentário eram marca predominante, e posteriormente na consolidação da 

profissionalização dessas ações através da criação da profissão do serviço social no 

modo de produção capitalista. Porém, mesmo pensando na continuidade histórica das 

práticas assistenciais, que, em um determinado modo de produção, passam a ser 

desenvolvidas pelo/a assistente social, pensamos ser complicado situar o assistente 

social enquanto intelectual tradicional. 

Neste sentido, cremos ser importante não perdemos de vista que, 

mesmo com essa fundamental relação entre as ações assistencialistas desenvolvidas 

pela Igreja Católica, que influenciaram a gênese do serviço social enquanto profissão, 

a profissão é resultado, de acordo com Netto (2011)30, de um processo cumulativo de 

diferentes fatores propulsores entre a filantropia organizada e necessidade de um 

caráter técnico-instrumental para responder as demandas de uma determinada 

conjuntura histórico-social. Por este motivo, é o espaço histórico, em um determinado 

momento em um determinado modo de produção que possibilita, segundo Netto 

 
30 NETTO. 2011, p. 73-74. 
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(2011), a emergência do serviço social como profissão, cuja legitimação profissional 

se estabelece a partir do embasamento teórico, das necessidades sociais que 

anseiam um agente técnico para ocupar um novo espaço sócio-ocupacional que se 

coloca. É somente no capitalismo monopolista, segundo Netto (2011), que o serviço 

social pode emergir enquanto profissão, pois é somente neste modo de produção que 

passam a existir condições e necessidade para essa profissão. 

Sendo assim, pensamos que o assistente social poderia não ser 

considerado intelectual tradicional, uma vez que a profissão apenas se faz possível 

no modo de produção capitalista, e sendo o objeto da profissão a questão social, fruto 

da própria luta de classes, fundamental a este modo de produção. Simionatto (2011), 

porém, prossegue a discussão e pondera também este movimento histórico quando 

coloca que,  

Há que se considerar, no entanto, que essa passagem das atividades 
filantrópicas para a institucionalização pública implica a incorporação de 
parâmetros teórico-científicos, não ocorrendo em um mero continuum. Não 
se trata de um deslocamento mecânico, mas sim da incorporação de novas 
tarefas no enfrentamento da “questão social”, com as configurações postas 
pela ordem capitalista. Não se trata mais de uma oposição entre pobres e 
ricos, mas entre proletários e empresários, entre capital e trabalho. Conforme 
Jannine Verdès-Leroux (1986, p. 15), o projeto da assistência social que 
nasce com o capitalismo não é o de “ajudar operários em desigualdade [...], 
mas o de educar a classe operária, isto é, fornecer-lhe regras de bom senso 
e razões práticas de moralidade, corrigir seus preconceitos, ensinar-lhe a 
racionalidade, discipliná-la nos seus trajes, nos seus lares, nos orçamentos 
domésticos, na maneira de pensar. No meu entender, o Serviço Social, no 
momento de sua institucionalização na sociedade capitalista moderna, surge 
como uma síntese das práticas sociais pré-capitalistas, aliando-se ao projeto 
da classe dominante. Se considerarmos ainda que os serviços sociais 
prestados pelo Estado, especialmente no que diz respeito às políticas sociais, 
constituem uma arena de lutas como resultado da correlação de forças 
sociais que se manifestam nas diversas conjunturas, podendo assim 
expressar pressões e reivindicações concretas da população, podendo 
compreender que o assistente social tem possibilidades de direcionar sua 
prática tanto na perspectiva das classes dominantes quanto na perspectiva 
das classes dominadas, possuindo, portanto, uma certa autonomia. 
(SIMIONATTO, 2011, p. 191-192). 

Simionatto (2011) reconhece que, durante o percurso entre as 

atividades filantrópicas até a profissionalização do serviço social há uma 

complexificação das relações sociais e da própria realidade histórica, que envolvem 

esse processo até a institucionalização da profissão. Neste sentido, o serviço social é 

produto da divisão social e técnica do trabalho da ordem monopólica, e de acordo com 

Netto (2011), está inserido no campo de disputa ideo-político. 

Adentrando no campo de mediações da categoria de intelectual 

orgânico ao serviço social, a autora ressalta inúmeras vezes em sua obra que esse 
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processo da aproximação do serviço social brasileiro ao pensamento gramsciano nem 

sempre se deu de forma coerente, a discussão resultou em diversos equívocos dentro 

do debate. Para Simionatto (2011), 

Na produção desse período, a tematização das categorias gramscianas de 
“intelectual orgânico” e “intelectual tradicional” vem perpassada por 
equívocos de ordem diversa, valendo a pena apontar alguns deles. A reflexão 
sobre intelectual orgânico, que ocupa na obra de Gramsci um lugar 
considerável, é retomada muitas vezes de forma simplista e reducionista. 
Cabe assinalar que tornar-se intelectual orgânico, no sentido gramsciano, não 
envolve apenas uma questão moral de “dever ser”, ou uma opção apenas 
tingida com as tintas de um novo referencial teórico. Não é suficiente, 
também, que os assistentes sociais se transfiram-se em massa às fileiras dos 
movimentos populares e posicionem-se com atitudes de rejeição e crítica ao 
sistema capitalista. Tornar-se intelectual orgânico das classes subalternas 
não implica apenas a realização de mudanças de cunho teórico, mas implica 
também a uma prática articulada com as organizações representativas das 
classes subalternas, contribuindo para que estas se afirmem cada vez mais 
como protagonistas políticos. (SIMIONATTO, 2011, p.189). 

Para a autora (2011), pensar o assistente social como um intelectual 

orgânico das classes subalternas requer pensar essa profissão em articulação com 

essas classes, compreendendo-as como sujeitos políticos, como protagonistas. Em 

nossa leitura, pensar o/a assistente social enquanto intelectual orgânico das classes 

subalternas é pensar um profissional que se articula em conjunto a essas classes, 

organicamente, juntamente com os intelectuais orgânicos que também a compõem.  

Simionatto (2011), em nossa leitura, pensa o assistente social – que 

dentro da sua escolha política profissional, uma vez que compreendemos que o 

profissional mesmo possuindo direcionamento do projeto ético-político e respaldado 

pelas normativas legitimam e regem profissão, pode optar por uma intervenção que o 

vincule aos interesses das classes subalternas ou que o vincule aos interesses das 

classes dominantes – de forma que, quando em sua ação prioriza os interesses das 

classes subalternas, pode sim se tornar intelectual orgânico dessa mesma classe, 

desde que compreenda que para isso deverá se comprometer organicamente a ela.  

No entanto, defender uma dimensão política para o Serviço Social, na 

direção da defesa intransigente dos direitos sociais e direitos humanos, de uma 

sociedade sem qualquer tipo de exploração e opressão, não significa qualificar-se, 

para o pensamento gramsciano em nossa leitura, como sendo Intelectual Orgânico, 

uma vez que faz parte da própria lei, e consta na Constituição Federal brasileira.  

Neste sentido, pensar uma atuação profissional que caminhe em 

defesa de direitos, numa atuação democrática, plural e ética não necessariamente é 

atuar em defesa dos interesses das classes trabalhadoras, uma vez que a própria 
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profissão – por conta do caráter contraditório da realidade do capital, e não da atuação 

do assistente social – se legitima fundamentalmente pela operatividade de respostas 

que o assistente social dá nos espaços em que se insere enquanto profissional 

assalariado. 

A autora reforça que na prática do exercício profissional abre-se 

espaço para possibilidades em seu interior, de acordo com Simionatto (2011), 

Assim, se a prática do assistente social é polarizada pelos interesses 
contraditórios das classes fundamentais, ele não reproduz monoliticamente 
as demandas do poder burguês, mas a sua atividade é tensionada por essas 
contradições. Consequentemente, participa de um jogo de forças que pode 
levá-lo a posicionar-se também ao lado das classes subalternas. Portanto, 
mesmo desenvolvendo sua prática nos aparelhos privados de hegemonia, há 
um certo espaço de liberdade, uma certa margem de manobra que possibilita 
estabelecer vínculos com o projeto das classes dominadas. Neste contexto, 
pode-se considerar que o assistente social, no sentido gramsciano, é um 
intelectual tradicional. Ao desenvolver suas atividades diretamente ligadas ao 
Estado, está vinculado a um aparelho de hegemonia, mas, no seu interior, 
tem possibilidades de se posicionar, seja do ponto de vista do projeto 
burguês, seja do ponto de vista das classes subalternas, embora com 
determinados limites. Isso porque ele estabelece uma relação com as classes 
sociais que não é direta, que não é dada a priori. Certamente, ele toma uma 
posição, que o define como intelectual tradicional conservador ou 
revolucionário, cuja organicidade irá se estabelecer na medida em que ele se 
vincule ao partido, ao sindicato e aos diferentes organismos representativos 
das diferentes classes. Portanto, para compreender a noção de intelectual 
orgânico e tradicional no sentido gramsciano, torna-se fundamental 
estabelecer as mediações necessárias. (SIMIONATTO, 2011, p. 192). 

Mais uma vez a autora retoma a discussão – equivocada ao nosso ver 

– da atuação contraditória do assistente social, que se situa entre os interesses das 

classes dominantes e dominadas. Para Simionatto (2011), em nossa leitura, isso dá 

um caráter essencialmente político a profissão uma vez que o serviço social se 

legitima enquanto profissão demandada pelo Estado para responder as demandas 

das refrações da questão social e se insere na divisão social e técnica do trabalho. 

Para Simionatto (2011), então, o assistente social se situa enquanto intelectual 

tradicional, uma vez que se insere no âmbito estatal, podendo ser conservador ou 

revolucionário, mas que tem possibilidade de se tornar intelectual orgânico, se 

vinculado a uma das classes fundamentais.  

Ou seja, pensar a atuação do assistente social, para Simionatto 

(2011), nas políticas sociais é pensar nos limites e possibilidades da atuação 

profissional, levando em consideração o caráter político da profissão, e pensando na 

possibilidade de uma atuação cujo direcionamento que aponte para a luta e 

reivindicações dos profissionais através da participação nos conselhos da profissão, 

dos organismos reguladores e da garantia de direitos ao lado das classes subalternas, 
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o que dá a esse profissional a possibilidade de ser um intelectual orgânico das classes 

subalternas. De acordo com a autora (2011), 

Nesse sentido, a meu ver, o Serviço Social pode colher das reflexões 
marxiana e gramsciana elementos que possibilitam iluminar os processos 
interventivos, não se constituindo estes num método à parte, com estatuto 
próprio. Na medida em que a teoria fornece novos parâmetros para a 
compreensão dos processos sociais, coloca-se a possibilidade de imprimir 
um novo rumo às práticas profissionais a partir de uma leitura totalizante da 
realidade social. Podemos dizer que os princípios teóricos do marxismo 
subsidiam a intervenção da vontade organizada, a compreensão da história 
e, das transformações históricas decorrentes da própria ação dos sujeitos 
sociais. Essa intervenção não se pauta pela aplicação de uma doutrina pronta 
e acabada, mas pela análise concreta de situações concretas. É preciso, pois, 
entender a teoria marxista criticamente, libertá-la do formalismo acadêmico e 
apreendê-la no seu caráter de teoria crítica da sociedade. (SIMIONATTO, 
2011, p. 223). 

Para fazermos um contraponto a perspectiva elaborada por 

Simionatto (2011), utilizaremos um estudo sobre o trabalho de Vicente Faleiros, 

elaborado por Adilson A. S. Júnior e Larissa R. Dias em 2019, que também se encaixa 

a outros autores que estudam o pensamento gramsciano no serviço social, a obra 

retrata a forma em que a aproximação gramsciana se deu ao Serviço Social brasileiro 

e alguns dos equívocos que perduram até o presente momento ao pensar essa 

relação, de acordo com Dias e Júnior (2019), a respeito do próprio trabalho, 

O estudo pretende contribuir com as pesquisas sobre a influência de Gramsci 
na construção teórica sobre o significado social do exercício profissional em 
suas conexões com a produção reprodução capitalista. Através disso, almeja 
também apreender o modo pelo qual as formulações gramscianas foram 
traduzidas nesse aparato teórico-crítico e as implicações político-ideológicas 
daí decorrentes. (DIAS; JÚNIOR, 2019, p. 188). 

Ao pensar a apropriação da categoria de intelectual orgânico pelo 

Serviço Social brasileiro, como já abordamos em outros momentos do presente 

trabalho, não podemos deixar de perceber a superestimação do papel do assistente 

social para além de um profissional assalariado, segundo DIAS e JÚNIOR (2019) – 

falando das obras de Vicente Faleiros, 

[...] duas são as principais marcas que as experiências do exílio sedimentam 
para o direcionamento e o caráter das elaborações teóricas que Faleiros 
desenvolve, quando observamos seus depoimentos (cf. SILVA, 1991; 
FALEIROS, 2011; 2007; 1980b). Essas marcas têm seu reflexo particular 
para configurar as tendências de tradução/uso criativo do pensamento de 
Gramsci entre as referidas elaborações teóricas. De uma parte, é notável que 
os trabalhos de fundamentação são conduzidos pela (e para a) 
instrumentalização imediata das ações militantes e/ou profissionais. Nesse 
espectro, a tendência de um pragmatismo militantista cria a inclinação para 
transfigurar diretamente categorias de natureza teórica, vocacionadas para o 
reflexo da realidade, em programática metodológica de intervenção político-
profissional. De resto, isso oportuniza e impele o ecletismo nos arranjos 
teóricos construídos, expressando-se formalmente na fragilidade da 
coerência interna e sistemática dos textos, em geral, heteróclitos e 
compósitos. De outra parte, a orientação política das elaborações teóricas 
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coloca centralidade na esfera ideológica das relações de forças, sendo 
matizada pela conquista do poder e dos interesses dos dominados através 
da via institucional parlamentar.  Além do fortalecimento de tendências 
conciliatórias no plano das disputas políticas, nessa orientação, está 
implicado um desprestígio (e afastamento) das elaborações da tradição 
marxista balizadas pelo momento predominante das relações econômicas e 
pela perspectiva socialista revolucionária de conquista do poder. A seguir, 
veremos como essas marcas, em alguma medida, se manifestam em 
determinadas tendências de tradução/uso criativo de Gramsci no livro em 
estudo. (DIAS; JÚNIOR, 2019, p. 192). 

Mesmo os autores Dias e Junior (2019), na referida passagem, 

analisando especificamente a obra de Faleiros, podemos perceber que esse vício está 

presente em outros autores na literatura profissional, uma vez que a obra gramsciana 

muitas vezes é retirada do contexto em que foi escrita e do papel de seu autor 

enquanto um marxista-comunista revolucionário que muitas vezes é reduzido apenas 

a um filósofo reformista. Pensar o assistente social enquanto um intelectual orgânico, 

em nossa leitura, não apenas reduz a categoria desenvolvida pelo filosofo italiano, 

mas coloca a profissão um atributo presunçoso, uma vez que enquanto profissional 

assalariado não possui condições para exercer essa atividade enquanto tal. 

As implicações dessa tradução e interpretação para as soluções que Faleiros 
equaciona para o trabalho de conscientização do Serviço Social se 
manifestam numa idealização (ou trato ainda abstrato e voluntarista) das suas 
possibilidades no espaço institucional. (DIAS; JÚNIOR, 2019, p. 198). 

Pensamos que o sujeito, que pode ser ou não assistente social pode 

sim vincular-se organicamente a uma das classes fundamentais e tornar-se intelectual 

orgânico, porém, não enquanto figura profissional. O assistente social não poderia ser, 

em nossa leitura, intelectual orgânico, uma vez que não possui total liberdade e 

autonomia para exercer a sua profissão, sendo um profissional assalariado como 

qualquer outro – possui sim uma “relativa autonomia” de decisão, de atuação e 

direcionamento político, porém extremamente restrito, uma vez que possui normativas 

que regulam essa profissão, independentemente de onde se insere. 

Pensar o assistente social, para nós, como agente político que atua 

no âmbito de proteção e garantia de direitos na esfera das políticas sociais é 

simplesmente pensar neste profissional exercendo sua atividade profissional, uma vez 

que o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão – respaldadas pela 

Constituição Federal de 1988 – estabelecem essas normas ao serviço social. 

Defender e garantir direitos e a participação popular não é apenas uma escolha 

política, mas parte de uma regulamentação profissional que independe da vinculação 

desse trabalhador a uma das classes fundamentais, independe da posição política 

desses sujeitos. As classes dominantes se utilizam de meios ideológicos através dos 
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aparelhos burocráticos e institucionais, dos serviços públicos, a propagação do 

conformismo na intenção de desmobilização da organização das classes 

trabalhadoras na tentativa de desvincular as crises do capital da superexploração do 

trabalho e da desigualdade social. O Estado, neste sentido, se coloca enquanto 

instancia de dominação e mantenedora da ordem e da reprodução das estruturas 

sociais, sem deixar de ser espaço de possibilidades e disputas.  

Além disso, mesmo vinculado enquanto sujeito político (e não 

enquanto profissional) as classes trabalhadoras, o assistente social enquanto 

profissional estará sempre – quer queira ou não – respondendo as demandas 

institucionais através das políticas sociais a fim de garantir o controle das classes 

trabalhadoras, uma vez que a realidade (e ao nosso ver, não a profissão) é 

contraditória. De acordo com Marx, em O’ Capital, Volume I, (2011), o processo de 

trabalho humano no capitalismo é subvertido sob a forma de um processo que visa 

produzir mais-valia. E isso se torna o objetivo do processo de produção. Nosso 

processo de produção e reprodução da vida e o conjunto do trabalho humano no 

capitalismo fica subordinado, por tanto, à valorização do valor, ao aumento da 

quantidade de valor existente, através da produção e apropriação (através da 

superexploração da classe trabalhadora). Essa relação entre o capital e o trabalho, 

entre a quantidade de riqueza socialmente produzida e a apropriação privada – por 

poucos – dessa riqueza, é que é contraditória e determina todas as esferas da vida 

social no modo de produção capitalista.  

Pensar a atuação do assistente social como contraditória é negar a 

realidade do modo de produção capitalista – está é que é contraditória – e novamente 

reduzir a contradição gerada pelo próprio modo de produção, pelo capital a uma 

atuação de uma profissão que obrigatoriamente responde as demandas e aos 

interesses das classes dominantes, mesmo em uma perspectiva de garantia de 

direitos. Não é a atuação do assistente social que é contraditória, mas a realidade. No 

caso dos assistentes sociais, a reestruturação produtiva do capital incide também na 

redução de postos de trabalho (até a extinção do cargo em algumas 

empresas/instituições) e a redução de políticas através de cortes de gasto, do 

desmonte e reforma da seguridade social. O processo de terceirização do Serviço 

Social através de serviços de assessoria e cargos temporários comprova esse 

processo de perda e/ou precarização do espaço sócio-ocupacional, acompanhado do 

aumento do trabalho informatizado através do home office ou do teletrabalho, que 
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dificultam o acesso ao usuário e a população e burocratizam ainda mais o acesso aos 

serviços sociais.  

A ascensão das demandas advindas do burocratismo, que afasta o 

profissional das relações diretas com os usuários, demarca uma nova gama de 

requisições, demandas e possibilidades aos profissionais no âmbito das políticas 

sociais. Nesse sentido, é fundamental para o assistente social a compreender seu 

papel enquanto profissional, os limites de sua atuação profissional, para assim, pensar 

em suas possibilidades. Pensamos assim, ser fundamental retomar a concepção de 

Estado para Marx e para Gramsci e compreender, também, a natureza das políticas 

sociais. Reduzir o processo revolucionário – tomada de poder pelo proletariado, 

visando a superação do modo de produção capitalista na construção do comunismo, 

ou, nos termos gramscianos, na luta pela hegemonia do proletariado – é um ataque 

aos fundamentos marxianos e a própria concepção de intelectual orgânico em 

Gramsci, além de superestimar uma categoria profissional que não consegue, através 

de sua atuação ter legitimidade para cumprir tal papel. 

É importante destacar que, para maior profundidade nesta discussão, 

se tornaria necessário compreender a noção de Estado, Estado ampliado e outras 

categorias desenvolvidas por Gramsci que desembocam na própria categoria de 

intelectual orgânico. Porém, como já manifestamos nos capítulos passados, este 

trabalho não possui o objetivo de aprofundar a discussão e conduzi-la a este caminho, 

uma vez que se limita a um trabalho de conclusão de curso cuja pesquisa se dá em 

uma primeira aproximação da autora com maior folego ao assunto. Neste sentido, 

como expusemos posteriormente, em nossa leitura, defender direitos, reivindicar a 

ampliação de políticas públicas e sociais para atender as demandas, mesmo que 

pontuais e reducionistas da classe trabalhadora, possuir uma análise crítica do modo 

de produção capitalista, calcada em um referencial teórico-metodológico 

crítico/marxista, reconhecendo suas contradições sociais entre capital e trabalho, não 

implica estar vinculado efetivamente – enquanto profissional – aos interesses dos/as 

trabalhadores. 

No entanto, é fundamental que, enquanto assistentes sociais, 

atuemos no campo das políticas sociais e da prestação de serviços sociais visando 

ampliar o acesso a benefícios, serviços e programas sociais. Porém, não será pela 

via da ampliação do Estado e das políticas sociais, da ampliação da democracia, e 

tão pouco pela intervenção profissional do assistente social, que a luta, a disputa e o 
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enfrentamento ao capital será realizada. Ressaltamos ainda que a apropriação do 

pensamento marxiano e, especificamente, de Gramsci, em nossa leitura, foi e 

continua sendo importante para compreender de forma mais aprofundada a sociedade 

classes, as contradições, a desigualdade social, o papel do Estado, a própria profissão 

e seus limites enquanto trabalho e que, pode, mesmo que indiretamente, contribuir 

para repensar o trabalho profissional, as demandas e como se expressam como 

produto das contradições sociais.  

Porém, reduzir o processo revolucionário é um ataque aos 

fundamentos do marxismo, o caminho revolucionário na busca da suplantação do 

modo de produção capitalista, enquanto tarefa do proletário com apoio da classe 

trabalhadora, não é tarefa de uma profissão. Isso não significa descartar a 

possiblidade de um assistente social – enquanto trabalhador, parte dessa classe – 

estar vinculado às lutas mais amplas dos trabalhadores, atuando em partidos, em 

movimento sociais e demais organizações políticas, reconhecendo-se enquanto 

trabalhador. Porém, o nosso trabalho profissional não é capaz de construir a contra 

hegemonia que Gramsci traz em suas obras.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do problema da pesquisa, elaborado justamente como 

elemento direcionador para este trabalho que diz respeito a interlocução do serviço 

social brasileiro ao pensamento de Gramsci e as mediações construídas para e na 

categoria profissional em relação à  categoria de intelectual orgânico, tendo como 

base para esta análise o referencial da obra de Ivete Simionatto (2011), este trabalho 

pretendeu, neste sentido, responder a essa questão norteadora sem perder de vista 

suas limitações – uma vez que se caracteriza por uma primeira aproximação à 

temática – enquanto um trabalho de conclusão de curso.  

Além disso, não podemos perder de vista que a obra utilizada como 

referência para a mediação do presente trabalho, “Gramsci: Sua Teoria, Incidência no 

Brasil, Influência no serviço social”, foi escrita há 27 anos da data da elaboração deste 

trabalho, e por isso, nossa leitura e nossas reflexões puderam ser mediadas por essas 

quase três décadas de reflexão e debate sobre a apropriação da categoria de 

intelectual orgânico, desenvolvida por Antonio Gramsci, pelo serviço social brasileiro 

a partir da obra de Simionatto. Neste sentido, ressaltamos nosso enorme respeito a 

trajetória da autora e sua obra, que apesar de discordâncias teóricas, nos foram e são 

fundamentais para se compreender essa interlocução. 

Identificamos, no processo de desenvolvimento da pesquisa, que o 

momento de aproximação do serviço social brasileiro à teoria social crítica de Marx 

ocorreu durante seu processo de renovação, que segundo Netto (2015) vai de 1965 a 

1975, fundamental para a transformação profissional a partir dos questionamentos e 

da necessidade de respaldo teórico metodológico que propiciou também a 

aproximação ao pensamento gramsciano.  

Pensamos ser importante dar significativa relevância a este 

movimento de renovação, uma vez que as sínteses dele – mesmo que em alguns 

momentos incorrendo com certos equívocos – foram a mola propulsora para se pensar 

a realidade brasileira e compreender o modo de produção em que vivemos para 

também refletir sobre o papel do assistente social nessa sociabilidade – ainda em 

debate na literatura profissional. Além disso, lendo a obra de Simionatto (2011) e 

partindo da concepção de intelectual orgânico de Gramsci, identificamos que a autora 

ao abordar essa categoria, faz referência direta ao esse texto original do autor, se 

fundamentando nos próprios Cadernos de Cárcere, obra de 2001, da editora 
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Civilização Brasileira, e traz então a explicação do que seria o intelectual tradicional e 

o intelectual orgânico para Gramsci, chegando a algumas afirmações para se pensar 

o serviço social brasileiro em uma perspectiva gramsciana.  

Partindo da produção de Gramsci nos Cadernos, Simionatto (2011) 

enfatiza que o assistente social pode se caracterizar como possível  intelectual 

orgânico,  uma vez que, de acordo com a autora, pode  optar por vincular-se a uma 

das classes fundamentais (classes subalternas ou classe dominante) atuando frente 

aos interesses de uma delas, articulando-se organicamente a elas através do 

comprometimento, atuação e participação política junto a essa classe escolhida, 

compreendendo-a enquanto protagonista político. Argumentando que a prática 

profissional do assistente social é polarizada por interesses contraditórios das classes 

fundamentais e que, portanto, o assistente social não reproduziria monoliticamente as 

demandas da classe dominante, haveria possibilidade de tensionar as contradições 

que se colocam na realidade social e, consequentemente, na prática profissional. 

Reivindicando uma dimensão política na atuação profissional, a autora enfatiza que 

existe um espaço de liberdade que possibilita estabelecer vínculos com o projeto das 

classes dominadas.  

Ao nosso ver, pensamos ser importante uma análise mais rigorosa e 

cuidadosa da obra gramsciana por parte da categoria profissional, compreendendo a 

origem marxiana do autor e sua finalidade revolucionária. Gramsci, ao nosso ver, foi 

um comunista revolucionário, que objetivava a suplantação do modo de produção 

capitalista, o fim da exploração da força de trabalho e a socialização dos meios de 

produção. Não podemos recortar o pensamento do autor e retirá-lo do contexto em 

que foi escrito e tão pouco do objetivo pelo qual foi elaborado. Neste sentido, 

identificamos durante o percurso deste trabalho, os equívocos incorridos pela 

categoria profissional ao se aproximar do pensamento gramsciano, uma vez que em 

nossa leitura, pensar o assistente social enquanto um intelectual orgânico não apenas 

coloca a profissão um papel que não pode ser cumprido por ela como também esvazia 

e reduz o pensamento gramsciano. Porém, também pudemos identificar a importância 

da obra do autor para se pensar a realidade social em que a profissão está inserida. 

É preciso retomar o que já expusemos no segundo capítulo que, para 

Gramsci, o intelectual orgânico é aquele que se gere e desenvolve no seio de uma 

classe, e é esta última que o cria, se liberta de uma posição de especialista e torna-

se não apenas um organizador, mas um dirigente. Assim, o intelectual orgânico não 
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se justapõe a uma classe ou a um grupo social, mas são as classes sociais e os 

grupos quem criam os seus intelectuais orgânicos a fim de torná-los organizadores da 

função econômica, cultural e administrativa dessa classe, uma vez que estão inseridos 

diretamente no mundo da produção. Assim, lhes é possível mediar e organizar a 

hegemonia da classe a que estão organicamente ligados, participando efetivamente 

de um projeto de classe, estimulando a consciência dos seus interesses. 

Neste sentido, a pesquisa nos trouxe muitas contribuições uma vez 

que a partir deste trabalho, que se caracteriza enquanto uma aproximação inicial, 

pensamos ser importante ao serviço social retomar os estudos gramscianos, e fazer 

uma análise mais rigorosa sem esvaziar as categorias, sem reduzi-la a uma análise 

pontual, instrumentalizadora e mecânica. Porém, ainda assim, entendemos que foi de 

fundamental importância para a profissão essa aproximação na década de 1970-1980, 

sem deixar de pontuar que precisamos reconhecer alguns equívocos que construímos 

e não foi diferente sobre a própria concepção de Intelectual Orgânico.  

Por isso, pensando que o debate não se esgota, não podemos recair 

em erros como caímos na década de 1980 ao considerar automaticamente que 

porque o assistente social atua no campo das políticas sociais, na direção de 

afirmação de direitos sociais, estaria organicamente vinculado aos interesses das 

classes subalternas, uma vez que atuar na esfera das políticas sociais é uma 

requisição posta à profissão, e não uma escolha profissional. Simionatto (2011) alerta 

sobre esta questão apontando que a reflexão sobre intelectual orgânico é retomada 

muitas vezes de forma simplista e reducionista.  Continua afirmando que tornar-se 

intelectual orgânico, no sentido gramsciano, não envolve apenas uma questão moral 

de “dever ser”, ou uma opção apenas tingida com as tintas de um novo referencial 

teórico.  Alerta que não é suficiente, também, que os assistentes sociais se transfiram-

se em massa às fileiras dos movimentos populares e posicionem-se com atitudes de 

rejeição e crítica ao sistema capitalista.  

Nessa direção, a autora reforça o argumento de que tornar-se 

intelectual orgânico das classes subalternas não implica apenas a realização de 

mudanças de cunho teórico, mas implica também a uma prática articulada com as 

organizações representativas das classes subalternas, contribuindo para que estas se 

afirmem cada vez mais como protagonistas políticos. Entendemos que o assistente 

social não poderá escolher se inserir ou não nas políticas sociais ou defender ou não 

direitos, uma vez que são pressupostos desta profissão e da própria sociedade 
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democrática que vivemos, respaldada pela Constituição Federal de 1988, e no caso 

do serviço social, pelas legislações que respaldam a profissão.  Reconhecer uma 

dimensão política no trabalho profissional não implica afirmar que através da atuação 

no campo das políticas sociais, na defesa de direitos sociais e humanos, na orientação 

e acesso dos usuários aos benefícios, serviços e programas sociais, há vinculação 

direta com os interesses da classe trabalhadora e que, portanto, os assistentes sociais 

estariam atuando como intelectuais orgânicos dessa classe.  

Neste sentido, o trabalho também nos aponta a necessidade de 

discutir o próprio conceito de Estado e de Hegemonia em Gramsci, além de como 

essa concepção marxiana está sendo interpretada pelo próprio serviço social, e de 

como é importante pensar em posturas que não façam uso da reprodução da teoria 

de forma recortada, mas que façam uma análise mais rigorosa, responsável e crítica 

do pensamento de Gramsci, o debate continua sendo fundamental. Por isso, é 

importante que destaquemos as contribuições que a pesquisa nos trouxe, sendo a 

mais fundamental a compreensão do momento de aproximação do serviço social 

brasileiro à teoria social crítica, e com ela a própria aproximação ao pensamento de 

outros autores marxistas, sendo Gramsci um deles.  

O pensamento gramsciano, a partir do estudo que realizamos, se 

mostrou extremamente fundamental para se pensar e questionar a profissão durante 

o processo de renovação do serviço social brasileiro, a fim de construir uma profissão 

com base teórica em uma realidade particular do país, neste sentido, o pensamento 

gramsciano pôde respaldar os estudos acerca da realidade social no modo de 

produção capitalista e dar possibilidade os questionamentos dentro da profissão. 

Mesmo tendo ocorrido  certos equívocos na compreensão do pensamento 

gramsciano, a sua  influência  continua sendo fundamental, assim como o estudo mais 

cuidadoso do pensamento de autores marxistas, que se inserem na teoria social 

crítica, uma vez que podemos nos utilizar desse arsenal teórico-metodológico – da 

forma correta, sem recortar o pensamento dos autores – para subsidiar nossa 

compreensão da sociedade em que vivemos e dos espaços sócio-ocupacionais que 

estamos inseridos enquanto profissionais, pensamos ser essa a maior contribuição 

deste trabalho, o fato de que o debate não se esgotou. 

Esperamos que as sínteses construídas na pesquisa instiguem novos 

pesquisadores a aprofundarem a investigação do tema, a apontarem novas 

problematizações e a situarem a categoria de intelectual orgânico no conjunto da 
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produção gramsciana, considerando o momento histórico e político em que foi 

desenvolvimento seu pensamento e reforcem o teor revolucionário que o alicerçou. 
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