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Notas sobre os fundamentos da teoria social crítica e o Serviço 
Social 

 
 

RESUMO: O presente ensaio que parte de uma pesquisa bibliográfica e de reflexões teórico 
práticas, tem como proposta empreender uma reflexão acerca do legado de Marx e sua 
importância para o Serviço Social. Para tanto, traz categorias consideradas fundamentais da 
teoria social crítica: o materialismo histórico dialético, a teoria valor e trabalho e a 
perspectiva da revolução. A partir da leitura dos textos de Marx, Engels e de autores 
contemporâneos da teoria social, será problematizada esta tríade que subsidia a formação e 
atuação profissional na busca pela apreensão do real a partir da perspectiva de totalidade e 
historicidade da realidade social. 
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ABSTRACT: This essay is proposed to undertake a reflection on the legacy of Marx and its 
importance to Social Work. Therefore, brings fundamental groups considered of critical social 
theory: the dialectical historical materialism, the theory value and work and the prospect of 
revolution. From reading the works of Marx, Engels and contemporary authors of social 
theory, will be problematic this triad that supports the training and professional practice in the 
search for real concern from the perspective of wholeness and historicity of social reality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As obras de Karl Marx possuem significância teórica e se constituem em um marco na 

cultura ocidental, tendo em vista que ele instaurou as bases de uma teoria explicativa da 

sociedade burguesa, fundada numa ontologia do ser social nucleada no trabalho. O método 

progressivamente formulado por Marx para a análise da realidade social, muito embora não 

haja uma elaboração teórica específica com relação ao mesmo, mas sim alguns 

apontamentos no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política (1982), e sua 

discussão transversal nas suas obras, é fundamentado sob três pilares fundamentais: o 

materialismo dialético a teoria valor e trabalho e a perspectiva da revolução. 

Enquanto método de aproximação e análise da realidade concreta o materialismo 

histórico dialético é, cada vez mais, premente para uma atuação crítica do/a assistente 
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social.1 Ainda, tendo como objeto de intervenção a questão social e suas diversas 

manifestações – elemento integrante da sociabilidade capitalista – a teoria valor e trabalho 

subsidia a construção de diversas mediações para o entendimento da “gênese” da questão 

social, e até mesmo seu imperativo na ordem burguesa. E a perspectiva de revolução que 

entende o ser social como um sujeito da práxis que age teleologicamente, ou seja, um 

sujeito essencialmente ativo, capaz de compreender a essência, estrutura e dinâmica da 

sociabilidade capitalista, portanto, também capaz de modificar a realidade em que atua/vive, 

embora a mesma seja determinada por condições objetivas.  

Neste sentido, as reflexões que se seguem dizem respeito à síntese reflexiva, a partir das 

discussões, pesquisa bibliográfica e leituras realizadas na disciplina “Modernidade e Serviço 

Social”, no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na UNESP/ Campus de Franca, 

ministrada pela Profª. Drª Yolanda Guerra. O objetivo é aproximar os pilares anteriormente 

descritos, problematizando as possibilidades dos mesmos para a formação em Serviço 

Social, bem como atuação profissional em consonância com o Projeto Ético-Político da 

profissão.  

A disposição textual destes pilares em tópicos se deu por uma questão de estruturação 

do raciocínio aqui proposto, em nenhum momento esta análise se estanca em um ou outro.  

 

2. OS PILARES DA TEORIA SOCIAL CRÍTICA E O SERVIÇO SOCIAL 

 
2.1. O Materialismo Histórico Dialético 

 

A construção categorial das obras de Marx não são criações idealistas, são traços 

constitutivos do movimento real (concreto) e dialético do objeto. A ótica da dialética em 

consonância aos fenômenos historicamente produzidos e determinados aponta as 

contradições constitutivas da vida social, que resultam na negação ou superação de uma 

determinada ordem, síntese de múltiplas determinações, conforme Marx (1982, p. 14): 

 

O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade 
do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo de 
síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de 
partida efetivo, e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da 
representação.  

                                                           
1 Para se referir aos/às profissionais será utilizado neste artigo o gênero masculino e feminino em respeito à 

igualdade de gênero. 
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Enquanto para Hegel2 a história da humanidade é a história do desenvolvimento do 

espírito, ou seja, da razão absoluta que domina o mundo real, para Marx o ponto de partida 

são os sujeitos reais, a vida social, as relações sociais e materiais que os homens 

estabelecem, e o modo como produzem seus meios de vida formam e determinam suas 

relações. 

Netto (2009) afirma que qualquer modo de produção, logo, a base material de uma 

sociedade, é a articulação entre as forças produtivas e as relações de produção, o que varia 

ao longo da história. Vivemos no modo de produção capitalista, que por sua vez, determina 

por meio da superestrutura as relações da nossa sociabilidade. 

No prefácio do livro “Contribuição à crítica da economia política”, Marx (1959, p. 22, grifo 

do autor) explicita: 

 
O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido serviu de fio condutor aos 
meus estudos pode assim se resumir: na produção social de sua vida, os homens 
assumem determinadas relações necessárias e independentes de sua vontade, 
relações de produção que correspondem a uma determinada fase de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações 
de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual 
se ergue a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas 

formas de consciência social. 

 
Neste sentido, a intervenção profissional do/a assistente social está inserida nesta 

totalidade – relação dialética estrutura e superestrutura – em que a prioridade não é a 

construção do conhecimento para fomentar uma consciência crítica orientada pela razão 

dialética.3 Mas sim, a ratificação do senso comum, fundado na razão instrumental4 que 

difunde e reitera a sociabilidade capitalista/burguesa, que é a crescente demanda de 

expropriação de mais-valia, por meio da exploração do trabalho humano e a negação do ser 

social por meio da alienação.5 

Guerra (2013) explicita que o pragmatismo6 no Serviço Social, dentre muitos prejuízos, 

acarreta a reflexão da realidade a partir da imediaticidade orientada pela razão instrumental, 

o que consequentemente dilui a relação dialética entre teoria e práxis. Ou seja, uma 

                                                           
2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), alemão, filósofo e professor que teve grande influência nos 

estudos de Marx (NETTO, 2012). 
3 O movimento da razão dialética busca pela via do pensamento a lógica da construção dos fenômenos 

prospectando mediações que compõe a sua essência ou substância. 
4 A razão instrumental é essencialmente fragmentada, descontextualizada e segmentada, sendo funcional a 

reprodução da ordem burguesa. 
5 Esse assunto será abordado mais adiante. 
6  Pragmatismo aqui é entendido e tomado como representação ideal da imediaticidade do mundo burguês. 
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apropriação da realidade carente de mediações que conferem à atuação profissional do/a 

assistente social caris pragmático dos fundamentos da realidade social.  

Segundo Heller (2004, p. 37), a vida cotidiana, de todas as esferas da realidade, é âmbito 

da validade das normas concretas. O cotidiano nos termos de Guerra (2013) é o “solo 

ontológico no qual se gesta o exercício profissional”, sendo o imediatismo, desta forma, uma 

característica própria do cotidiano, que implica na ausência de apreensão das mediações 

que compõe a realidade.  

O senso comum, movido pela razão instrumental, parte da aproximação dos fatos e à 

necessidade de respostas imediatas para a solução dos problemas, considera as vivências 

particulares, os princípios morais, culturais e religiosos da pessoa e pode envolver os 

sujeitos nas relações estabelecidas no cotidiano. No entanto, trata-se de um conhecimento 

que coloca as pessoas em uma condição passiva diante da realidade, pois não reconhece 

sua capacidade de mudança e transformação, portanto, de sujeito.  

 Superar essa lógica, sobretudo no campo profissional, pode ser possível a partir do 

movimento que permite a aproximação e reconstituição do real, movido pela razão dialética. 

A interlocução com o materialismo histórico dialético possibilita ao profissional de Serviço 

Social o estabelecimento de mediações para uma reflexão acerca da ontologia do ser social, 

este tido em sua totalidade como um sujeito histórico que, pela sua posição e função nas 

condições de existência na sociedade burguesa, é um ser ativo para apreender a essência, 

estrutura e dinâmica desta sociabilidade.  

O materialismo histórico dialético traz a realidade como prioridade ontológica, que 

necessita ser pensada a partir da tríade categorial: singularidade, particularidade e 

universalidade, que compõe por diversas mediações os fenômenos históricos concretos, 

visando à superação de apreensões imediatas que compõe o cotidiano. 

Portanto, a apropriação do materialismo histórico dialético no cotidiano profissional é 

essencial para transpor barreiras impostas pela razão instrumental impregnada pelo 

imediatismo do cotidiano e das práticas institucionais, inseridas na totalidade determinada 

pela estrutura e superestrutura capitalista. O seu entendimento e apropriação, enquanto 

método interpretativo da realidade, por diversas mediações, é cada vez mais premente na 

formação e atuação do/a assistente social, nas pesquisas e nos espaços sócio-ocupacionais 

em que se insere. 

 

2.2. A Teoria Valor e Trabalho: O Trabalho Como Categoria Fundante do Ser Social 
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Partindo da premissa de Marx (2010) de que o trabalho, como criador de valores de uso,7 

é indispensável à existência do homem, em qualquer paradigma societário, já que é uma 

necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza 

e, portanto, de manter a vida humana. 

Este, o trabalho, na base da atividade econômica, torna possível a produção de qualquer 

bem, criando valores que constituem a riqueza social, bem como, revela o próprio modo de 

ser dos homens e da sociedade. Ou seja, é categoria central para a compreensão do 

fenômeno humano-social. No trabalho o gênero humano transforma matérias naturais em 

produtos que atingem suas necessidades por meio de uma interação com a natureza e a 

sociedade. Ao modificar a natureza o homem modifica também a sua própria natureza. 

A produção de valores de uso por meio da apropriação do natural tem como fim 

satisfazer as necessidades humanas. É neste processo que o homem se difere do animal, 

uma vez que previamente idealiza suas atividades. Conforme complementa Netto e Braz 

(2006, p. 32, grifo dos autores) “[...] o trabalho é uma atividade projetada, teleologicamente 

direcionada, ou seja: conduzida a partir do fim proposto pelo sujeito”. Portanto, apenas o ser 

social age com teleologia, propõe finalidades antecipando metas e dispõe da capacidade de 

projetar. 

Dessa forma, o ser social se particulariza porque é capaz de realizar atividades 

teleologicamente orientadas, objetivar-se ideal e materialmente, comunicar-se e expressar-

se pela linguagem articulada, tratar suas atividades e a si mesmo de modo reflexivo, 

consciente e autoconsciente, escolher entre alternativas concretas, universalizar-se e 

socializar-se. E, na medida em que o ser social se desenvolve e se diferencia da natureza, 

ele se enriquece com novas objetivações, e mais complexa se torna a relação entre os 

homens na singularidade e na genericidade humana.  

Portanto, o processo de trabalho munido de seus elementos é atividade dirigida com o 

fim de criar valores de uso, apropriar-se dos elementos naturais, transformando-os para 

satisfazer as necessidades humanas; é condição necessária do intercâmbio material entre o 

homem e natureza.  

Para entender o trabalho na sociedade capitalista é preciso apreendê-lo no seu 

movimento histórico, no processo de sua constituição. O modo de produção capitalista é 

gestado de acordo com algumas mediações/condições que possibilitaram e possibilitam seu 

desenvolvimento. Uma dessas condições foi à acumulação do capital por meio da 

                                                           
7 Marx (2010, p. 63) chama de trabalho útil aquele cuja utilidade se patenteia no valor-de-uso do seu produto, ou 

cujo produto é um valor-de-uso. Desse ponto de vista será considerado sempre associado a seu efeito útil. 
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acumulação de mercadorias; ou como Marx (2010, p. 728) afirma: “Com a acumulação do 

capital desenvolve-se o modo de produção especificamente capitalista e, como o modo de 

produção especificamente capitalista, a acumulação do capital”.  

Outra condição foi a constituição da mão de obra livre,8 pronta para ser vendida e 

comercializada, distinta de outros modos de produção – do feudalismo, por exemplo – em 

que utilizavam a mão de obra de escravos e servos. Com a dissolução das vassalagens 

feudais, é lançado ao mercado de trabalho uma massa de proletários, de indivíduos sem 

direitos e sem trabalho à procura de subsistência. 

 E o desenvolvimento das forças produtivas, condição básica da produção e reprodução 

do capital que se resume na existência de duas espécies diferentes de possuidores: de um 

lado, o proprietário de dinheiro e dos meios de produção empenhados em aumentar a soma 

dos valores que possui comprando força de trabalho alheia; e, de outro, os trabalhadores 

livres, vendedores de trabalho, sua única fonte de subsistência. 

Aquela população detentora agora de mão de obra livre, que se encontra à mercê da 

venda desta para prover sua subsistência, mas que, desempregada ou parcialmente 

empregada, constitui uma classe trabalhadora excedente, produto necessário da 

acumulação e desenvolvimento da riqueza, alavanca da acumulação capitalista, ou o que 

Marx (2010) denominou de “superpopulação relativa”,9 constituindo-se a base do 

pauperismo. A necessidade desta superpopulação relativa é condição de existência da 

produção capitalista; o pauperismo é, consequentemente, resultante desta produção. 

Também é a partir da lei geral de acumulação capitalista que Marx (2010) afirma que 

existe uma alteração da composição técnica do trabalho em que, cada vez mais, há uma 

diminuição do capital variável – força de trabalho necessária – em favor do aumento de 

capital constante – meios de produção. Portanto, uma tendência exponencial de extrair mais 

trabalho sem necessariamente contar com mais força de trabalho, realidade que se torna 

cada vez mais atual. Uma tendência de diminuição de trabalho vivo e aumento de trabalho 

morto. Assisti-se a este dualismo hoje de maneira diversificada, por meio da expulsão da 

força de trabalho e pelo aumento da superpopulação relativa e, em consequência, do 

                                                           
8 A mão de obra livre é consequência do movimento de acumulação do capital e da chamada acumulação 

primitiva, já que, a partir desta há a dissociação do trabalhador de seus meios de produção (MARX, 2010). 
9 De acordo com Marx (2010), esta superpopulação assume três formas: “flutuante”, composta por trabalhadores 

que ora são repelidos, ora atraídos pelas indústrias, fábricas e empresas da época, com predominância de 
mão de obra jovem e infantil; “latente”, corresponde à situação em que os trabalhadores rurais sofreram 
gradativamente com o êxodo rural, promovido pela expansão do grande capital na agricultura; e a “estagnada”, 
estratificada por ele pelo exército de trabalhadores com ocupações irregulares, como o trabalho em domicílio, 
e os “desagregados”, “desmoralizados”, incapazes de trabalhar, pois sucumbem em virtude de sua 
incapacidade, devido a idade, mutilação, enfermidade, estado civil. 
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exército industrial de reserva, dos “lazarentos”, dos “miseráveis”, cada vez mais produtos 

imprescindíveis para a reprodução do sistema capitalista. 

Ao assumir um caráter abstrato,10 o trabalho é mascarado, perde suas dimensões de 

trabalho útil – concreto –, o trabalhador o repudia, só realiza por coerção, é um trabalho 

forçado, realizado por falta de alternativa, não é a satisfação de uma necessidade, mas 

somente um meio para satisfazer necessidades fora dele e, conforme complementa Marx 

(1989, p. 152):  

 
[...] a alienação do trabalhador em seu objeto se expressa de maneira que quanto 
mais o trabalhador produz tanto menos tem para consumir, que quanto mais valores 
cria, tanto mais se torna sem valor e sem dignidade, que quanto melhor formado o 
seu produto tanto mais deformado o trabalhador, que quanto mais poderoso o 
trabalho tanto mais impotente se torna o trabalhador, que quanto mais rico de 
espírito o trabalho tanto mais o trabalhador se torna pobre de espírito. 

 
Com o desenvolvimento do capitalismo, cada vez mais se vivencia as premissas de Marx 

de que, quanto maior a acumulação de capital, maior “pobreza”, maior “miséria”, ou ainda de 

que, quanto mais “trabalho vivo”, mais “trabalho acumulado”. Quanto maior a intensificação 

da produção mediante o incremento de sua parte constante – meios de produção, matéria-

prima, maquinários e técnicas – maior a desvalorização desenfreada de sua parte variável 

constituída pela força de trabalho. 

O pauperismo, nos termos de Marx, é produto intrínseco e latente da sociabilidade regida 

pelo capital, sua produção e sua necessidade comportam a necessidade da superpopulação 

relativa. Ambos constituem condição de existência da produção capitalista, e do 

desenvolvimento da riqueza. Verifica-se então, o acirrado embate capital e trabalho. É neste 

cenário que se tem a questão social. Nominação que, segundo Iamamoto (2001, p. 11, grifo 

da autora), foi cunhada por volta de 1830, e que se encontra no centro da análise de Marx, e 

é indissociável e insuprimível neste sistema, conforme destaca: 

 
[...] a “questão social” indissociável do processo de acumulação e dos efeitos que 
produz sobre o conjunto das classes trabalhadoras o que se encontra na base da 
exigência de políticas sociais públicas. Ela é tributária das formas assumidas pelo 
trabalho e pelo Estado na sociedade burguesa e não é um fenômeno recente. 

 
Neste sentido, questão social sempre existiu, mas é no capitalismo que se reconfigura 

como um mal necessário e inerente à perpetuação do sistema. Seja nas suas diversas 

                                                           
10 Segundo Marx (2010, p. 60): “Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece o 

caráter útil dos trabalhos neles corporificados; desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de trabalho 
concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-se, todas, a uma única espécie de 
trabalho, o trabalho humano abstrato”. 
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manifestações como a pobreza, a desigualdade, a violência ou indigência. Assim, formas de 

mitigá-la também sempre existiram, ora com justificações divinas e moralistas que a 

ratificavam por meio da vontade de Deus, ora por práticas que a criminalizavam sendo 

tratada como objeto de intervenção policial. Ou ainda com políticas pouco eficientes, que na 

verdade não a combatem de maneira estrutural, mas sim atuam pontualmente nas suas 

manifestações/ consequências, já que sua supressão no capitalismo é intangível. 

Convive-se nesta sociabilidade com sua administração, sendo possível visualizar sua 

gestão por meio de medidas estatais, que de alguma forma responderam aos interesses e 

necessidades do proletariado. No entanto, até o fim do século XIX tais respostas foram 

tímidas e parciais devido ao predomínio dos princípios liberais assumidos pelo Estado 

capitalista.  

Com isso o surgimento das políticas sociais se deu através de um processo gradual e 

diferenciado entre os países, atrelado aos movimentos de organização e pressão da classe 

trabalhadora e, sobretudo o interesse do Estado Moderno (que é o comitê que gere os 

interesses comuns da burguesia), conforme Netto (2008, p. 23) destaca: “nada expressa 

melhor o papel do Estado como preservador dos interesses gerais do capital do que as 

políticas sociais”. 

A origem do Serviço Social enquanto profissão está justamente atrelado ao embate 

capital e trabalho que tenciona o acirramento da questão social. No Brasil, para pensarmos 

o Serviço Social na atualidade e as bases que dão concretude ao direcionamento ético-

político da profissão, há que se partir de uma análise da gênese11 da profissão à luz da 

teoria social crítica. Pois, a profissionalização do Serviço Social a partir deste referencial 

problematiza não apenas seu movimento interno sob influência franco-belga, mas a 

dinâmica do capitalismo monopolista no final do século XIX e início do século XX. 

Nos termos de Silva (2011) o Serviço Social é parte constituinte de um complexo 

processo comprometido com a formulação de inúmeras estratégias utilizadas para 

maximizar e intensificar a acumulação do capital, modernizando e profissionalizando a 

gestão da questão social. Ou seja, a dinâmica do Serviço Social brasileiro é impensável sem 

a análise sócio-histórica da realidade, que determina as demandas que esta profissão 

recebe na década de 1930, bem como a forma com que trata tais demandas. 

                                                           
11 Segundo SILVA (2011) ao se problematizar a “gênese” do Serviço Social, percorremos o processo de 

constituição da profissão, para além de uma simples evolução de estratégias de ajuda presentes nas ações 
religiosas, ou seja, buscamos superar a visão endógena da profissão, articulando-a inclusive com elementos 
históricos da formação da sociedade brasileira, que muito determinaram e ainda determinam o Serviço Social. 
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Desde sua origem no Brasil, a ação profissional foi guiada durante décadas à luz de 

concepções filosóficas assentadas no neotomismo e no positivismo, ora reiterando o caráter 

de ajuda e benevolência às praticas, ora a culpabilização e o ajustamento dos sujeitos 

sociais. Deste modo, sem realmente entender ou refletir sobre o real fundamento da questão 

social, a luz da teoria social crítica, os/as profissionais podem continuar ratificando o caráter 

controlador, mediador e gestor da pobreza, entendida como “desajuste” sociais dos 

sujeitos/comunidades com as quais trabalha. Ou ainda, atuar somente na execução terminal 

de políticas públicas, que limita intrinsicamente a ação profissional. 

 

2.3. A Perspectiva de Revolução 

 
A perspectiva de revolução está situada na vida e obra de Marx, na medida em que ele 

vivencia e explicita o acirramento entre a ascensão do capitalismo industrial12 no século 

XVIII e as manifestações operárias. Como retratado posteriormente em várias obras, Marx 

capta o movimento do real expresso pelo processo de pauperização da classe trabalhadora, 

que caminhava com a mesma intensidade em que se dera a concentração da riqueza nas 

mãos da burguesia. Sendo assim, a classe operária não assistiu serenamente a ascensão 

do capitalismo e a sujeição de sua vida ao domínio do capital, se organizou enquanto classe 

social podendo ser encontrado desde as décadas iniciais do século XIX, em especial na 

Inglaterra, um processo de recusa e resistência operária que expressavam as relações 

antagônicas entre as classes. 

Nas primeiras décadas do século XIX os trabalhadores começaram a perceber que os 

seus reais opressores eram os donos dos meios de produção e não as máquinas, já que 

elas eram apenas um instrumento de dominação da burguesia. Essa tomada de consciência 

permitiu à classe trabalhadora buscar conteúdo organizativo para suas manifestações. Em 

1834 foi fundado o Sindicato Geral Nacional Consolidado, importante conquista do 

movimento sindicalista inglês, e em 1836 a Associação Geral dos Trabalhadores de 

Londres. Em 1838 foi elaborada a Carta ao Povo criada pela Associação Geral dos 

Trabalhadores que reivindicava: sufrágio universal para todos os homens e adultos; 

renovação anual do parlamento e fixação de remuneração; eleições secretas. O que 

resultou, em 1842, na greve geral em Londres. 

                                                           
12 Desde o terço final do século XVIII temos a fase do capital industrial com o aparecimento de máquinas 

movidas a energia não humana. 
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Em 1847 há um esvaziamento deste movimento, e o eixo dos acontecimentos se 

deslocará para a França. Em Londres é fundada a liga dos comunistas, com um programa 

de associação e convite redigido por Marx e Engels, o que originou posteriormente o 

Manifesto do Partido Comunista em 1848, este movimento ficou conhecido como Primavera 

dos Povos. No terço final do século XIX mais do que um mero segmento populacional, os 

trabalhadores estavam constituindo uma “classe para si”, revolução pouco retratada, mas 

responsável por apontar o surgimento deste novo sujeito revolucionário na história: o 

proletariado (NETTO, 2008).  

Paralelo a este retrospecto histórico está situada à vida e militância de Marx que nasceu 

na Alemanha (onde vivenciou sua vida universitária), mas se desloca para Paris em 1843, lá 

conhece Engels e escreve apenas dois textos no periódico “Anais Franco Alemães”: “Para 

questão Judaíca” e “Para a Crítica da filosofia do direito de Hegel”. Segundo Netto (2012, p. 

11), fica claro que estas obras: “[...] assinalam um giro no seu desenvolvimento teórico-

político – assinalam, de fato, a sua incorporação do materialismo e o seu trânsito do 

radicalismo democrático à perspectiva revolucionária”.  

Em “Para a Questão Judaica” Marx trata da emancipação política e humana, 

compreendendo que a emancipação política não implica emancipação humana, que é uma 

condição para além da religião e de direitos políticos, pois mesmo quando o homem torna-

se público (laico) age movido pelo egoísmo, componente inevitável da vida fundada na 

propriedade privada e nas relações sociais mediadas pelo dinheiro e pela troca. 

Neste sentido, caminhar em direção à superação da emancipação política e chegar à 

emancipação humana é ter como perspectiva a supressão da propriedade privada, 

conforme destaca Netto (2008, p. 29): “A emancipação humana supõe a ultrapassagem de 

uma sociedade civil cuja essência é a reprodução ampliada das desigualdades! A condição 

elementar para emancipação humana é a supressão da exploração do trabalho pelo 

capital!”.  

Um dos princípios do Código de Ética do Serviço Social e Projeto-Ético-Político está  em 

direção a essa ideia: “Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e 

gênero” (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2011). 

Uma formação profissional voltada para o fomento da razão dialética potencializa a 

construção de uma consciência voltada para a negação da reprodução do instituído 

socialmente e incorporado em nossa singularidade/particularidade no cotidiano, inclusive no 

profissional. Aqui a razão dialética é tomada enquanto processo permeado por elementos 
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críticos que permitem projetar e forcejar formas de superação coletivas, rompendo assim 

com o senso comum (IASI, 2011). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por meio de uma análise da ontologia do ser social as representações da mente humana 

são reflexos da realidade captada pela consciência. Isso significa que há um primado do 

econômico sobre o ser social, pois o fator determinante do ser social não é sua consciência, 

mas as relações sociais travadas no cotidiano. Sendo assim, esta interlocução com a teoria 

social crítica possibilita ao/à profissional de Serviço Social o estabelecimento de mediações 

para uma reflexão acerca da ontologia do ser social, este tido em sua totalidade como um 

sujeito histórico que pela sua posição e função nas condições de existência na sociedade 

burguesa, é potencialmente capaz de subversão a ordem social. Aqui o sujeito não é mais 

um indivíduo, um usuário ou um cliente, é sujeito de sua história e não apenas objeto desta. 

O método marxista traz a realidade como prioridade ontológica que necessita ser 

pensada a partir da tríade categorial: singularidade, particularidade e universalidade, que 

compõe qualquer fenômeno histórico independente de nossas apreensões imediatas. A 

apreensão do método dialético no cotidiano profissional é essencial para transpor barreiras 

impostas pelo imediatismo do cotidiano e das práticas institucionais, inseridas numa 

totalidade mais ampla.  

Por meio de uma práxis que reconheça a ontologia do ser social, o/a assistente social 

tem na questão social a base de sua fundação enquanto especialização do trabalho. E nesta 

conjuntura, possui o desafio de cotidianamente entender e apreender as mediações que a 

questão social expressa, portanto: nas desigualdades econômicas, políticas e culturais das 

classes sociais, mediatizadas por disparidades na relação de genêro, idade, raça, etinia, etc.  

A formação profissional e o trabalho cotidiano com vistas ao fomento a emancipação 

humana e ultrapassagem da relação capital/trabalho é uma utopia? Nos dizeres de Netto 

(2008,p.07): 

 
Não. Não tem utopia nenhuma nisso. Essa é uma possibilidade objetiva da história 
humana. Não é uma necessidade. É uma necessidade para a emancipação dos 
homens, para os trabalhadores, mas não é uma necessidade para o conjunto da 
humanidade e a burguesia faz parte da humanidade. É uma possibilidade. Como 
sabemos, as possibilidades podem se realizar ou nao. Dependem da vontade, da 
organização de milhões e milhões de homens e mulheres. 
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