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RESUMO 

 

A categoria de totalidade tem sido, desde a década de 1980, um dos pilares de 
sustentação teórica e metodológica do Serviço Social. Nosso estudo se debruça 
sobre a construção da categoria de totalidade no pensamento de Marx, Lukács e 
Mészáros e sobre sua penetração na implementação das Diretrizes Curriculares 
nas Instituições de Ensino Superior que oferecem a graduação em Serviço Social 
na região Nordeste do Brasil. Encaminhamos a discussão a partir da concepção 
formulada pelos clássicos no sentido de firmar o horizonte teórico mais preciso 
possível. Na seqüência, dedicamos atenção à pesquisa-avaliativa da 
implementação das Diretrizes Curriculares, realizada pela ABEPSS em 2006, 
particularmente ao texto de autoria de Cardoso. Por último, cotejamos os 
questionários enviados pelas instituições citadas, focando as emendas e 
bibliografias conectadas ao Núcleo de Fundamentos Teórico-Metodológicos do 
Serviço Social. 

Palavras-chave: Categoria de Totalidade, Serviço Social, Diretrizes Curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The totality category has been, since the 1980´s, one of the cornerstones of 
theoretical and methodological Social Work. Our study focuses on the construction 
of the totality category on Marx´s, Lukacs´s and Mészáros´s thought and its 
insertion at the accomplishment of Curriculum Guidelines in higher education 
institutions which offer degrees in Social Work in Brazil´s Northeast. We have 
presented a discussion from the concept formulated by the Classics in order to 
confirm this theoretical perspective as accurate as possible. Subsequently, we 
devote our attention to the evaluative research on the implementation of Curricular 
Guidelines by ABEPSS in 2006, particularly Cardoso´s work. Finally, we checked 
the questionnaires sent by the institutions mentioned, focusing on the amendments 
and bibliographies attached to the Center for Theoretical and Methodological 
Foundations of Social Work. 

Keywords: Category of Totality, Social Work, Curriculum Guidelines. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Identidade de termos não significa identidade de conceitos” (GRAMSCI, 

2004, p. 128).  

Decidimos começar nossa dissertação resgatando esta frase de Antonio 

Gramsci, elaborada no instante em que discutia a necessidade de precisão teórica 

no interior da filosofia da práxis, por entender que ela é capaz de refletir, em larga 

medida, a essência deste estudo. Todo o esforço empreendido aqui se refere à 

explicitação do conteúdo teórico de uma categoria central para o pensamento 

social crítico1. Procuramos distinguir, objetivamente, os traços específicos de 

nosso objeto de estudo de acordo com sua formulação originária, construída pelos 

clássicos do marxismo.  

Esta distinção permitiu identificar que a simples presença do termo 

“totalidade”, em contextos variados, não implica de maneira necessária o 

significado teórico elaborado pelos clássicos. Por vezes, esse significado se afasta 

significativamente. Se a “identidade de termos não significa a identidade de 

conceitos”, cabe à pesquisa comprometida com a filosofia da práxis demarcar o 

conteúdo específico de suas categorias teóricas, sempre a partir do fundamento 

objetivo-material que o alimenta. Este é um dos caminhos necessários para 

qualificar o debate e fazer avançar o conhecimento crítico, tarefa requerida 

quando se tem em vista o horizonte para além do capital.  

Em tempos de “destruição da razão”, conforme identificou Lukács em 

19542, agarrar-se aos fundamentos teóricos formulados pelos clássicos do 

pensamento social crítico requer um esforço intelectual redobrado. Redobrado 

porque o horizonte ideológico do mundo burguês imprime de maneira cada vez 

                                                 

1 Aqui não há referência ao movimento intelectual alemão iniciado com o Instituto de Pesquisa 
Social no início do século XX, que ficou sendo conhecido posteriormente como Escola de 
Frankfurt. 
2 Em 1954 Lukács publica A Destruição da Razão, obra ainda inédita em língua portuguesa. 
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mais acentuada, na produção científica e filosófica, seu objetivo fundamental de 

reprodução ampliada do capital. O compromisso com a produção de 

conhecimento crítico, capaz de apontar vias efetivas de transformação social, está 

cada vez mais comprometido em virtude dos imperativos de hiper-acumulação de 

capital, aprofundados no presente período de crise estrutural. Marx captou a 

essência deste processo, que se desenvolve desde o século XIX, no Posfácio da 

segunda edição alemã de O Capital:  

A burguesia tinha conquistado poder político na França e Inglaterra. A 
partir de então, a luta de classes assumiu, na teoria e na prática, formas 
cada vez mais explícitas e ameaçadoras. Ela fez soar o sino fúnebre da 
economia científica burguesa. Já não se tratava de saber se este ou 
aquele teorema era ou não verdadeiro, mas se, para o capital, ele era 
útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo, subversivo ou não” (1985a, p. 
17, grifos nossos).  

 

A valorização do capital passa então a ser o principal objetivo, subjacente 

ou não, da produção científica e filosófica. A intentio recta lukacsiana resulta, ela 

própria, subsumida aos imperativos de acumulação do capital.  Esta subsunção é 

desdobramento do êxito por ele obtido em subordinar estrutural e hierarquicamente 

o trabalho à sua lógica fetichista.  Subordinado o trabalho, a categoria fundante da 

sociabilidade, o sistema do capital3 logrou absorver, historicamente, a regência das 

relações sociais. Em seu curso de explicitação, rompeu os obstáculos que lhe 

interpunham as formações econômicas pré-capitalistas, principalmente o baixo 

desenvolvimento das forças produtivas.   

                                                 
3 Utilizamos o termo sistema do capital intencionalmente, pois incorporamos a noção meszariana 
de que o capital pode subsistir em momentos pós capitalistas, tal como nas experiências 
soviéticas.  Da mesma maneira, o capital precede historicamente o capitalismo. Segundo Paniago: 
“Para Mészáros, há uma distinção fundamental entre capital e capitalismo: as experiências 
revolucionárias que marcaram o século XX seriam evidências de que a permanência do capital é 
totalmente possível em sociedades pós-capitalistas, em cujos processos de constituição as 
características definidoras do capitalismo tenham sido largamente alteradas. Como, também, se 
nos voltarmos aos séculos que antecederam a efetiva dominação global do capital sobre as 
atividades humanas, podemos encontrar formas primitivas transitórias de capital – o capital 
usurário e o capital comercial, (...), Mészáros reconstitui o longo processo histórico de 
transformação dessas formas incipientes no capital dominante de hoje (...) como todo processo 
histórico-social, cada um dos momentos do capital se apresenta de forma variada, de acordo com 
as características  das fases que marcam sua origem, desenvolvimento e maturidade plena. (2001, 
p. 25). 
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De acordo com o filósofo húngaro István Mészáros:  

(...) liberando seus antiqüíssimos componentes orgânicos das algemas 
dos sistemas orgânicos anteriores e demolindo as barreiras que 
impediam o desenvolvimento de novos componentes vitais, o capital 
como um sistema orgânico oniabrangente pôde afirmar sua vigência nos 
últimos três séculos como produção generalizada de mercadorias. 
Reduzindo e degradando os seres humanos a meros ‘custos de 
produção’ como ‘força de trabalho necessária’, o capital pôde tratar até 
mesmo o trabalho vivo como nada mais que ‘mercadoria comercializável’, 
igual a qualquer outra, sujeitando-o às determinações desumanizadoras 
da coerção econômica (2007, p.56). 

 A referida oniabrangência do sistema do capital diz respeito ao 

desdobramento de sua essência, à sua reprodução social como totalidade 

concreta e contraditória. A subordinação da humanidade à acumulação ampliada 

de capital constitui o fundamento objetivo da totalidade das relações sociais desde 

o surgimento da Grande Indústria. Investigar por quais mediações o sistema do 

capital opera esta subordinação abre as vias para o desvendamento das 

características específicas da totalidade social na contemporaneidade. 

 Um dos principais fenômenos produzidos pelo desenvolvimento do sistema 

do capital foi o que Mészáros chamou acima de “determinações desumanizadoras 

da coerção econômica”. Isto significa que a única via de reprodução social dos 

assalariados, proletários ou não, é a venda da mercadoria força de trabalho. É pela 

via do mercado e da reificação que se desenrolam as relações de produção no 

interior do sistema do capital. O trabalho assalariado, forma econômica de 

apropriação privada da riqueza socialmente produzida, tornou-se a mercadoria 

mola mestra da acumulação do capital. Este movimento de redução alienante da 

sociabilidade a valores de troca bloqueou a plena explicitação das potencialidades 

do trabalho como atividade auto-criadora. Sob o comando do capital, o processo 

de trabalho, assim como as demais atividades fundamentais no interior da 

totalidade social, é escamoteado em sua dimensão de produção de riqueza social.    

A apreensão da reprodução social como totalidade concreta é obstaculizada 

pelo desenvolvimento das alienações presentes no processo de trabalho 

subsumido ao capital. Essas alienações são aprofundadas pela divisão social 
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hierárquica e internacional do trabalho. O fetichismo da mercadoria é levado às 

últimas conseqüências no período atual de acumulação financeira, ultrapassando 

os limites do processo de produção para se espraiar no terreno da reprodução 

social.  

Em tempos de aguda fetichização4 da sociabilidade, até mesmo as 

objetivações mais avançadas da humanidade como a ciência, a filosofia, a arte e a 

ideologia, em que pese suas singularidades, transformam-se em atividades 

igualmente reificadas. Tornam-se setores estratégicos de reprodução do capital na 

medida em que aprofundam a “oposição como inimigos”, no dizer de Marx (1985a), 

entre o processo de trabalho e as atividades de comando da produção. Este 

processo significa a correspondência subordinada, na esfera da reprodução social, 

das relações sociais ao sistema do capital. A produção de conhecimento e a visão 

social de mundo típicos da burguesia reproduzem o imperativo da acumulação. 

De um lado, as correntes oriundas do positivismo exercem, com fôlego 

renovado, profunda influência no espaço científico que se debruça sobre a análise 

social e histórica. Isto significa  não apenas o comparecimento de uma concepção 

geral de mundo, consubstanciada na ideologia da classe dominante, mas também 

a predominância de métodos e técnicas científicos inscritos sob essa 

racionalidade.  

Seu objetivo último, descrever as relações sociais em termos de 

regularidade, padronização, de forma a capacitar a ciência social a “predizer com 

certo grau de acerto” os rumos dos fenômenos sociais, tende a deixar intocados 

os nexos mais profundos que articulam a sociabilidade como uma totalidade 

social. A herança do idealismo kantiano permeia as raízes ideológicas do 

positivismo e orienta em grau importante sua perspectiva de análise. O Estado, 

como instância retro- alimentada pela ciência burguesa, tende a direcionar sua 
                                                 

4 Quando formulou a categoria fetichismo da mercadoria, Marx tinha em mente o caráter reificado 
das relações humanas no interior do sistema do capital. A expressão do fetichismo da mercadoria 
na esfera da reprodução social constitui o que estamos designando como fetichização da 
sociabilidade. O fetichismo da mercadoria incide, desta forma, nas relações de produção 
burguesas como um todo.  
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forma de intervenção de acordo com os modelos analíticos fragmentários 

apresentados pelo padrão hegemônico positivista de pesquisa social. 

De outro lado, as chamadas “correntes pós-modernistas” têm obtido 

significativo espaço no pensamento filosófico contemporâneo, bem como nas 

ciências sociais. Se os positivistas pretendem descrever cientificamente as formas 

fenomênicas das relações sociais, parte importante dos “pós-modernistas” procura 

negar a possibilidade de construção de um conhecimento científico, uma vez que 

o mundo fragmentado e multifacetário não admitiria grau algum de generalização 

e abstração. Aqui é posta em xeque a atividade do que os pós-modernistas 

chamam de “meta narrativa”, incluído o marxismo. Ciência e filosofia nada mais 

seriam do que “formas de discurso”, encadeadas logicamente, mas restritas ao 

recurso lingüístico.  

Em geral, assenta-se a idéia de que à multifacetada produção de 

mercadorias corresponde a multifacetada e caótica reprodução social. Este traço 

“multifacetado” da realidade social impediria a vigência de linhas de continuidade, 

de estruturas mais amplas a unificarem o mundo dos homens em uma totalidade 

social.  

Para além da defesa da inexistência da categoria de totalidade, há o 

questionamento do estatuto ontológico da própria realidade, na medida em que é 

colocada a possibilidade da criação de várias e distintas “realidades”, ao sabor do 

sujeito. Nesse momento, o retorno do idealismo subjetivo ganha força e moldes 

marcadamente reacionários, na medida em que estimula o enclausuramento do 

indivíduo social em esquemas mentais autoreferentes. “A racionalidade é limitada 

àquilo que o sujeito considera racional” (COUTINHO, 1972, p. 39). 

 Outra dificuldade relacionada a qualquer investigação que procura recorrer 

aos clássicos diz respeito ao diálogo com o acúmulo teórico e bibliográfico 

anterior, de diversos autores, que se avoluma e apresenta como etapa necessária 

do percurso investigativo. Nesse processo, de difícil ultrapassagem, nossa 

preocupação central foi a de evitar qualquer ecletismo, visto que identificamos, 
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não raras vezes, concepções distintas, por vezes antagônicas, no seio do 

referencial teórico abraçado.  

Este estudo se inscreve no que já se chamou, a partir de debates 

anteriores, de marxismo ontológico, ou seja, o marxismo vincado na perspectiva 

lukacsiana, que procura recuperar, até as últimas conseqüências, as raízes 

revolucionárias do pensamento marxiano. Ao evitarmos o ecletismo, tivemos um 

ganho adjacente: pudemos identificar em alguns autores, de nítida inspiração 

marxista, ecos da racionalidade positivista. Ao mesmo tempo, uma relevante 

imprecisão no que diz respeito a alguns conceitos e categorias do pensamento 

marxiano emergiram a partir das nossas leituras. Isto nos motivou fortemente a 

tentar contribuir, dentro dos limites de uma dissertação, com a recuperação da 

precisão teórica do nosso objeto de estudo, tal qual formulado por Marx e Lukács, 

qual seja, a categoria de totalidade. 

O procedimento investigativo adotado, portanto, permite localizar 

precisamente o alcance e os limites das categorias formuladas pelo pensamento 

marxiano, de forma a vedar a mera justaposição de conceitos e categorias do 

contexto teórico-filosófico em que foram formuladas para a realidade sócio-

histórica mais imediata, dispensando o estabelecimento das devidas mediações. 

Operar esse transplante, ipsi litteris, da produção teórica para a prática cotidiana, 

ora como justificação de posicionamentos políticos, ora como explicação 

aligeirada da realidade, pode sinalizar o que Lukács chamou de dogmatismo, 

sectarismo.  

Nas palavras do filósofo húngaro:  

Para considerar toda questão do ponto de vista teórico, devemos ter 
presente que um dos traços mais característicos do sectarismo e do 
dogmatismo consiste em relacionar imediatamente os fundamentos da 
teoria com os problemas do dia-a-dia. Isso faz que todo problema 
cotidiano, independentemente de sua natureza, deva ser deduzido 
diretamente e sem mediações dos mais elevados princípios teóricos do 
marxismo-leninismo (2008a, p. 58, grifos originais).  
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Realizada dessa forma imprecisa, ou enviesada, a crítica às relações 

sociais burguesas tende a sucumbir ante a racionalidade hegemônica. 

Inversamente, o desprezo pelo acúmulo de conhecimento científico para a práxis 

implica a reprodução do voluntarismo, do imediatismo, do messianismo.  

Não raro encontramos em literaturas que versam sobre áreas temáticas 

bastante variadas a referência à totalidade, ora como petição de princípio, ora 

como perspectiva de análise, ou mesmo como uma palavra utilizada em um 

contexto alheio, ou mesmo antagônico, ao pensamento marxiano. Em algumas 

ocasiões a categoria de totalidade, no interior desse recurso aludido, apresenta 

uma espécie de “transformismo conceitual”.  

Esse “transformismo conceitual” fragiliza a constituição ontológica da 

categoria, uma vez que a esvazia do seu conteúdo histórico e horizonte teórico 

efetivo. Não é difícil encontrarmos a menção à totalidade como se fosse “toda a 

realidade”, “todos os fatos e processos”, neste sentido um “todo” homogêneo, 

descolado da historicidade, destituído de processos contraditórios e heterogêneos. 

Segundo este tipo de emprego teórico enviesado, a categoria de totalidade seria 

uma chave analítica para o conhecimento universal, o que significa uma 

impossibilidade ontológica. Estas acepções redundam em um ecletismo semântico 

que desfigura a construção rigorosa elaborada pelos clássicos, como tentaremos 

explicitar.  

Se de um lado podemos identificar essas formas enviesadas de emprego 

da categoria de totalidade em literaturas as mais diversas, Guido Oldrini chama 

atenção à distorção que ela recebeu por parte da “sociologia” da primeira metade 

do século XX. Ao mesmo tempo, Oldrini afirma que Lukács não compartilhou com 

a chamada vulgata marxista da II Internacional, mas operou, como Gramsci, o 

justo resgate em relação à categoria de totalidade na segunda metade da década 

de 1940, quando já havia reconsiderado algumas posições idealistas presentes no 

texto-síntese de 1923. Diz o autor: “Lukács não só não renuncia a ela, antes, 

serve-se dela para ilustrar melhor, de modo materialista, o nexo entre causalidade 

e teleologia no complexo global do trabalho” (2002, p. 65).  
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Oldrini está afirmando que a distorção que a categoria de totalidade 

recebeu pela “sociologia” do período fascista (que confundia de forma absurda a 

categoria histórica e ontológica de totalidade com a forma política ultra- 

reacionária do capitalismo: o totalitarismo – por si só um conceito bastante 

impreciso5) não ofuscou o resgate e o adequado tratamento empreendido por 

Lukács, que enxerga nesta categoria a síntese unitária do desdobramento 

categorial do trabalho. Podemos entrever nas palavras de Oldrini o eixo da precisa 

apreciação da categoria de totalidade: sua direta relação com a teoria marxiana da 

objetividade (2002), ou seja, a reprodução social implica a produção de 

necessidades e possibilidades ante as quais as objetivações humanas, o trabalho 

– categoria fundante - incluído, vão se avolumando e se tornando mais complexas.  

Longe de enveredar por um debate meramente formalista ou de 

“preciosismo conceitual”, nosso estudo visa contribuir para o avanço da crítica ao 

sistema do capital que o Serviço Social tem levado a cabo com maior consistência 

desde a década de 1980.  

Para fundamentar nossa perspectiva, optamos pela retomada do núcleo do 

pensamento marxiano a partir da contribuição lukacsiana, que entendemos ser um 

dos mais substanciais “retornos a Marx” produzidos no século XX. Estamos de 

acordo com Nicolas Tertulian quando se referiu à Ontologia de Lukács como “a 

mais ambiciosa e a mais importante reconstrução filosófica do pensamento de 

Marx que foi possível registrar nestes últimos decênios” (1996, p. 57).  

                                                 
5 Segundo o Profº José Paulo Netto, em um texto importante no âmbito do marxismo no Brasil, a 
para além dele, Georg Lukács: um exílio na pós-modernidade: “Trata-se, (...), do abastardamento 
do significado heurístico da perspectiva de totalidade (...). Numa operação em que a ingenuidade 
epistemológica dá as mãos à ignorância dos clássicos do pensamento dialético (e frequentemente 
também à má-fé ideológica), na cultura de oposição dominante na academia a perspectiva crítico-
teórica da totalidade é identificada com o totalitarismo político – conceito inteiramente nebuloso, 
mas que serve para enfiar no mesmíssimo saco o nazi-fascismo e as colapsadas experiências do 
socialismo real. Assim “criticada”, a perspectiva de totalidade cede o passo ao empirismo mais 
rasteiro; quando se restringem as concessões a este, o apelo necessário é a uma “abordagem 
holística” de óbvias conotações místico-irracionalistas” Cf.: NETTO, José Paulo. Marxismo 
Impenitente. Cortês, São Paulo: 2004, p. 153.  
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Perseguimos nesta pesquisa a “ortodoxia” marxista, tal qual Gramsci a 

pensava:  

A ortodoxia não deve ser buscada neste ou naquele seguidor da filosofia 
da práxis, nesta ou naquela tendência ligada a correntes estranhas à 
doutrina original, mas no conceito fundamental de que a filosofia da 
práxis “basta a si mesma”, contendo em si todos os elementos 
fundamentais para construir uma total e integral concepção de mundo 
(...) A filosofia da práxis não tem necessidade de sustentáculos 
heterogêneos; ela mesma é tão robusta e fecunda de novas verdades 
que o velho mundo a ela recorre para alimentar o seu arsenal com 
armas mais modernas e mais eficazes (2004, p. 152). 

Esta concepção gramsciana se coaduna com o núcleo fundamental do 

pensamento lukacsiano, qual seja, voltar a Marx é uma imposição da própria 

historicidade alienada do sistema do capital. Entretanto, esse retorno objetiva a 

reconstrução de seu percurso analítico, como crítica radical das relações 

burguesas de produção, de forma a elucidar a única via de emancipação da 

humanidade, a construção do socialismo. No contexto em que formulou esta 

concepção de ortodoxia, Gramsci criticava a II Internacional Comunista, que 

tentava “complementar Marx” com conceitos kantianos e positivistas, favorecendo 

a presença de traços logicistas, demasiadamente gnosiológicos, idealistas, que 

reduzem o pensamento de Marx a um “como conhecer” formal, que ora deduz a 

história a partir das relações lógicas entre os conceitos, percurso típico do 

hegelianismo, ora esvaziam o papel dos sujeitos históricos reais e atuantes.  

O objeto da crítica gramsciana terminou por se repor historicamente em 

muitos marxistas importantes no decorrer do século XX, que defendiam o 

anacronismo de Marx em face dos novos padrões de acumulação capitalista. 

Agarrar-se a textos não publicados pelo filósofo alemão, a categorias formuladas 

em contextos precisos de maneira a extrapolar seu alcance ou reduzir sua 

capacidade foram, em geral, as formas que esses autores encontraram para 

defender suas teses.  

Tendo em perspectiva a posição gramsciana de que a “filosofia da práxis 

basta a si mesma”, isto é, prescinde de qualquer complementação exterior ao seu 

construto, o percurso analítico deste estudo busca demarcar, de um lado, com a 
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maior precisão possível, o significado teórico de uma das categorias centrais do 

marxismo, a categoria de totalidade. De outro, como esta categoria comparece 

nas Diretrizes Curriculares do Serviço Social brasileiro.    

Muito embora este seja nosso ponto de partida no presente texto, é ao 

mesmo tempo ponto de chegada de nosso movimento global de acúmulo teórico 

no âmbito do Serviço Social. A sólida formação marxista de alguns docentes da 

UFPE, com os quais tivemos a oportunidade de solidificar a formação profissional, 

permitiu-nos um rico contato com a obra do filósofo alemão. Os primeiros contatos 

foram irreversíveis, uma vez que puseram em xeque todo nosso acúmulo anterior, 

cimentado principalmente no irracionalismo alemão. O abandono de nossa 

precedente posição filosófica se tornou inevitável e o mergulho nos textos 

marxianos revelou a fragilidade do pensamento idealista.  

Desde então, temos vivenciado empiricamente o que Lukács formulou em 

belas palavras: 

A relação com Marx é a verdadeira pedra de toque de todo intelectual 
que leva a sério o esclarecimento da sua própria concepção de mundo e 
do desenvolvimento social, particularmente a situação atual, a sua 
inserção nela e seu posicionamento frente a ela. A seriedade, o 
escrúpulo e a profundidade que dedica a este problema indicam se e em 
que medida o intelectual pretende, conscientemente ou não, furtar-se a 
uma clara tomada de posição em face das lutas históricas 
contemporâneas (2008b, p. 37). 

O acesso às fontes originais de Marx, desde a formação profissional, 

favoreceu o amadurecimento possível que apresentamos neste estudo. Tivemos 

contato com o pensamento lukacsiano também no período de formação 

profissional, contudo, a partir das publicações do Profº Sergio Lessa, então único 

autor lukacsiano que pudemos acessar com densidade. Este estudo, por isso, é 

reflexo da incorporação do pensamento marxiano sob a ótica lukacsiana, auxiliada 

em larga medida pelas publicações do Profº Sergio Lessa.  

Se de um lado nossa influência filosófica resultou do caminho descrito, 

nossa formação em Serviço Social permitiu o acesso a bibliografias densas, que 

reclamavam a herança do pensamento marxiano e lukacsiano, chamando a nossa 
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atenção mais fortemente. Foi o caso da obra de Pontes, Mediação e Serviço 

Social, bem como a obra de Guerra, A Instrumentalidade do Serviço Social. Esses 

autores expressavam a necessidade de o Serviço Social vincar raízes críticas 

robustas no seio do pensamento marxiano, de maneira a fortalecer seu 

compromisso histórico com a classe trabalhadora.  Outra leitura de forte influência 

foi a obra de Iamamoto, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de 1982. 

Neste texto, pudemos verificar a primeira tentativa, no âmbito do Serviço Social, 

de incorporar diretamente as categorias marxianas.  

O papel desse mergulho teórico do Serviço Social pode ser medido a partir 

da sua capacidade de crítica das relações capitalistas de produção, do 

amadurecimento da produção intelectual da profissão. Este mergulho contribuiu, 

ao mesmo tempo, para superar a tendência à mera sistematização da práxis, 

tarefa necessária, mas não suficiente para a solidificação da sua perspectiva 

teórica de classe.  

O contato com essas obras no âmbito do Serviço Social, bem como o 

aprofundamento das leituras sobre Marx e Lukács, permitiu que identificássemos a 

questão que viria a ser o elemento de nossa investigação. Na esteira do 

amadurecimento do Serviço Social brasileiro, que vem sistematicamente 

trabalhando e aprofundando categorias teóricas do marxismo: alienação, 

superpopulação relativa, fetichismo da mercadoria, processo de trabalho e 

processo de valorização, mediação, instrumentalidade, hegemonia, individuação, 

dentre outras, a categoria de totalidade tem ganhado expressivo papel de 

sustentação do edifício crítico da profissão. 

Em todos esses estudos, a categoria de totalidade comparece em 

referências diretas, entretanto, ora sendo citada com uma simples menção, ora 

como perspectiva de análise pressuposta. Por isso, apesar de reclamada, não 

apresenta um tratamento específico e sistemático. Isto nos motivou a investigar 

com mais densidade o papel e o significado teórico da categoria de totalidade para 

a crítica do sistema do capital em geral e como poderia contribuir com Serviço 

Social no fortalecimento de seu compromisso com a classe trabalhadora.  
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Frise-se, todavia, que a identificação da categoria de totalidade como objeto 

de estudo está em nítida oposição a uma escolha aleatória e despropositada. 

Assim como a categoria trabalho, a categoria de totalidade é sustentáculo efetivo 

do pensamento marxiano e vêm sendo esvaziada de significado pelas correntes 

pós-modernistas, que se avizinham com cada vez mais força do Serviço Social, 

atualizando tendências de reposição do conservadorismo. De outro lado, o recurso 

indiscriminado à categoria de totalidade pode esfumaçar a sua substância, 

resultando em uma mera ferramenta verbal carente de determinações.  

Esta dissertação se consubstancia, desta maneira, a partir do encontro com 

o problema da substância da categoria de totalidade. Para tanto, debruça-se sobre 

a categoria de totalidade tal como construída no pensamento de Marx, Lukács e 

Mészáros e sobre sua incorporação pelo Serviço Social.  

Nosso objeto, sendo assim, foi construído a partir da recuperação do 

percurso teórico-metodológico empreendido pelo Serviço Social nas duas últimas 

décadas. Entendemos que a discussão levantada pela profissão em torno do 

compromisso com a luta mais geral da classe trabalhadora obteve maior 

consistência a partir das reflexões que contribuíram para descortinar o núcleo de 

alienações imposto pelo sistema do capital. A forma pela qual o Serviço Social 

insere o pensamento de Marx em seu contexto de reflexão teórica e política a 

partir da década de 1980 constitui um dos elementos centrais de nossa 

investigação.  

 Mais precisamente, nosso objeto diz respeito à construção da categoria de 

totalidade no âmbito do pensamento de Marx, Lukács e Mészáros e a sua 

inserção na efetivação das Diretrizes Curriculares dos cursos de Serviço Social 

nas 14 entidades de ensino superior que ofertam o curso na Região Nordeste do 

Brasil, nosso universo de pesquisa. Isto exigiu uma revisão crítica da literatura 

clássica dos autores mencionados. Do mesmo modo, retomamos as principais 

teses presentes na obra de Iamamoto que se relacionam a nosso objeto. Em 

princípio, conforme indica o método marxiano de pesquisa, nosso objeto figurava 

como um fenômeno abstrato, carente de determinações. Por isso, ultrapassar a 
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abstração inicial do contato imediato com o objeto exigiu que fossem recuperados 

os fundamentos ontológicos que estruturam teoricamente e dão densidade à 

categoria de totalidade.  

No desenrolar da investigação, verificamos que os limites da pesquisa 

impunham algumas arestas. Não seria possível, no perímetro deste estudo, 

realizar uma robusta reconstrução histórica da trajetória teórico-metodológica do 

Serviço Social em direção ao pensamento social crítico. Para tanto, seria 

necessário nos debruçarmos sobre a história recente do país, suas 

particularidades em relação à universalidade do sistema do capital, além de 

rastrear cuidadosamente os traços qualitativos dos avanços adquiridos em cada 

obra produzida por intelectuais brasileiros vinculados ao pensamento social crítico. 

Tampouco poderíamos empreender uma leitura imanente capaz de extrair, 

em todas as conseqüências, a estruturação teórica da categoria de totalidade em 

O Capital, de Marx, na Ontologia do Ser Social de Lukács e em O Desafio e o 

Fardo do Tempo Histórico de Mészáros, três das principais obras a que 

recorremos no âmbito dos clássicos. Essa tarefa demandaria um esforço 

investigativo que excederia largamente os limites de uma dissertação. Estas 

anotações se fazem necessárias na medida em que explicitam o traço 

aproximativo e indicativo que atravessa esta pesquisa.  

Sendo assim, optamos pela seleção de capítulos centrais nestas três obras 

mencionadas, nos quais nosso objeto de estudo comparece com expressividade. 

Procuramos expor o núcleo da argumentação dos autores, extraindo os elementos 

fundamentais para a reconstrução da categoria de totalidade. Nossa problemática, 

portanto, é abordada tanto no que diz respeito a seu estatuto ontológico quanto à 

sua utilização como recurso metodológico.   

Para tanto, incorporamos neste estudo a distinção fundamental entre o que 

Marx chamou de método pesquisa (de investigação) e método de exposição. O 

primeiro precisa abarcar detalhadamente as ramificações da questão abordada, 

seus nexos internos e relações exteriores. É a etapa mais meticulosa do estudo, 
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onde as descobertas podem estar ainda em níveis de abstração que precisam ser 

superados. O mesmo ocorrendo com o encadeamento lógico dos enunciados. 

Quanto ao segundo, trata-se da sistemática elaboração do entrelaçamento das 

categorias, de forma que a realidade seja reproduzida na teoria da forma mais 

fidedigna possível. Nesta fase, a abstração inicial e os problemas próprios da 

investigação devem ser resolvidos, transparecendo a estrutura essencial da 

realidade.  

Marx elabora esta questão metodológica em 1873, no Posfácio da segunda 

edição alemã do Capital, quando esclarece seus leitores acerca da incapacidade 

científica da burguesia em abarcar as contradições do capitalismo da segunda 

metade do século XIX. Esta incapacidade se reproduziu na inadequada 

interpretação d’O Capital por parte de alguns teóricos burgueses da época, que 

estavam mergulhando cada vez mais fundo na decadência ideológica própria da 

ciência burguesa pós 1848. Incorporando as afirmações de um artigo do Correio 

Europeu de 1872, Marx assinala acerca de seu método:  

É, sem dúvida, necessário distinguir o método de exposição 
formalmente, do método de pesquisa. A pesquisa tem de captar 
detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e 
rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que 
se pode expor adequadamente o movimento real. (...) o ideal não é nada 
mais que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. 
(1985a, p. 20).  

Essas passagens nos forneceram o horizonte metodológico a partir do qual 

trabalhamos. O método de investigação aqui abraçado nos conduziu por uma 

pesquisa bibliográfica de caráter histórico-sistemático, que buscou extrair os 

conteúdos necessários à formulação do problema de pesquisa e conseqüente 

objeto de estudo, situado no universo a que já nos referimos. Essa primeira etapa, 

contemplada nos dois primeiros capítulos da dissertação, permite solidificar o 

caminho para alcançarmos o objetivo geral da pesquisa, qual seja, analisar em 

que medida a discussão apresentada pelo Serviço Social em relação à categoria 

de totalidade, no universo da nossa pesquisa, aproxima-se ou se afasta das 

formulações construídas pelos clássicos. A exposição que apresentamos, 
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portanto, não reflete necessariamente o caminho da investigação, mas a sua 

reprodução como concreto pensado. Os procedimentos metodológicos utilizados 

neste estudo obedeceram à constituição objetiva do objeto, sendo, por isso, 

construídos a posteriori em relação a ele. Esta determinação se relaciona ao que 

Lukács observou:  

É uma estrutura de caráter completamente novo: uma cientificidade que, 
no processo de generalização, nunca abandona esse nível, mas que, 
apesar disso, em toda verificação de fatos singulares, em toda 
reprodução ideal de uma conexão concreta, tem sempre em vista a 
totalidade do ser social e utiliza essa como metro para avaliar a 
realidade e o significado de cada fenômeno singular; uma consideração 
ontológico-filosófica da realidade em-si, que não se põe acima dos 
fenômenos considerados, coagulando-os em abstrações, mas se coloca, 
ao contrário – crítica e autocriticamente -, no máximo nível de 
consciência, como o único objetivo de poder captar todo ente na plena 
concreticidade da forma de ser que lhe é própria, que é específica 
precisamente dele (1979, p. 27). 

No primeiro capítulo, apresentamos a discussão da categoria de totalidade 

segundo os fundamentos ontológicos elaborados por Georg Lukács. Para tanto, 

selecionamos um capítulo da sua obra ainda inédita em língua portuguesa: 

Ontologia do Ser Social, que foi traduzido para o português pelo Profº Carlos 

Nelson Coutinho e publicado pela editora Ciências Humanas, qual seja, Os 

Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx.  Neste capítulo Lukács trabalha 

com maestria a questão da categoria de totalidade, situando sua gênese 

ontológica a partir da categoria fundante, o trabalho. O filósofo húngaro apresenta 

os nexos que interligam a sociabilidade numa totalidade, em uma unidade que 

abarca o desenvolvimento heterogêneo das categorias sociais. Ao mesmo tempo, 

demonstra como é possível incorporar a categoria de totalidade como recurso 

metodológico para produção do conhecimento científico e filosófico, sem incorrer, 

contudo, na forte tendência do que chamamos aqui de “viés gnosiológico” da 

categoria de totalidade. Apesar de Lukács não utilizar a expressão “viés 

gnosiológico”, que é de nossa autoria, julgamos que ela seja capaz de refletir o 

pensamento do húngaro a este respeito. 

Ainda no primeiro capítulo, simultaneamente à discussão anunciada no 

parágrafo acima, trataremos de um artigo publicado pela Revista Outubro, no 
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primeiro semestre de 2007. Este artigo apresenta uma abordagem sistemática e 

específica em torno da categoria de totalidade. O autor do texto, o Professor de 

Teoria Política e de Fundamentos de Economia Política, Edmilson Carvalho, 

oferece uma contribuição importante à discussão. Sua iniciativa de abordar a “A 

totalidade como categoria central na dialética marxista”, esse, aliás, o título do 

artigo, expressa a relevância teórica da categoria de totalidade. Recorreremos a 

este artigo, pioneiro em larga medida, face à contribuição que oferece ao debate. 

A perspectiva de análise do autor, entretanto, apresenta particularidades de suma 

importância para o debate, visto que não se coaduna, em sua inteireza, com o 

pensamento lukacsiano. Rastrear essas especificidades e estabelecer os limites 

entre a concepção ontológica e histórica da categoria de totalidade frente ao corte 

lógico-gnosiológico presente na concepção de Carvalho favorece o 

desenvolvimento do debate, contribuindo com o diálogo crítico e fraterno no 

interior da tradição marxista. 

O segundo capítulo se apóia em Marx e em Mészáros. Realizamos o 

resgate de alguns capítulos de O Capital, de Marx, obedecendo à nossa convicção 

de que seria necessário recuperar do filósofo alemão a historicidade da categoria 

de totalidade. Esta historicidade se consubstancia nos processos objetivos que 

abriram espaço à conformação da totalidade social a partir dos interesses 

particulares da burguesia. O desenvolvimento histórico do capital como 

objetividade alienada e da burguesia como classe social que incorpora as 

necessidades de reprodução do capital são mediações necessárias para a correta 

passagem dos fundamentos ontológicos à análise histórico concreta do sistema do 

capital. Somente por este caminho é possível empreender “análise concreta de 

situações concretas”, como queria Lênin, sem incorrer no transplante aligeirado 

dos princípios teóricos às operações cotidianas. 

Esses processos histórico-concretos estão expostos por Marx nos capítulos 

de O Capital dedicados aos processos de acumulação primitiva e subsunção do 

trabalho ao capital, respectivamente, capítulos XXIV e XI, XII, XIII. Segundo nossa 

concepção, os processos de acumulação primitiva de capital e de subsunção do 
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trabalho ao capital constituem os elos objetivos fundamentais do sistema do 

capital como totalidade social. São eles que permitem estabelecer a 

particularidade do mundo burguês no curso universal de explicitação da 

humanidade como gênero. Elegemos a edição da coleção Os Economistas, da 

Editora Abril Cultural, por entendermos ser esta a melhor tradução em língua 

portuguesa da obra O Capital.  

A obra de Mészáros, O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico é uma 

coletânea de textos de suma importância para o tratamento do sistema do capital 

como uma totalidade social. Publicado em 2007, o livro fornece uma seqüência de 

textos de tal forma alinhados que tornou a tarefa da seleção de alguns capítulos 

um pouco mais complicada. Entretanto, decidimos centrar atenção nos quatro 

primeiros capítulos, uma vez que eles reúnem elementos suficientes para a 

exposição da contribuição do discípulo de Lukács com relação à categoria de 

totalidade. São eles: A Tirania do Imperativo do Tempo do Capital; A 

Incontrolabilidade e a Destrutividade do Capital Globalizante; Marxismo, o Sistema 

do Capital e a Revolução Social; Socialismo ou Barbárie. No que diz respeito ao 

pensamento de Mészáros, especificamente, reunimos os elementos distribuídos 

nos quatro capítulos sem, contudo, obedecer à exposição do próprio autor. Nossa 

atenção é dedicada principalmente à tese da Incontrolabilidade do capital, pois 

guarda orgânica vinculação com a categoria de totalidade. 

No terceiro capítulo, levantamos brevemente o percurso histórico do 

Serviço social em direção à categoria de totalidade. Em seguida, partimos para a 

discussão da categoria de totalidade apresentada pelas Diretrizes Curriculares de 

1996. Na seqüência, analisaremos como está sendo tratada a discussão da 

categoria de totalidade pelas Instituições de Ensino Superior da Região Nordeste 

do Brasil que oferecem o curso de graduação em Serviço Social.  

Nossa análise tem o objetivo de apreender em que medida a discussão 

realizada na efetivação das Diretrizes Curriculares se vincula ao núcleo da 

produção dos clássicos em relação à categoria de totalidade. Para tanto, 

analisaremos as emendas, a bibliografia sugerida e os objetivos das disciplinas 
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que se conectam ao eixo Fundamentos Teórico-Metodológicos do Serviço Social, 

presentes nos questionários enviados à Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social – ABEPSSS, referentes à pesquisa-avaliativa da 

implementação das Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em Serviço 

Social, realizada no período de fevereiro a dezembro de 2006. 

Esta pesquisa tem por base os seguintes eixos analíticos: totalidade, 

trabalho, ontologia, sistema do capital, Serviço Social, Diretrizes Curriculares. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS ACERCA DA CATEGORIA DE 
TOTALIDADE 

 

1.1  - OS FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DA CATEGORIA DE 
TOTALIDADE NO PENSAMENTO DO ÚLTIMO LUKÁCS E A 
PROBLEMÁTICA DO VIÉS GNOSIOLÓGICO NO ARTIGO DE 
CARVALHO. 

 

 Este capítulo tem como objetivo resgatar a discussão em torno dos 

fundamentos ontológicos da categoria de totalidade no pensamento de Lukács. 

Para tanto, além de recorrer diretamente à concepção lukacsiana, realizamos uma 

interlocução crítica com o artigo de Carvalho, no intuito de oportunizar o 

enriquecimento do debate, pois o diálogo crítico permite que sejam reunidos 

elementos teóricos que ficariam esparsos em uma exposição meramente formal 

dos seus conteúdos. Sendo assim, a concepção lukacsiana se encontra agarrada 

à crítica ao “viés gnosiológico” que procuramos estabelecer aqui. Solidificar a 

categoria de totalidade a partir do pensamento de Lukács abrirá espaço ao 

percurso do segundo capítulo, onde trabalharemos alguns trechos da obra de 

Marx e Mészáros tendo em perspectiva os conhecimentos fincados neste primeiro 

capítulo. Firmada a categoria de totalidade nesses dois capítulos, poderemos 

enveredar na discussão com o Serviço Social. 

 Iniciaremos a exposição afirmando que a ontologia de Lukács nada mais é 

do que uma retomada histórica e minuciosa da “anatomia da sociedade civil”6. 

Segundo o filósofo húngaro, a obra de Marx é o referencial teórico revolucionário 

por excelência. Revolucionário porque devolve à humanidade o atributo de 

                                                 
6 O conceito de sociedade civil que se apresenta no debate contemporâneo sobre a democracia 
(burguesa) não guarda relação orgânica com as formulações dos autores, mesmo os liberais, do 
século XIX. A re-significação, operada nas últimas décadas, esvaziou o potencial crítico dessa 
categoria e a reduziu, na maior parte das vezes, a uma sofrível alegoria geométrica acerca das 
relações sociais, onde caberia delimitar o espaço da sociedade civil, o espaço do Estado e o 
espaço do mercado. O conteúdo da categoria sociedade civil (burguesa) abraçado nesta 
dissertação é aquele indicado pela tradição marxista, principalmente pelo pensamento de Gramsci. 
Conferir: ACANDA, Jorge Luis. Sociedade Civil e Hegemonia. Editora UFRJ, Rio de Janeiro: 2006. 
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conduzir sua própria história, ainda que “sob aquelas circunstâncias com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 2004, p. 

15).  

 À primeira vista, esta determinação pode parecer uma obviedade. Todavia, 

trata-se da maior guinada filosófica já operada na história. O pensamento de Marx 

representa, para Lukács, a demonstração de que a única teleologia presente na 

sociabilidade deriva dos atos de trabalho. Demonstrar a possibilidade ontológica 

da radical alteração dos rumos da história, ou seja, da revolução comunista, é o 

principal objetivo do filósofo húngaro, operação que acontece na contracorrente do 

mecanicismo da II Internacional , do estruturalismo althusseriano e do stalinismo. 

Diz ele:  

Na história da filosofia, como se sabe, raramente o marxismo foi 
entendido como uma ontologia. Em troca, o que aqui nos propomos é 
mostrar como o elemento filosoficamente decisivo na ação de Marx 
consistiu em ter esboçado os lineamentos de uma ontologia histórico-
materialista (...) (2007, p.226). 

 Ao contrário do que a crítica apressada à obra de Lukács assentou como 

“senso comum”, isto é, que a Ontologia representa um retorno da metafísica, uma 

leitura atenta revela que seus fundamentos se alinham cuidadosamente ao núcleo 

do pensamento de Marx. Os discípulos de Lukács que abandonaram o mestre, 

alguns anos antes de sua morte, encaminharam uma série de artigos rejeitando 

suas antigas posições. Suas afirmações, contudo, não infirmaram a sustentação 

teórica e unitária da Ontologia, assim como não resistiram a mais do que alguns 

poucos anos das décadas de 1970 e 1980. Seu principal argumento, o de que a 

Ontologia seria insustentável em duas vias: a primeira, interna, pois seus 

fundamentos seriam entre si contraditórios, e a segunda externa, uma vez que a 

publicação da “pequena Ontologia”, ou seja, dos Prolegômenos a uma Ontologia 

do ser social, seria uma nova elaboração que se contrapunha à “Grande 

Ontologia”, mostrou-se frágil à leitura imanente da obra do húngaro realizada por 

outros autores.  
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 Esse resgate da obra de Lukács por autores que não estão circunscritos à 

Escola de Budapeste7, ainda em desenvolvimento, tem revelado que o 

pensamento lukacsiano é uma sólida reconstrução da nervura do marxismo. 

Nicolas Tertulian tem tomado lugar de destaque nessa recuperação do marxismo 

ontológico em nível internacional. Sua concepção acerca do último Lukács 

sustenta nossa perspectiva de análise, pois, segundo ele: 

(...) a Ontologia do ser social representa um gigantesco esforço para 
examinar, passo a passo, as categorias fundamentais do pensamento 
marxiano, a fim de restituir-lhe a densidade e a substancialidade (...) 
(1996, p. 58). 

  Para Lukács, a obra de Marx expressa, muito além da crítica das relações 

burguesas de produção, uma inédita concepção ontológica acerca do ser social, 

ou seja, da autoconstrução humana através do trabalho. Segundo ele, a 

conhecida formulação marxiana em torno da categoria trabalho, presente no 

quinto capítulo de O Capital, constitui-se a base teórica a partir da qual é possível 

demonstrar, ontologicamente, a possibilidade da transformação radical das 

relações capitalistas de produção.  

 Lukács tinha como objetivo apresentar à humanidade todas as 

conseqüências possíveis que estavam embutidas na clássica colocação marxiana, 

situada no início de O 18 Brumário de Louis Bonaparte, na qual o filósofo alemão 

afirma que “os homens fazem sua própria história”.  Para demonstrar o 

desdobramento categorial dessa afirmação é que Lukács vai encaminhar o núcleo 

de argumentação de seu trabalho. Realizar esse monumental esforço filosófico 

significava uma batalha em duas frentes: a primeira seria a necessidade de 

superar as debilidades no interior do próprio marxismo, acentuadas pelas 

correntes que tentavam “complementar Marx” e pelo marxismo mecanicista do 

início do século XX; a segunda, revigorar a filosofia da práxis para que pudesse 

resistir à avalanche estrutural-positivista que solapava o debate científico na 

segunda metade do século XX. Dizia o filósofo húngaro: 
                                                 
7 A Escola de Budapeste fora composta pelos ex-discípulos de Lukács: Ferenc Feher, Agnes 
Heller, Gyorgy Markus e Mihály Majda. Ístván Mészáros não se inscreve no movimento desses 
autores. 
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(...) nas últimas décadas, o neopositivismo, radicalizando as velhas 
tendências gnosiologistas, dominou de modo incontrastado, com sua 
recusa de princípio em face de toda e qualquer colocação ontológica, 
considerada como não científica. E não apenas na vida filosófica 
propriamente dita, mas também no mundo da práxis (2007, p. 225). 

 A categoria trabalho se constituiu, então, a pedra de toque de toda a 

estrutura teórica lukacsiana. Se o trabalho é a atividade responsável pela auto-

humanização, é por conseqüência a categoria fundante de toda a sociabilidade.  

Ser categoria fundante não é resultado de uma antecipação cronológica de 

qualquer natureza, nem de um privilégio descabido atribuído por uma ortodoxia 

teórica. Antes, reflete a prioridade ontológica da única categoria que estabelece o 

intercâmbio da humanidade com a natureza.  

 Desde os momentos mais primordiais, quando o homem realiza o que 

Lukács chama de “salto ontológico” para fora da reprodução meramente biológica, 

em direção à reprodução social, o trabalho surge como uma complexa estrutura 

de ação, que sintetiza teleologia e causalidade8  de uma forma sui generis. Esta é 

a nervura teórica a partir da qual partiremos: trabalho e sociabilidade, produção e 

reprodução social como unidade que tem um desenvolvimento heterogêneo de 

categorias. Sublinhe-se que a categoria de totalidade é uma determinação 

constitutiva da reprodução social. As lutas de classes imprimem características 

específicas à totalidade social, mas não se constituem em seu elemento fundante. 

 A totalidade social é a categoria histórica que consubstancia a esfera da 

reprodução social, assim como o trabalho é a categoria que materializa a 

produção dos meios de produção e subsistência. O trabalho é responsável pelo 

surgimento de uma nova forma de ser, o ser social. O ser social dá início, ao 

mesmo tempo, à sociabilidade como gênero, uma forma de reprodução que se 

                                                 
8 A categoria da causalidade é de suma importância para o pensamento lukacsiano. “A causalidade 
é um princípio de automovimento que repousa sobre si mesmo, mantendo esse seu caráter mesmo 
quando uma série causal tem seu ponto de apoio num ato de consciência” (LUKÁCS, Georg. Apud 
LESSA, Sergio. Mundo dos Homens. São Paulo, Boitempo: 2002, p. 71). Com esta acepção se 
estabelece uma ruptura com todo o pensamento teleológico idealista. Lukács considera dois níveis 
de causalidade: causalidade dada, a esfera da natureza, que antecede o ser social e se reproduz 
de forma ontologicamente independente deste; e a causalidade posta, resultado do 
desdobramento categorial do trabalho e demais objetivações da reprodução social. 
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distingue essencialmente da reprodução natural biológica e inorgânica. A partir do 

trabalho é que a história humana se torna possível, história do gênero e suas 

formas de organização da produção. Ao mesmo tempo, história do processo de 

individuação que, tal qual a história das formações sociais, adquire características 

específicas a partir do desenvolvimento da sociabilidade e da sucessão histórica 

dos modos de produção, marcada pelas lutas de classes desde o escravismo.  

 O trabalho possui características imanentes que podem ser desdobradas 

potencialmente ao infinito. Este é um impulso próprio do trabalho, isto é, seus 

resultados remetem para além do provimento das necessidades imediatas que o 

requisitaram. Este remeter para além das necessidades imediatas tem um duplo 

sentido: permite que os objetos produzidos desencadeiem novos nexos causais, 

mediante o processo de exteriorização, de um lado e, de outro, é o solo genético 

da produção do excedente econômico. A produção de novos nexos causais 

expressa as múltiplas possibilidades de desenvolvimento, relativamente 

independentes da teleologia originária, que são desencadeadas pelo trabalho e 

entram para a história.  

As objetivações fundadas pelo trabalho marcam a causalidade com traços 

em última instância subjetivos, pois nascidos a partir do pôr teleológico singular. 

Isto não significa, absolutamente, um retorno do idealismo. Antes, trata-se do 

acento autêntico conferido à prévia ideação, à teleologia, como momento 

necessário a qualquer objetivação. Entretanto, importa frisar que, se todo ato de 

trabalho é uma síntese entre teleologia e causalidade, o inverso não é 

necessariamente verdadeiro. Nem toda síntese entre teleologia e causalidade 

pode ser identificada como trabalho – categoria fundante; note-se a produção de 

uma obra de arte a partir da extração de minerais, por exemplo. A função 

primordial do trabalho e sua diferença específica em relação às demais atividades 

é a transformação da natureza em meios de produção e subsistência. Sem esta 

distinção, o risco de serem cometidos equívocos conceituais é bastante alto. 

A exteriorização, como momento particular do trabalho em que a 

objetividade natural recebe o formato exigido pela prévia-ideação e se constitui 
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como nova objetividade na reprodução social, insere no desenvolvimento da 

causalidade novas legalidades que estabelecerão com essa mesma causalidade 

relações que extrapolam o ato fundador. Esse conjunto de determinações constitui 

o nexo ontológico da história das relações sociais. Dito de outra forma: a história 

das relações sociais é o solo genético sobre o qual são produzidas as categorias 

que articulam o gênero humano em uma totalidade social. Acompanharemos com 

mais cuidado essas determinações no decorrer deste capítulo.  

O desdobramento categorial do trabalho, por isso, é a totalidade social. 

Todavia, é preciso delimitar em que consiste e como se constitui a categoria de 

totalidade para Marx e Lukács, visando evitar as formas ambíguas que esta 

categoria possa adquirir. Esta ambigüidade, conforme tivemos ocasião de 

antecipar na introdução, é resultado de uma apreciação enviesada das categorias 

sociais e históricas, seja por meio da problemática metodológica no que diz 

respeito ao estudo de Marx, seja pela vertigem causada a partir das alterações “de 

superfície” das relações de produção no sistema do capital, mesmo sendo essas 

extremamente marcantes – tecnologias de automação, micro-eletrônica, rede 

mundial de computadores, financeirização da economia e assim por diante.  Ante 

a imprecisão conceitual que estas questões possam suscitar é que se coloca a 

importância de delimitar a categoria de totalidade no âmbito do pensamento social 

crítico, de forma a ultrapassar o nível abstrato da simples menção à totalidade. 

Precisamos perseguir, então, as determinações recíprocas entre trabalho e 

totalidade social, para explicitar porque a categoria fundante desencadeia uma 

reprodução social como totalidade e quais as diferenças específicas entre a 

concepção ontológica da categoria de totalidade e o que estamos chamando de 

“viés gnosiológico”.   

O escopo de nossa investigação, a categoria de totalidade, comparece em 

um artigo da revista Outubro publicado no primeiro semestre de 2007. O autor do 

texto, o Professor de Teoria Política e de Fundamentos de Economia Política, 

Edmilson Carvalho, oferece uma contribuição importante à discussão. Sua 
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iniciativa de abordar a “A totalidade como categoria central na dialética marxista”, 

expressa o estatuto teórico da categoria de totalidade 

Seu texto constitui uma tentativa de sistematização dos elementos 

componentes da totalidade social. Carvalho oferece em seu artigo um interessante 

exemplo do recurso à totalidade empreendido pelo próprio Marx. O autor resgata a 

conhecida e valorosa passagem de Marx nos Grundrisse, na qual critica o método 

de investigação da ciência burguesa por não superar as aparências abstratas que 

os fenômenos interpõem ao pesquisador. A não ultrapassagem do nível aparente 

dos fenômenos redunda em resultados analíticos parciais, mistificadores, pois 

descolados dos nexos profundos e recíprocos que articulam os fenômenos em 

uma totalidade.  

Além de recuperar essas passagens, mais diretamente articuladas ao 

contexto do que se convencionou chamar de método em Marx, Carvalho chama 

atenção às investidas das teorias pós-modernistas em direção ao edifício 

marxiano. Um dos principais alvos dessas investidas é a categoria de totalidade, 

dada sua função primordial na estrutura analítica de Marx. O núcleo essencial das 

teorias pós-modernistas, segundo o autor, poderia ser identificado com o 

neokantismo e à sua conhecida afirmação da incognoscibilidade da realidade, isto 

é, a essência da realidade não pode ser conhecida, apenas os fenômenos. 

Segundo ele, os pós-modernismos fragmentam a razão e renunciam à categoria 

de totalidade como recurso lógico, ao que podemos adicionar: heurístico. Nas 

palavras de Carvalho: “(...) mais cabalmente nos atuais tempos de descostura e 

dos pós-modernismos, nunca é demais lembrar e confirmar o estatuto onto-

gnosiológico e o valor intrínseco dessa importante categoria (de totalidade – JS) 

(...)” (2007, p.179).  

Ao avançar no texto, Carvalho tenta evidenciar que são requeridos alguns 

“procedimentos filosóficos” (idem, p. 180) através dos quais é possível construir a 

categoria de totalidade e sua capacidade analítica. Esses procedimentos visam 

estabelecer, de um lado, a crítica aos pós-modernismos e à sua insistência no 

caráter fragmentário e caótico da realidade, uma vez que permitiria demonstrar a 
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estruturação unitária do real. De outro, explicitaria de uma forma mais 

propriamente metodológica o conteúdo a ser perseguido pela análise marxista. 

Acompanhando Carvalho no seu raciocínio, temos que é preciso manter a 

observância da reciprocidade na interação dos complexos sociais. Em linguagem 

gramsciana, isso significaria as relações dialéticas entre a infra-estrutura e a 

superestrutura, suas contradições e reciprocidades. Neste particular, o autor 

apresenta alguma proximidade com o pensamento lukacsiano no que diz respeito 

à compreensão das relações sociais como um complexo de complexos, ou seja, 

todas as esferas imprimem relações recíprocas no seu desenvolvimento. Estas 

relações recíprocas, porém, não acontecem aleatoriamente. Tampouco, podem ter 

equalizados seus raios de ação.  

O próximo procedimento, sempre segundo o autor do artigo, seria a 

captação da transversalidade da totalidade, isto é, a noção de que não há 

elementos simples ou compartimentados na reprodução social. Cada esfera, cada 

categoria, é em si um complexo, que tem acima e abaixo de si, complexos, 

totalidades mais amplas e mais restritas. Segundo Carvalho:  

Ademais, toda totalidade é formada de categorias e relações simples, 
entre as quais algumas mais fundamentais, que devem ser conhecidas e 
descortinadas para exatamente dar passagem à reconstituição abstrata 
do todo; o todo é, portanto, estruturado e hierarquizado e, sem que se 
tenha percorrido essa estrutura e essa hierarquia, no ato de sua 
constituição, a partir do que ela possui de essencial, a categoria (de 
totalidade – JS) permanece indeterminada e, por isso mesmo, indefinida 
(idem, p. 181, grifos originais).  

Este é um ponto em que o autor, aparentemente de forma despercebida, 

afasta-se do pensamento lukacsiano, pois o filósofo húngaro admite que haja 

esferas mais complexas que outras, mas não uma sua hierarquização. Esta 

questão se refere à determinação da essência da categoria de totalidade, na 

locução de Carvalho, “o que ela possui de essencial”. O autor do artigo relaciona 

de maneira hispostasiada a “essência” da totalidade à reconstrução “das 

categorias mais fundamentais”. Ou seja, a constituição ontológica da totalidade 

dependeria da reconstrução de algumas outras categorias ditas “mais 
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fundamentais”, como se houvesse uma relação de pré-requisito necessário ao 

acesso à totalidade.  

Mais que isso, o recurso desmedido às categorias “mais fundamentais” 

como núcleo essencial da categoria de totalidade sugere uma insuficiente 

apreciação do nível fenomênico da realidade. Essência e fenômeno são distintos 

não pelo conteúdo “mais real” ou “menos real”, ambos possuem o mesmo estatuto 

ontológico. O traço distintivo entre essência e fenômeno, no contexto do 

pensamento lukacsiano, é a categoria da continuidade9. O peso que Carvalho 

atribui a esta hierarquização se aproxima à conhecida dualidade ontológica 

idealista, para a qual existiria uma esfera “real”, verdadeira, dotada de uma 

essência perene e definitiva; a outra esfera, a fenomênica, seria o espaço onde a 

aparência, contingente e passageira, não apresentaria o mesmo estatuto 

ontológico, uma vez que a historicidade característica do nível fenomênico seria 

oposta ao caráter a - histórico da essência. Neste ponto, o autor está bastante 

próximo da terceira forma de apreciação das categorias, destacada na 

enumeração de Lukács: 

Na economia burguesa da época de Marx, essas categorias — como, 
por exemplo, produção e consumo — haviam sido em parte assumidas 
como idênticas, em parte contrapostas como excluindo-se 
reciprocamente, e em parte tratadas de modo a serem encaixadas em 
falsas hierarquias (1979, p. 66, grifos nossos). 

Dando prosseguimento, sempre no sentido de recuperar o potencial 

analítico, gnosiológico da categoria de totalidade, Carvalho postula que esses 

procedimentos permitem atingir níveis cada vez mais universalizantes de análise, 

de forma que 

(...) é exatamente a apreensão lógica que preside as suas conexões – 
que constitui, portanto, a sua essência, a sua lei -, e que está presente 
em toda a transversalidade conectiva do todo, que permite a 
possibilidade de conhecimento, portanto, também, de uma relativa 

                                                 

9 Extrapola os limites deste estudo a exposição sistemática acerca da categoria da continuidade na 
distinção ontológica entre essência e fenômeno. Remetemos uma leitura conseqüente em LESSA, 
Sérgio. Lukács: ontologia e historicidade. In: Revista Transformação, vol – 19, p. 87 a 101, UNESP-
Marília. São Paulo: 1996.  
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predição do movimento do todo (...). O grau de acerto em tal tipo de 
predição vai depender da capacidade de apropriação do máximo de 
mediações existentes nas relações entre a lei e as circunstâncias 
presentes no processo de crise (idem, p. 183 e 184, grifos originais).  

Dito de outro modo e na trilha do autor: a razão tenta acompanhar o 

movimento da realidade, tornando a análise cada vez mais complexa ao abarcar 

níveis cada vez mais abrangentes de relações. Nesta altura, seria possível captar 

a essência da totalidade antes mesmo que o movimento racional tenha se 

completado. A realidade é paulatinamente penetrada pela razão e a categoria de 

totalidade pode ser capturada a partir da explicitação de determinadas “categorias 

mais fundamentais”. Seria uma espécie de antecipação possível da totalidade a 

partir do conhecimento da essência dessa mesma totalidade.  

Dito de forma direta: conhecida a essência das relações entre as 

categorias, a categoria de totalidade pode ser revelada e “relativamente predita”. 

Para Carvalho, os “procedimentos filosóficos” em torno da categoria de totalidade 

permitiriam uma “relativa predição do movimento do todo”, sempre em relação ao 

nível de apropriação de mediações atuantes. Ao recorrer a um “procedimento 

filosófico” em busca de uma “capacidade preditiva”, Carvalho nos parece 

enveredar em um percurso não só estranho, mas alheio ao pensamento marxiano-

lukacsiano: é a razão formal, positivista, o leito privilegiado destas operações. 

Para Tertulian: “A racionalidade dos fatos não pode ser estabelecida a não ser 

post festum, e toda tentativa de fazê-los entrar em modelos preestabelecidos (a 

partir de uma grade a priori da racionalidade) só pode terminar em fracasso” 

(1996, p. 60).  

Isto significa que as grandes descobertas acumuladas pela teoria crítica 

apontam o sentido geral e as tendências de desenvolvimento de determinadas 

relações e complexos, permitindo a apreensão das tendências histórico-universais 

e compondo o arcabouço teórico capaz de cimentar a crítica do sistema do capital. 

Neste quadro estão inseridas as grandes contradições da reprodução do capital 

como uma totalidade: acumulação de riquezas e pauperismo sistemático; 
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desenvolvimento das forças produtivas e limitação exponencial do tempo 

disponível; assim por diante. 

Entretanto, apenas a “análise concreta de situações concretas”, como dizia 

Lênin, aqui incluído o debate teórico, permite acessar os nexos e relações que 

orientam o desenvolvimento dos complexos, permitindo estabelecer, “post festum” 

como assinala Tertulian, a racionalidade, o sentido dos elementos que 

influenciaram decisivamente para os resultados encontrados. Não é possível 

“predizer”, mesmo que relativamente, como quer Carvalho, o “movimento do todo”.  

O pôr teleológico, ou seja, as ações humanas orientadas a fins específicos, 

incluindo aquelas condensadas nas objetivações mais elevadas como a política e 

a ideologia, assim como a possibilidade de eclosão de momentos revolucionários, 

imprimem à reprodução social um caráter radicalmente imprevisível. Segundo o 

pensamento marxiano, não há teleologia na história. Aos homens cabe a 

condução de sua própria história. Portanto, não é possível “predizer” os 

desdobramentos da reprodução social. Deduzir a história a partir de uma operação 

típica da lógica formal, na qual o desenvolvimento objetivo das categorias tem 

papel secundário ante as deduções lógico-gnosiológicas da razão, geralmente 

conduz a um retorno do idealismo. Por conseguinte, ao esvaziamento do traço 

tipicamente revolucionário do marxismo. 

Para apoiar sua exposição com elementos concretos, Carvalho recorre à 

categoria de modo de produção capitalista. Segundo ele, o modo de produção 

capitalista constituiria a categoria de totalidade, historicamente determinada. Nela, 

as “categorias mais fundamentais”, “categorias-chave” (idem, p. 188), encontram-

se em relações recíprocas com o que ele chama de “categorias-resumo” (idem, p. 

190), ou seja, categorias mais complexas, que contém em si um circuito amplo de 

mediações e inter-relações categoriais.  

Visando tornar mais palpável esse percurso racional, Carvalho exemplifica 

que categorias como mercadoria e, no seu interior, trabalho, valor, mais-valia são 

“categorias-chave” indispensáveis para acessar as “categorias-resumo” 
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população, sociedade, modo de produção. O autor do artigo atribui o estatuto 

científico da categoria de totalidade a estes “procedimentos filosóficos”, pois eles 

indicariam o percurso heurístico através do qual a categoria de totalidade poderia 

ser apanhada, sempre vinculada ao método inaugurado por Marx. No sentido de 

sua tese, poderíamos dizer que seria possível captar a essência do modo de 

produção capitalista, a essência da totalidade, a partir da investigação sistemática 

das relações recíprocas e contraditórias das “categorias-chave”, uma vez que elas 

revelariam a “essência” das “categorias-resumo”.  

Dando voz a uma das passagens mais expressivas do artigo, temos:  

É essa categoria que o método de Marx revela: uma totalidade jamais 
idealizada, porque esse método não finge que constrói o conhecimento, 
como fazem as grandes formulações idealistas, por meio de uma série de 
associações, total ou parcialmente arbitrárias, de idéias – porque 
descoladas dos aspectos decisivos do real concreto, em cuja 
transformação o sujeito que pensa age direta e ativamente (idem, p. 189).
  

 Observado à luz do último Lukács, o texto de Carvalho apresenta uma tese 

bastante peculiar acerca da categoria de totalidade. Peculiaridade acentuada a 

partir da constatação da ausência de referência relativa ao Lukács da Ontologia. A 

única referência de Carvalho ao filósofo húngaro se limita ao opúsculo 

Existencialismo ou Marxismo?, do qual não é possível extrair uma abordagem 

conseqüente em torno da categoria de totalidade dado o foco do texto lukacsiano: 

um debate que recupera a gênese, o desenvolvimento e o solo histórico que 

alimenta os pensadores denominados de existencialistas, predominantemente 

franceses. Este fato chama atenção porque, segundo nossa compreensão, ladear 

a discussão lukacsiana presente na Ontologia pode implicar em caminhos teóricos 

enviesados, precisamente os que o filósofo húngaro empenhou-se em superar: o 

logicismo hegeliano e seu “ultra-racionalismo” que marcou o marxismo no período 

stalinista10. 

                                                 
10 Lukacs trava um corajoso debate com o que chamou de “destruição da razão”: o estruturalismo, 
o neo-positivismo, o existencialismo e muitas formas de idealismo objetivo e subjetivo que 
emergiram na filosofia do século XX. Entretanto, não foi complacente com leituras que 
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A este respeito, podemos destacar, de início, que o pensamento lukacsiano 

não se refere às categorias menos complexas de maneira a atribuir maior ou 

menor “peso ontológico”. Desta forma, no contexto lukacsiano, seria incorreto 

estabelecer uma estrutura hierárquica entre as categorias a partir do seu conteúdo 

objetivo. Todas as categorias sociais têm rigorosamente o mesmo estatuto 

ontológico e se desenvolvem de forma heterogênea. Essa heterogeneidade no 

desenvolvimento dos complexos sociais não pode ser confundida em termos de 

essência e fenômeno.  

A esfera do direito, por exemplo, apresenta um grau de complexidade 

extremamente elevado e se desdobra mais agilmente que a esfera da produção 

material. Contudo, tomar a esfera do direito, a partir do seu desdobramento 

complexo e abrangente, como uma “categoria-resumo”, como uma “categoria mais 

fundamental”, no dizer de Carvalho, como componente da essência das relações 

sociais, poderia representar uma mistificação grave da realidade.  

A questão apresenta ainda mais dificuldades na medida em que não 

fornece, precisamente, quais seriam as “categorias-resumo” que exerceriam o 

papel de “categorias mais fundamentais”. A esfera do direito, para continuarmos 

com o exemplo levantado, poderia ser elevada ao patamar de “categoria mais 

fundamental”? O cenário analítico que Carvalho apresenta permite entrever que 

essas “categorias” seriam extraídas a partir “do caminho de volta” da análise. Ou 

seja, seriam construídas a posteriori. No entanto, o texto de Carvalho não aponta 

a possibilidade de limites qualitativos ou quantitativos de qualquer natureza à 

identificação de “categorias mais fundamentais”, de forma que diferentes 

investigadores poderiam chegar, sem embargo, a diferentes conclusões, as mais 

distintas possíveis. 

                                                                                                                                                  

esfumaçavam o nódulo do pensamento de Marx no interior do marxismo. Por isso, sua crítica à 
interpretação do último Engels em torno de uma dialética da natureza é enérgica, apontando-a 
como um dos elementos fundamentais do marxismo apresentado pela Segunda Internacional.. 
Entre os autores que tratam desta questão cf..: LESSA (2002), TERTULIAN (1996). 
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Como é possível notar, não haveria impedimentos à identificação de 

diferentes “categorias mais fundamentais” a partir das análises de diferentes 

investigações. O fator subjetivo de cada pesquisador desempenharia o papel de 

determinante na elaboração da “essência” da categoria de totalidade. A regência 

do sujeito na pesquisa suplantaria a prioridade ontológica do objeto, o que 

significa a ruptura com o método marxiano.  

Inversamente, os resultados da operação de Carvalho encontram 

dificuldades no mesmo patamar, uma vez que a enumeração das “categorias mais 

fundamentais”, em um momento anterior à análise concreta, terminaria por 

cristalizar a priori, a partir da razão, as categorias que são históricas. Por um 

caminho ou por outro, a essência do método em Marx termina esvaziada no 

contexto da proposta de Carvalho.  

O horizonte teórico ao qual a concepção do autor termina por se avizinhar é 

o horizonte kantiano. Isto porque o potencial analítico da categoria de totalidade 

subsume a sua constituição ontológica, histórica. Esta subsunção se expressa no 

demasiado dimensionamento da categoria de totalidade como recurso heurístico, 

interpretativo. A categoria de totalidade se encontra enredada em um “como 

conhecer”, ou seja, em uma gnosiologia hipertrofiada que termina por esmaecer a 

historicidade. Esta subsunção da realidade aos procedimentos racionais dos 

sujeitos cognoscentes é um dos traços distintivos do idealismo. Como disse 

Lessa: “o filósofo húngaro é um crítico radical de toda, (...), postura gnosiológica 

no tratamento do ser social” (2002, p. 108). 

Após citar uma conhecida passagem na qual Marx se refere ao estatuto 

ontológico do ser, afirmando que “um ente não objetivo é um não-ente” (1979, p. 

36), Lukács coloca algumas questões que consideramos de suma importância 

para a construção da categoria de totalidade. Ao mesmo tempo, sua concepção 

pode solidificar os argumentos que estamos interpondo ao texto de Carvalho. Diz 

o filósofo húngaro, referindo-se à passagem que acabamos de mencionar: 

Já aqui Marx rechaça todas aquelas concepções segundo as quais 
determinados elementos "últimos" do ser teriam ontologicamente uma 
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colocação privilegiada com relação aos elementos mais complexos, mais 
compostos; e rechaça também a concepção segundo a qual — no caso 
desses últimos — as funções sintéticas do sujeito cognoscente 
desempenhariam um certo papel no quê e no como da sua objetividade. 
A filosofia kantiana foi, no século XIX, a forma mais típica da teoria que 
afirma o nascimento sintético de toda objetividade concreta, (...) uma 
teoria segundo a qual é o sujeito que, no que se refere à objetividade 
concreta, realiza em cada oportunidade a síntese concreta, embora 
submetido a um procedimento que lhe é prescrito por uma lei. Ora, dado 
que a marginalização da ontologia marxiana, desde o princípio e durante 
muito tempo, ocorre predominantemente sob o influxo kantiano, (...) — 
apesar das múltiplas alterações na visão do mundo burguesa — ela 
ainda não perdeu inteiramente sua atualidade (1979, p. 36). 

Esta passagem do texto lukacsiano é dotada de uma importante riqueza 

teórica para nosso estudo. Como está claro nas linhas iniciais, para Marx, os 

“elementos últimos” do ser, as correlatas “categorias-chave” no texto de Carvalho, 

não gozam de nenhuma “colocação privilegiada” em relação às categorias mais 

complexas, ou seja, às “categorias-resumo” do autor do artigo. Por isso, uma vez 

mais, não é possível estabelecer uma hierarquia entre as categorias, nem 

distingui-las em termos de essência e fenômeno a partir do nível de abrangência 

de seu raio de ação efetivo. É característica marcante do idealismo kantiano a 

atribuição da síntese categorial ao sujeito que investiga, embora esteja ele próprio 

submetido a procedimentos gnosiológicos, precisamente o quadro proposto por 

Carvalho. Conforme as últimas linhas da citação, a influência kantiana no 

marxismo não sofreu uma fratura definitiva. Ao contrário, a força que exerce 

contribuiu historicamente para “a marginalização da ontologia marxiana”, como diz 

Lukács.   

O tratamento acentuadamente gnosiológico oferecido pelo artigo de 

Carvalho, na forma de suas “categorias-chave” e “categorias-resumo”, parece 

supor um afastamento do universo categorial marxiano e definitivamente do 

lukacsiano, aproximando-se ao pensamento kantiano. No contexto marxiano e 

lukacsiano, são estranhas elaborações que ofereçam uma hierarquização, em 

termos de conteúdo ontológico, entre as categorias extraídas da realidade, 

conforme vimos. 
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 Para nos localizarmos no contexto do marxismo ontológico, a chave 

analítica capaz de superar, neste particular, os riscos de mistificação que se 

interpõem à concepção de Carvalho é a categoria social que exerce a função de 

momento predominante em cada momento histórico efetivo. 

O momento predominante não se constitui uma esfera rígida, que determina 

mecanicamente a totalidade social, como insistia o marxismo vulgar. Tampouco 

pode ser identificado ao sabor do sujeito que pesquisa. É uma estrutura dinâmica, 

sujeita a alterações recíprocas com os demais complexos sociais. Historicamente, 

o momento predominante se localiza de forma majoritária no complexo da 

economia, uma vez que este é o lócus do trabalho – categoria fundante. 

 Entretanto, em conjunturas históricas excepcionais, como em grandes 

revoluções - a burguesa no século XVIII, por exemplo, o momento predominante 

da totalidade social passa a ser a política, pois será ela que apontará os novos 

caminhos a serem trilhados pela reprodução social. As decisões coletivas 

produzidas em uma conjuntura deste tipo poderão implicar em rumos irreversíveis 

para a humanidade, incidindo na própria esfera econômica, alterando as 

configurações da produção material da riqueza social. Vejamos como Lukács, na 

Ontologia, coloca a questão do momento predominante:  

É claro: a interação tem muitos aspectos e se articula de diferentes 
modos; mas é também claro que, nessa relação entre determinações 
reflexivas tão ricamente articuladas, revela-se com toda evidência o 
traço fundamental da dialética materialista: nenhuma interação real 
(nenhuma real determinação reflexiva) existe sem momento 
predominante. Quando essa relação fundamental não é levada na 
devida conta, tem-se ou uma série causal unilateral (e, por isso, 
mecanicista, simplificadora e deformadora dos fenômenos); ou, então, 
aquela interação carente de direção, superficialmente brilhante, da qual 
Hegel criticou em seu tempo a falta de idéia, mas sem encontrar a 
solução do problema. No caso da interação entre produção e consumo, 
é evidente que a primeira "é o ponto de partida da realização e, portanto, 
seu momento predominante." (1979, p. 70) 

O filósofo húngaro deixa claro que nas inter-relações entre os complexos 

sociais, nas suas palavras mais precisas – nas determinações reflexivas, a 

categoria social que exerce a função de momento predominante impulsiona as 
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demais categorias sociais. Ela se torna uma condição indispensável, sem a qual 

não há reprodução social possível. O complexo social da economia é geralmente 

o momento predominante da totalidade social porque detém em si a categoria 

fundante de toda a sociabilidade – o trabalho, já em si mesmo um complexo social 

universal, mas historicamente determinado. 

Temos aqui explicitada a determinação reflexiva entre trabalho e totalidade 

social. Por ser o trabalho a categoria fundante do “mundo dos homens”, expressão 

que compartilhamos com Lessa (2002), e condição indispensável da reprodução 

social, ele se constitui, in limine, o momento predominante da totalidade social. 

Assim sendo, é possível estabelecer, em termos de método de investigação em 

Marx, a angulação precisa de análise crítica do sistema do capital.  

Dito de outra forma: a “análise concreta de situações concretas” não resulta 

em conclusões ao sabor do sujeito pesquisador. A análise da categoria de 

totalidade precisa revelar sua articulação ontológica com a categoria fundante do 

“mundo dos homens”, com o momento predominante da reprodução social, de 

modo a extrair dela as conseqüências teóricas efetivas para a reprodução social. 

Temos, pois, que são as configurações históricas objetivas do trabalho – categoria 

fundante, o momento predominante da categoria de totalidade. A crítica radical ao 

sistema do capital, por isso, ficaria interditada se não se levasse em conta a 

prioridade ontológica da categoria social que exerce a função de momento 

predominante para a reprodução social.  

Esta prioridade ontológica das categorias sociais frente à organização das 

formas de pensamento, do como conhecer, da gnosiologia, significa a prioridade 

do objeto de pesquisa ante o sujeito pesquisador. Sugere, por isso, ao contrário de 

uma aparente recusa do estabelecimento de um método de investigação, a sua 

demarcação no horizonte analítico do pensamento crítico, uma vez que é o 

movimento histórico o parâmetro do movimento da razão. Nesse preciso sentido é 

que a categoria de totalidade pode ser utilizada também como um recurso 

racional, já que reflete a forma efetiva de desenvolvimento do ser social. 
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Como o desdobramento categorial do trabalho implica o desenvolvimento 

de complexos sociais relativamente autônomos, é a categoria de totalidade a 

portadora privilegiada do acesso ao conhecimento da realidade, uma vez que as 

determinações específicas de cada mediação, de cada complexo parcial, tornam-

se mera abstração se descoladas do movimento da totalidade social. É apenas 

porque se constitui uma característica imanente à reprodução social em geral, e 

ao sistema do capital em particular, que a categoria de totalidade pode ser 

utilizada como uma ferramenta metodológica do pensamento social crítico. Por 

isso, sustentamos que a categoria de totalidade não pode ser reduzida a um 

pressuposto gnosiológico, sob pena de desfigurá-la em mero conceito abstrato, 

mero recurso lingüístico esvaziado de conteúdo histórico.  

 No contexto do pensamento marxiano não há espaço para a redução de 

uma categoria a mero conceito formal. Segundo Marx, as categorias são reais e 

atuantes na história dos homens, operam efetivamente na sua cotidianidade. 

Esse, aliás, é um dos maiores avanços que o pensamento de Marx representou 

ante a filosofia idealista, qual seja, demonstrar a historicidade das categorias. Isto 

significa que as categorias não são estruturas supra-históricas que devem 

comparecer na objetividade da história que segue um curso teleológico, finalístico. 

Tampouco podem ser identificadas como “essências lógicas”, “determinações do 

intelecto”, como queria Kant e quer o neokantismo, a partir das quais se tornaria 

possível deduzir a história.  

Para Marx: “(...) as categorias (...) são, contudo, na determinidade dessa 

abstração, igualmente produto de condições históricas, e não possuem plena 

validez senão para essas condições e dentro dos limites destas” (1999, p.43). As 

categorias são históricas e podem ser, pela história, superadas, suprimidas, 

desenvolvidas, transformadas a partir dos atos teleologicamente orientados 

empreendidos pelos homens. Embora a teleologia seja imanente a toda 

objetivação humana, não há possibilidade, no contexto marxiano e lukacsiano, de 

uma universalização da teleologia no sentido do direcionamento definitivo dos 
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rumos da história. A teleologia é uma categoria restrita a cada momento particular 

de objetivação em interação na cadeia de causalidade.  

A teleologia que opera uma objetivação desencadeia o que Lukács chamou 

de um “período de conseqüências”11, limitado e determinado historicamente ante o 

sujeito, singular ou coletivo, que empreende a ação. Entretanto, as objetivações 

humanas entram no sistema de causalidades e adquirem uma legalidade própria, 

interagindo de forma eminentemente imprevisível com os demais complexos e 

sujeitos atuantes. A teleologia é, pois, um momento peculiar ao pôr teleológico, ou 

seja, restringe-se ao ato fundador da objetivação, ou ao traço qualitativo que será 

impresso pelo pôr teleológico em uma objetivação já plenamente explicitada. Se a 

teleologia é imanente à práxis em geral e ao trabalho – categoria fundante- em 

particular, não o é com relação à história. O pôr teleológico pode alterar 

radicalmente a causalidade, mas está ontologicamente impossibilitado de 

transformar-se na própria causalidade. Estas distinções correspondem à estrutura 

analítica da ontologia lukacsiana do ser social, construída em sólidas bases 

materialistas, sendo de suma importância para superação de qualquer 

mecanicismo. 

Cumpre frisar que uma interação apenas se transforma em pôr teleológico 

se seu “período de conseqüências” for capaz de imprimir algum traço qualitativo 

novo à causalidade. Isto porque a essência da teleologia é a transformação da 

causalidade em atendimento às necessidades históricas dadas. Para tanto, são 

requeridos conhecimentos acerca do funcionamento efetivo da causalidade, a 

intentio recta lukacsiana (ciência e filosofia), mesmo que a constelação mais 

abrangente de conhecimentos em volta do funcionamento mais amplo da 

realidade (ideologia) se distancie significativamente deste conhecimento efetivo, 

chegando até mesmo a atribuir-lhe significados exteriores.  

Dito de outro modo, mesmo nos casos específicos em que a ideologia, no 

sentido amplo de concepção de mundo que interfere nas escolhas e 

                                                 

11 Cf.: LUKÁCS, Georg. Ontologia do Ser Social – 2ª Parte, 1º Capítulo - O Trabalho. s\d, mimeo. 
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comportamentos dos homens, esteja funcionando como falseamento da realidade, 

é impossível suprimir a intentio recta da reprodução social, sob pena de 

perecimento. Isto porque o trabalho, para cumprir sua função social de 

sustentáculo material da reprodução social, requer um quantum de conhecimento 

acerca da objetividade em sua efetividade independente de todos os aspectos 

subjetivos, em sua causalidade dada, para que se possa extrair da natureza os 

meios de produção e subsistência da forma mais conseqüente possível. Este é o 

fundamento ontológico da relativa autonomia da ciência e da filosofia em relação à 

totalidade social. Fundamento ontológico que não necessariamente se expressa 

diretamente na aparência cotidiana. No interior do sistema do capital, essa relativa 

autonomia é atingida pelos imperativos da acumulação, resultando na chamada 

“decadência ideológica da burguesia”. 

Ciência e ideologia, portanto, são dois complexos sociais que se 

desenvolvem de forma heterogênea e profundamente impactada pela objetividade 

da luta de classes. O desenvolvimento desta heterogeneidade no desdobramento 

das categorias sociais é que confere à categoria de totalidade uma prioridade 

metodológica na produção do conhecimento crítico, uma vez que seu raio de ação 

incorpora as particularidades constitutivas de cada categoria. Isto porque as 

particularidades só adquirem sentido se tomadas não per se, autonomamente, 

mas como momentos que apenas se explicitam na interação com o universal 

concreto, com a totalidade social. Contudo, de acordo com o sentido que estamos 

perseguindo neste estudo, é apenas por se constituir uma objetividade da 

reprodução social que a categoria de totalidade pode reforçar, em termos de 

método de investigação, a condução da crítica ao sistema do capital. 

Podemos visualizar concretamente as articulações entre estas 

determinações no período histórico sublinhado por Mészáros nesta passagem que 

destacamos a seguir: 

Compreensivelmente, pois, o desfecho do período histórico em questão, 
após a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, traz à tona uma 
conquista verdadeiramente ambivalente. De um lado, dá origem às 
melhores conceitualizações burguesas da dinâmica social, no mais alto 
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nível de generalização, que antecipam magistralmente, no interior dos 
limites categoriais abstratos de seu horizonte, o desdobramento global 
da lógica objetiva do capital, ao lado das apreensões que 
verdadeiramente marcam época sobre o papel fundamental do trabalho 
no desenvolvimento histórico. De outro lado, porém, também produz a 
expansão antes inimaginável do arsenal mistificador da ideologia (2007, 
p. 48, grifos originais). 

Estamos sustentando que a questão metodológica, essencialmente 

subjetiva, em Marx e em Lukács, está submetida à prioridade ontológica da 

realidade, reproduzindo precisamente a distinção entre sujeito e objeto, próprio do 

pensamento marxiano. Na base desta relação está a categoria fundante, o 

trabalho, e é a partir dela que se torna possível estabelecer esta distinção. 

Todavia, é preciso reter que o conhecimento da totalidade social não ocorre 

imediatamente, mas apenas mediatamente.  

Mediatamente porque a construção do conhecimento da totalidade social é 

um processo progressivo, no qual os momentos particulares surgem como o 

conteúdo mais imediato, aparente, fenomênico. Do mesmo modo, a totalidade 

social pode abarcar particularidades que ainda não estão inscritas no arcabouço 

de conhecimentos acumulados. Aqui temos duas conseqüências diretas: a 

primeira é que o contato inicial com a realidade não permite acessar os nexos 

mais profundos que operam subjacentes à aparência.  

Conhecer a realidade exige, nesses termos, a investigação das múltiplas 

determinações que contribuem na conformação da realidade. Em paralelo, a 

conexão dessas determinações com o desenvolvimento da totalidade social. A 

segunda conseqüência expressa a necessidade de transformação dos momentos 

potencialmente desconhecidos e inéditos em relação ao arcabouço acumulado em 

esferas conhecidas, em momentos particulares do desenvolvimento humano-

genérico como totalidade social. A incorporação de elementos desconhecidos 

também se inscreve, portanto, como desdobramento metodológico da categoria de 

totalidade. Embora não seja possível, nos limites deste estudo, recuperar as 

implicações entre a categoria de totalidade e o processo de conhecimento, não 
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seria possível prosseguir a exposição ladeando esse aspecto fundamental do 

nosso objeto de estudo.  

Para Marx, a primeira condição necessária para o desenvolvimento da 

história é a manutenção das condições objetivas requeridas para a reprodução 

social. Ora, sabemos que, segundo Lukács, a reprodução social desencadeada 

pelo trabalho é ontologicamente distinta da reprodução da esfera inorgânica e 

meramente biológica. Esta distinção ontológica não significa a abrupta e definitiva 

supressão dessas esferas na base constitutiva do ser social. Antes, significa uma 

diferença qualitativa irredutível aos patamares anteriores de reprodução.  

O trabalho é a categoria que estabelece o surgimento do ser social. Importa 

frisar que o trabalho, como categoria social, é já em si um complexo que implica a 

própria execução do trabalho, algum nível de linguagem articulada e a 

sociabilidade, ou seja, a reprodução social como totalidade. Claro está que 

estamos nos referindo aos componentes que são requisitos necessários ao 

trabalho em sua dimensão universal, tal qual Marx expõe no capítulo V de O 

Capital e Lukács em muitos momentos da Ontologia. O trabalho é 

necessariamente social e só pode ser decomposto nessa forma mediante o 

recurso racional da abstração, de forma a explicitar a gênese e o desenvolvimento 

categorial do ser social. 

Lukács chamou essa distinção qualitativa definitiva de “salto ontológico” 

(1979, p. 17), por meio do qual o ser social adentraria, de forma cada vez mais 

profunda, em um tipo de reprodução, a social, que deixaria cada vez mais distante 

as formas de reprodução que lhe antecederam. O filósofo húngaro, após Marx, 

qualificou este distanciamento progressivo de “recuo dos limites naturais” (1979, p. 

20).  As determinações presentes nas esferas inorgânica e biológica, embora 

permaneçam como condição biofísica da constituição dos indivíduos, perdem 

progressivamente sua influência no desenvolvimento do ser social. Isto porque o 

trabalho, a atividade que desencadeia todo o processo de humanização do 

homem, retirando-o da reprodução meramente biológica, possui duas 
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características imanentes que impulsionam esse progressivo “recuo dos limites 

naturais”.  

Enquanto a reprodução biológica é uma reposição circular do idêntico, sob 

o imperativo genético, a reprodução social é impulsionada pela capacidade do 

trabalho de criação de novas objetividades – o trabalho é a produção do novo, é a 

transformação da causalidade dada em causalidade posta, modificada pelo pôr 

teleológico. É o trabalho a única atividade capaz de operar essa transformação, 

pois é a única categoria que exerce o intercâmbio orgânico com a natureza, 

extraindo meios de produção e subsistência para a reprodução social. Por isso 

mesmo ela é a categoria fundante do ser social. As demais categorias serão 

desdobramentos que ocorrem no interior da causalidade posta, da esfera social, 

da reprodução social, aqui incluídos a linguagem, a educação, a ideologia e assim 

por diante. Todas essas categorias só podem surgir na história porque o trabalho 

garante a satisfação das necessidades imediatas de reprodução mediante a 

produção dos meios de produção e subsistência. A função precípua destas 

categorias é a influência, violenta ou consensual, para fins éticos ou não, nas 

decisões e comportamentos dos sujeitos, individuais ou coletivos. 

Tanto Lukács quanto Mészáros chamam o desdobramento categorial do 

trabalho de “segunda natureza”, ou seja, a esfera onde as categorias não mantêm 

uma relação direta com a transformação da natureza em meios de produção e 

subsistência. Antes, seu raio de ação está circunscrito às relações eminentemente 

sociais, já fundadas pelo trabalho. Cumpre frisar que, conforme aludimos 

anteriormente, as categorias são históricas, portanto, algumas delas surgem em 

contextos específicos e a eles se referem. É o caso da política, por exemplo, que 

surge como necessidade de dominação e controle da força de trabalho escrava e 

permanece até a contemporaneidade, em sua essência, como mecanismo 

importante de dominação e controle de classe.  

O complexo da política é organicamente vinculado ao surgimento das 

sociedades de classes. Lukács é um dos poucos filósofos que recupera esta 
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concepção histórica da política, sustentada por Marx desde a Miséria da filosofia, 

na década de 1840, onde destaca:  

A classe operária, ao longo de seu desenvolvimento, substituirá a velha 
sociedade civil (burguesa – JS) por uma associação que há de excluir as 
classes e seus antagonismos, e deixará de existir o poder político 
propriamente dito, pois o poder político é exatamente a expressão oficial 
do antagonismo na sociedade civil (burguesa – JS) (2003, p. 152). 

Esta determinação ontológica da política é a gênese da recusa marxiana, 

lukacsiana e meszariana do complexo da política como mediação universal da 

sociabilidade. Não são poucas as indicações nas suas obras que autorizam firmar 

os limites históricos da política ao “reino da necessidade”, à “pré-história da 

humanidade” – identificada como a vigência do sistema do capital.  

As palavras de Marx não deixam espaço à dubiedade. Outra indicação está 

na sua noção de revolução. Para ele, uma revolução radical precisa ser social, 

não meramente política, visando à erradicação da estrutura classista da 

sociedade. Lukács e Mészáros levam, a nosso ver corretamente, às últimas 

conseqüências esta concepção marxiana. A gênese da política, o substrato 

histórico que a requisita, é a da exploração extra-econômica de trabalho 

excedente, portanto, da exploração do homem pelo homem. 

 Um dos pilares do pensamento meszariano, o da incontrolabilidade do 

capital, que é demonstrado historicamente em suas obras, finca raízes nesta 

determinação ontológica fundamental: o complexo da política, geneticamente 

herdeiro dos complexos valorativos imanentes ao desenvolvimento do trabalho, é 

consubstanciado a partir da necessidade de reprodução do poder da classe 

dominante. Uma sociedade sem classes prescinde ontologicamente da política, 

mesmo que seja esta uma mediação temporária incontornável no processo de 

construção da emancipação humana. 

A radicalidade desta tese pode ser apreciada nas seguintes passagens 

meszarianas: 

A crise da política, que hoje não pode ser negada nem mesmo pelos 
piores apologistas do sistema (...) representa uma profunda crise de 
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legitimidade do modo estabelecido de reprodução sóciometabólica e sua 
estrutura geral de controle político. É o que trouxe consigo a atualidade 
histórica da ofensiva socialista. (2007, p. 124 e 125 grifos originais).  

Mészáros vai além: 

A dimensão vital ausente, que os partidos políticos não podem suprimir, 
é o capital, não como comando político, mas como regulador do 
metabolismo social do processo de reprodução material que 
basicamente determina não somente a dimensão política, mas também 
muitas outras coisas além dela. Essa correlação única no sistema do 
capital, entre as dimensões política e reprodutiva material, é o que 
explica por que, em tempos de crises socioeconômicas e políticas 
graves, vemos movimentos periódicos de articulações parlamentares 
democráticas da política, em suas formas extremas e autoritárias. Isso 
quando os processos de metabolismo social em agitação exigem e 
permitem tais variações, para retornar, no devido tempo, ao quadro 
político regulado pelas regras democráticas formais de 
conflitualidade\adversidade, agora no terreno metabólico social recém-
reconstituído e consolidado do capital (2007, p. 129, grifos originais). 

Mészáros mantém explícita sua filiação à tese marxiana e lukacsiana em 

torno dos limites estruturais e históricos da política para as sociedades de classes. 

As especificidades inauguradas pelo sistema do capital, dentre as quais a 

orgânica vinculação entre a possibilidade de atuação na estrutura formal de 

controle do político, desde que permaneça intocado o comando burguês sobre o 

processo de reprodução material, desnuda a impossibilidade estrutural de 

“humanização do capitalismo”. Todo o moinho de alienações produzidas pelo 

sistema do capital segue seu curso giratório sem ser questionado pelo jogo formal 

da política burguesa. No entanto, é preciso sublinhar que essa determinação 

ontológica não cancela a necessidade das lutas defensivas do trabalho como 

antagonista estrutural do capital. Antes, remetem à urgência da articulação de 

uma ofensiva socialista. A despeito de algumas leituras fatalistas do pensamento 

meszariano, o autor deixa transparecer nítidas linhas de força imprescindíveis à 

rearticulação política das lutas emancipatórias, diz ele: 

Acabar com a separação tragicamente autodesarmadora entre o “braço 
industrial” do trabalho (os sindicatos) e o “braço político” (os partidos 
tradicionais) e encetar a ação direta politicamente consciente contra a 
mansa aceitação das condições cada vez piores impostas sobre os 
produtores pelas regras pseudo democráticas do jogo parlamentar são 
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alvos orientadores e jogadas de transição necessários de um movimento 
socialista revitalizado no futuro previsível. A contínua submissão ao 
curso globalmente destrutivo de desenvolvimento do capital globalizante 
não é uma verdadeira opção (2007, p. 63). 

O discípulo de Lukács parte das raízes fincadas por Marx. Para ele, o 

sistema do capital, como complexo que subordina estrutural e hierarquicamente o 

trabalho – categoria fundante e demais subcategorias sociais, adquire, por 

conseqüência, a regência do momento predominante de toda a reprodução social, 

e, por conseguinte, é capaz de imprimir um direcionamento específico à totalidade 

social. Um sentido geral, hegemônico, levado a cabo por uma série de mediações 

objetivas – a política, o direito, o aparato bélico-militar, a moral burguesa e assim 

por diante.  

Precisamente porque o sistema do capital se constitui uma totalidade é que 

Mészáros resgata a radicalidade do pensamento marxiano ao afirmar que não há 

alternativa emancipatória no interior do próprio sistema do capital. Aqui o húngaro 

conserva a radicalidade da ruptura de Marx e Lukács com as formas históricas 

que adquiriram os reformismos de muitos matizes.  As experiências históricas que 

tinham por objetivo “reformar” o sistema do capital naufragaram sem retorno. Para 

Mészáros, bem como para Marx e Lukács, a única via de acesso à emancipação 

humana é a erradicação definitiva do capital.  

Nas palavras de Mészáros, temos: 

Como sabemos muito bem pela lamentável história da estratégia 
reformista, que já tem mais de cem anos, desde Edward Bernstein e seus 
colaboradores – que outrora prometeram a transformação gradual da 
ordem capitalista numa ordem qualitativamente diferente, socialista -, o 
capital é irreformável porque, pela sua própria natureza, como totalidade 
reguladora sistêmica, é totalmente incorrigível. Ou bem tem êxito em impor 
aos membros da sociedade, incluindo-se as personificações “carinhosas” 
do capital, os imperativos estruturais do seu sistema como um todo, ou 
perde sua viabilidade como regulador historicamente dominante do modo 
bem-estabelecido de reprodução metabólica universal e social (2007, p. 
197). 

Sendo a política um complexo social não universal, mas uma particular 

expressão do poder de classe, ela está ontológica e historicamente impedida de 
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ser a mediação fundamental para a emancipação humana, ainda que seja 

incontornável imediatamente. A ultrapassagem do “reino da necessidade”, 

portanto, não diz respeito apenas ao cancelamento formal do jogo político, em 

seus contornos exteriores. Antes, trata-se da erradicação da substância histórica 

que demanda a política na sua essência: a reprodução das sociedades de 

classes. 

A angulação do complexo da política a partir da categoria de totalidade, tal 

qual exposto acima, está em diametral oposição à filosofia política clássica dos 

iluministas e contratualistas dos séculos XVII e XVIII, bem como de toda a tradição 

que tende a universalizar a política como imanente às relações sociais. A 

universalização da política encontra na filosofia de Aristóteles sua raiz mais 

profunda e no modo de produção escravista seu fundamento histórico. Cumpre 

frisar que a maior parte da “teoria política” contemporânea sequer coloca a 

questão da gênese histórica dos conceitos e categorias que utiliza. Na maior parte 

das vezes, ou se emaranha nas discussões formais sobre o conceito de cidadania 

e democracia, ou descolam esses conceitos das lutas de classes. 

Diante do arsenal de categorias extraídas da análise marxiana, Lukács 

dedica especial atenção à categoria de totalidade no capítulo da Ontologia 

dedicado aos fundamentos ontológicos da obra de Marx, no sentido de demonstrar 

que  

(...) a totalidade não é um fato formal do pensamento, mas constitui a 
reprodução mental do realmente existente, as categorias não são 
elementos de uma arquitetura hierárquica e sistemática, ao contrário, 
são na realidade ‘formas de ser, determinações da existência’, 
elementos estruturais de complexos relativamente totais, reais, 
dinâmicos, cujas inter-relações dão lugar a complexos cada vez mais 
abrangentes (...) (1979, p. 28).  

 Até aqui, estamos discutindo a gênese ontológica da categoria de 

totalidade, expondo suas principais características e articulações. Lukács, no 

entanto, no capítulo que acabamos de citar, apresenta uma preocupação que 

ultrapassa o delineamento geral da categoria de totalidade. Para ele, é preciso 

explicitar, historicamente, a forma objetiva que confere materialidade à categoria 



 55 

de totalidade. Se, conforme afirma Lukács, após Marx, “as categorias são, 

portanto, partes integrantes da efetividade” (1999, p.146), então elas possuem 

uma materialidade específica no desenvolvimento geral das relações sociais. Para 

clarear as particularidades da categoria de totalidade na vigência do sistema do 

capital, podemos encaminhar a discussão em torno da exposição do pensamento 

de Marx para, em seguida, recuperar o conteúdo que sustentamos ser a 

construção da categoria de totalidade no pensamento de Mészáros, tendo em 

perspectiva a particularidade histórica do sistema do capital. 
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CAPÍTULO 2 – A CATEGORIA DE TOTALIDADE E O SISTEMA DO CAPITAL 

 

2.1 – ACUMULAÇÃO PRIMITIVA E SUBSUNÇÃO DO TRABALHO: PROCESSOS 

HISTÓRICOS DE SUBORDINAÇÃO DA TOTALIDADE SOCIAL AOS 

INTERESSES DA BURGUESIA. 

 

 O capítulo anterior foi dedicado aos princípios ontológicos da categoria de 

totalidade. Para tanto, recorremos aos fundamentos do pensamento de Lukács, 

que concebe a categoria de totalidade em sua fundamental articulação com a 

categoria trabalho. Esta articulação fundamental reflete a prioridade ontológica 

(histórica) da categoria de totalidade ante seu eventual recurso metodológico. A 

categoria de totalidade, conforme esperamos ter deixado claro, tem seu potencial 

analítico fraturado se reduzida a um conteúdo meramente lógico-gnosiológico. Seu 

vigor interpretativo está organicamente vinculado à sua capacidade de reproduzir, 

racionalmente, o sentido do movimento objetivo das relações sociais.  

 Argumentamos também que a categoria de totalidade é uma característica 

imante da reprodução social, ou seja, é uma determinação ontológica do ser 

social, tanto quanto o trabalho. Trabalho e totalidade social se constituem, 

portanto, na estrutura teórica que sustenta todo o edifício teórico marxiano. O 

primeiro por ser a categoria fundante e impulsionar a reprodução social para 

novos patamares de sociabilidade – desenvolvimento das forças produtivas; a 

segunda por incorporar a explicitação das categorias sociais em suas 

particularidades, permitindo rastrear suas conexões em um processo de síntese.  

 Neste capítulo, tentaremos apresentar o fundamento objetivo destas 

determinações ontológicas, a materialidade que é seu alicerce. Isto requer a 

retomada da historicidade das categorias sociais, suas particularidades adquiridas 

a partir da vigência de novas objetivações, como o sistema do capital e seu núcleo 

de alienações. “(...) historicidade desse ser em sua totalidade, no complexo das 

suas partes, de suas conexões recíprocas, de sua mudança resultante das 
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transformações da totalidade e dos complexos que a formam” (LUKÁCS, 1979, p. 

76). 

 Segundo Marx, 

Se em pleno sistema burguês cada relação econômica pressupõe todas 
as outras em sua forma econômica burguesa, e tudo o que foi posto é, 
portanto, também um pressuposto, então o mesmo se dá com qualquer 
sistema orgânico. Esse mesmo sistema orgânico, como totalidade, tem 
seus pressupostos, e seu desenvolvimento em direção à totalidade 
consiste precisamente em subordinar a si todos os elementos da 
sociedade, ou criar a partir dela os órgãos de que ainda carece; eis 
como historicamente ele se torna uma totalidade (apud Mészáros, 2007, 
p. 55-56). 

 Tanto quanto as formações econômicas pré-capitalistas, o sistema do 

capital é uma particularidade histórica do desenvolvimento do gênero humano. A 

contragosto dos ideólogos da burguesia, esta abordagem sustenta que o sistema 

do capital não reflete a “natureza humana”, forma abstrata de concepção da 

essência humana hispostasiada pela consciência de classe da burguesia; antes, 

reflete apenas os imperativos irreformáveis de um sistema auto-impulsionado pela 

acumulação centralizada de capital. Segundo o pensamento marxiano, a essência 

humana é historicamente determinada pelas relações sociais de produção 

vigentes. Nas palavras do filósofo húngaro que sustenta nosso argumento: “(...) o 

desenvolvimento essencial do homem é determinado pela maneira como ele 

produz” (LUKÁCS, 1979, p. 73).  

 Nossa preocupação central neste capítulo é subsidiar esse esqueleto 

teórico a partir da discussão apresentada por Marx, em O Capital, referentes ao 

processo de acumulação primitiva de capital e de subsunção do trabalho ao 

capital, tentando estabelecer a relação entre esses processos e as principais teses 

de Mészáros que se relacionam à categoria de totalidade, presentes na coletânea 

O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico. 

 Ante o volume de produção de Marx, dos anos 1840 ao final dos anos 1860, 

seria inviável, nos limites de uma dissertação, recorrer a cada obra em particular 

para investigar as indicações da categoria de totalidade. Ao lado disso, centramos 
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nossa atenção nos capítulos indicados na tentativa de evitar, temporariamente, as 

polêmicas no interior da tradição marxista que se desenvolveram em virtude de 

leituras unilaterais ou hipostasiadas de textos de Marx publicados 

postumamente12. Tanto quanto nos são conhecidas, essas polêmicas não afetam 

a letra do texto do Livro I de O Capital, tornando nosso solo teórico consistente o 

suficiente para encaminharmos o debate. Estamos convencidos de que os 

capítulos escolhidos reúnem o magma do pensamento de Marx sobre nosso 

objeto.   

 Marx inicia sua concepção acerca do processo acumulação primitiva 

fazendo uma crítica aos economistas políticos da burguesia, que concebiam a 

concentração de riquezas nos séculos XVI, XVII e XVIII como resultado do 

empenho pessoal de algumas pessoas propensas naturalmente aos negócios. 

 Marx argumenta que, longe de se constituir um processo idílico13, resultante 

da recompensa das virtudes morais de homens poupadores, comedidos e 

racionalistas, como queriam os economistas burgueses, a acumulação primitiva 

ocorreu mediante violência explícita, rapinagem, fraudes e extorsões. Em paralelo, 

o trabalho típico dos artesãos subordinava-se às exigências dos mestres de 

corporação de ofício, que começavam a se destacar como comerciantes e 

                                                 
12 Embora não haja aqui espaço para uma retomada substancial a esse respeito, não seria 
possível negligenciar ao menos o registro dessa discussão. Muitos autores marxistas, 
principalmente a partir da década de 1960, voltaram sua atenção a textos não publicados por Marx. 
Em que pese a importância destes textos para a filosofia da práxis – note-se A ideologia alemã, 
Grundrisse, Manuscritos de Paris, Capítulo VI Inédito de O Capital, entre outros, esses autores ora 
extrapolaram indicações e categorias não desenvolvidas em plenitude – a exemplo da questão do 
trabalho abstrato produtivo ou improdutivo; ora reduziram o alcance de seu raio de ação – a 
exemplo da universalidade da categoria trabalho, recobrada essencialmente por Lukács. Essas 
operações enviesadas ecoaram em muitas produções teóricas no interior do Serviço Social e além 
dele. Suas conseqüências teóricas podem conduzir a equívocos significativos, como a tese do 
esmaecimento do papel do trabalho na contemporaneidade; a tese do trabalho imaterial, entre 
outras. Cf.: LESSA, Sérgio. Trabalho e proletariado no capitalismo contemporâneo. Cortez Editora, 
São Paulo, 2007. 
 
13 A típica ironia marxiana nestas passagens de O Capital mantém nítido paralelo com a crítica 
dirigida aos economistas políticos burgueses e aos contratualistas, nos Grundrisse – Manuscritos 
de 1857/8 – Introdução à Crítica da Economia Política, quando Marx chama suas obras de 
“robinsonadas do século XVIII” (1999, p. 25). Esse termo retorna no capítulo de O Capital dedicado 
à mercadoria. 
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exploradores dos aprendizes nas oficinas: tornaram-se mestres-capitalistas, 

protoforma dos ulteriores capitalistas industriais. 

 A acumulação primitiva de capital – conjunto de processos não-capitalistas 

que prepararam e aceleraram o advento do sistema do capital – assinalou-se 

como uma época de violenta subversão da ordem existente. Com especial relevo, 

figuraram nessa subversão: os enclousers (cercamentos), o confisco das terras da 

Igreja Católica, o crescimento da dívida pública, o protecionismo, a alta 

generalizada dos preços no século XVI, o colonialismo da época mercantilista, 

com o comércio ultramarino, a exploração escravista nas Américas e o tráfico de 

escravos africanos. 

 Em primeiro lugar, a expulsão e expropriação dos camponeses de suas 

terras e objetos de trabalho, com o objetivo de transformá-las em campos de 

pastagem animal, geraram um volumoso contingente populacional destituído da 

propriedade dos meios de produção e subsistência. Em decorrência, diz Marx:  

(...) os que foram bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de 
vida não conseguiam enquadrar-se de maneira igualmente súbita na 
disciplina da nova condição. Eles se converteram em massas de 
esmoleiros, assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição e na 
maioria dos casos por força das circunstâncias. (...) Os ancestrais da 
atual classe trabalhadora foram imediatamente punidos pela 
transformação, que lhes foi imposta, em vagabundos e paupers. A 
legislação os tratava como criminosos ‘voluntários’, e supunha que 
dependia de sua boa vontade seguir trabalhando nas antigas condições, 
que já não existiam (1985b, p. 275). 

 Os arrendatários, mercadores e grandes comerciantes, apoiados por uma 

“legislação sanguinária” 14 e pelo Estado absolutista foram os beneficiários do 

amplíssimo confisco das terras da Igreja. Com a dissolução dos conventos e 

séquitos feudais ampliou-se ainda mais a riqueza da burguesia. 

Além de expandir largamente seu potencial econômico, a burguesia 

nascente encontrava na dívida pública uma importante via de acesso à esfera da 

                                                 
14 O termo é de Marx, quando se refere à promulgação sistemática de legislação favorável à 
burguesia nascente e devastadora para os camponeses.  
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política. A progressiva falência do Estado absolutista impulsionava a contração de 

grandes empréstimos, tendo como credores os comerciantes enriquecidos.  

A dívida pública se torna uma das mais enérgicas alavancas da 
acumulação primitiva (...) a dívida do Estado fez prosperar as 
sociedades por ações, o comércio com títulos negociáveis de toda 
espécie, a agiotagem, em uma palavra: o jogo da Bolsa e a moderna 
bancocracia (ibidem p. 288).  

Em pouco tempo a burguesia organizada em instituições financeiras tornou-

se o privilegiado escoadouro das riquezas do Estado, seja na forma de títulos 

públicos, de privilégios em setores comerciais ou mesmo alienação imobiliária. 

Não demorou até que surgisse um sistema internacional de crédito, possibilitando 

o comércio monetário autônomo e altamente lucrativo da burguesia. Em linhas 

ascendentes, o endividamento do Estado seguia o seguinte movimento: 

Como a dívida do Estado se respalda nas receitas do Estado, que 
precisam cobrir juros e demais pagamentos anuais, o moderno sistema 
tributário tornou-se um complemento necessário do sistema de 
empréstimos nacionais. Os empréstimos capacitam o governo a 
enfrentar despesas extraordinárias sem que o contribuinte o sinta 
imediatamente, mas exigem, ainda assim, como conseqüência, elevação 
de impostos. Por outro lado, o aumento dos impostos causado pela 
acumulação de dívidas contraídas sucessivamente força o governo a 
tomar sempre novos empréstimos para fazer a novos gastos 
extraordinários (idem  p.289). 

 Se por um lado esse endividamento interno dos Estados absolutistas 

transferia importantes parcelas de riqueza à burguesia nascente, por outro lado 

essa mesma burguesia acumulava imensos lucros provenientes do comércio 

ultramarino, do tráfico de escravos africanos, do subjugamento das populações 

indígenas americanas, dos saques às riquezas das Índias Orientais. 

A descoberta das terras do ouro e da prata, na América, o extermínio, a 
escravização e o enfurnamento da população nativa nas minas, o 
começo da conquista e pilhagem das Índias Orientais, a transformação 
da África em um cercado para a caça comercial às peles negras marcam 
a aurora da era de produção capitalista. Esses processos idílicos são 
momentos fundamentais da acumulação primitiva. De imediato segue a 
guerra comercial das nações européias, tendo o mundo por palco (idem 
p.285). 

 Acumulado esse imenso potencial político e econômico através de métodos 

escusos, a burguesia conseguiu transformar profundamente as relações de 

produção antes mesmo da correspondente alteração da estrutura feudal de poder 
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político. Como observou Engels, essa “revolução das condições econômicas da 

vida social não foi seguida por uma mudança correspondente na estrutura política. 

Enquanto a sociedade tornava-se cada vez mais burguesa, a ordem política 

continuou sendo feudal” (1972, p. 115). 

 Referindo-se ao processo histórico que estamos discutindo, Jacob 

Gorender formulou em conformidade com o pensamento de Marx as seguintes 

palavras: 

O capital emerge para a vida histórica, (...), como agente revolucionário 
implacável que destrói as vetustas formações sociais localistas e 
instaura grandes mercados nacionais unificados e um processo mundial 
de intercâmbio e produção acompanhado de rápida transformação das 
técnicas, das formas organizacionais da economia, das instituições e 
dos costumes etc. Se o nascimento do capital exigiu o emprego da 
violência em grande escala, tampouco foi ela dispensada na sua 
trajetória expansionista. O capital realizou o veloz desenvolvimento das 
forças produtivas desinibido de considerações moralistas humanitárias, 
movido por uma avidez acumulativa sem paralelo nas etapas históricas 
precedentes (1985, 39). 

 Progressivamente, o Modo de Produção Capitalista emergente estabelece a 

subordinação do processo de trabalho a circunstâncias inéditas, constituindo-se 

em um desenvolvimento histórico que Marx denominará de subsunção do trabalho 

ao capital. A força de trabalho feudal foi lentamente extinta, sendo substituída 

historicamente pela força de trabalho operária, formalmente livre, mas realmente 

subjugada às necessidades do mercado.   

Os pilares de sustentação da subsunção do trabalho ao capital foram 

erguidos em períodos anteriores à vigência efetiva do sistema do capital, durante 

o período da acumulação primitiva. A estrutura essencial das relações de 

produção que se estabeleceu nesse período cimentou o terreno para o 

estabelecimento do capital como força social predominante, que se baseou na 

divisão social e hierárquica do trabalho, na propriedade privada dos meios de 

produção, no mercado como via privilegiada das relações sociais, no 

assalariamento, na superpopulação relativa e no estabelecimento de duas classes 

sociais fundamentais. A relação social de assalariamento inaugura um novo 
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manancial de riqueza reservada à classe dominante: a extração de mais-valia 

proveniente do processo de trabalho15.   

Especialmente em relação à superpopulação relativa, Marx dedica um 

capítulo específico de sua obra ao tema: o capítulo XXIII. Sua discussão é 

encaminhada no sentido de demonstrar que, longe de ser um problema marginal 

ou secundário do sistema do capital, a produção de um excedente de força de 

trabalho é resultado necessário das contradições imanentes do capital, 

precisamente referentes às alterações em sua composição orgânica. Os efeitos 

sociais decorrentes dessas alterações incidem liminarmente nas condições 

objetivas de vida e trabalho dos trabalhadores, sendo a mola mestra de produção 

do que se convencionou chamar, desde o século XIX, de questão social, termo 

surgido a partir do vocabulário da classe dominante.  

Duas formas gerais de subordinação formal do trabalho ao capital 

precederam o fenômeno da Maquinaria e da Grande Indústria, momento em que 

tem início o que Marx chamou de modo especificamente capitalista de produção. 

Marx utiliza o termo formal para designar esses métodos de extração de mais-

valia que antecederam a produção tipicamente capitalista porque, em que pese 

suas particularidades, o trabalhador ainda detinha o domínio, o conhecimento e a 

destreza necessários ao processo de produção, potencialidades que seriam 

posteriormente também subordinadas ao capital, principalmente pelo chamado 

trabalho intelectual16. 

Já sob a regência do capital, os assalariados são organizados na forma da 

cooperação, que se caracteriza pela aglomeração dos trabalhadores em um só 

                                                 
15 Revelar o conteúdo alienado dessa relação foi uma das principais conquistas da reformulação 
crítica da teoria do valor-trabalho operada por Marx em relação aos economistas políticos 
burgueses. 
16 Embora não seja possível nos determos nesta questão, chamamos atenção ao fato de que, em 
Marx, a categoria trabalho intelectual se refere à incorporação das atividades de controle, 
planejamento, comando, vigilância, superintendência da produção social pela burguesia enquanto 
classe social. Essas atividades são desempenhadas por assalariados improdutivos contratados 
pela burguesia no sentido de reproduzir da força de trabalho a partir dos interesses do capital. Esta 
ressalva se faz necessária ante algumas abordagens que confundem o trabalho intelectual com 
“produção de conhecimento”, com a ciência e com a filosofia. No limite, com o “trabalho imaterial”.  
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local de trabalho, no qual devem trabalhar ao mesmo tempo, produzindo o mesmo 

tipo de mercadoria.  Desse modo, o capitalista faz com que os meios de produção 

sejam consumidos em comum, o que representa economia dos mesmos em 

relação à produção isolada, mesmo que realizada pelo mesmo número de 

trabalhadores no mesmo tempo despendido. Essas circunstâncias provocam uma 

queda proporcional no valor da mercadoria. O valor da força de trabalho sofre uma 

baixa na mesma proporção que o barateamento das mercadorias gerado pela 

cooperação. Como o valor da força de trabalho é medido a partir do tempo de 

trabalho socialmente necessário à sua reprodução, os salários ficam diretamente 

submetidos às flutuações dos preços das mercadorias em geral. 

No regime da cooperação, os capitalistas pagam salários individuais, mas 

consomem a força de trabalho coletivamente. O contato social dos trabalhadores 

eleva as capacidades individuais de rendimento, que para o capitalista tem efeito 

útil de incremento de extração de mais-valia. Entretanto, a força de trabalho 

potencializada pela sua utilização em conjunto nada custa ao Capital. 

A cooperação pode tanto encerrar em si um processo global de trabalho 

como ser integrante de uma cadeia produtiva mais ampla, fazendo fluir mais 

agilmente o processo de trabalho total. Entretanto, no interior da própria 

cooperação, o processo de trabalho total começa a ser subdividido em operações 

particulares, destinadas a grupos específicos de trabalhadores, disso resultaria a 

divisão do processo de trabalho em manufatura, por volta da segunda metade do 

século XVIII. 

A organização do trabalho em manufatura se caracteriza pela divisão 

sistemática do trabalho, pela fragmentação e especialização do processo de 

trabalho. Inicia-se neste momento a formação de estoques de matéria prima. 

Estas, por sua vez, percorrem simultaneamente todas as fases da produção. 

Ofícios autônomos diversos são unilateralizados, as operações são parcializadas 

e os trabalhadores obedecem ao comando de um único capitalista.  
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Na manufatura, o trabalho coletivo e combinado eleva a força produtiva do 

trabalho, pode-se produzir mais em menos tempo. A divisão da produção em 

operações particulares cristalizadas, como responsabilidades exclusivas de 

trabalhadores específicos, permite a redução dos momentos que exigem uma 

pequena interrupção no fluxo do trabalho. 

Porém, a subordinação do trabalho ao Capital alcançará seu limiar com o 

surgimento da Maquinaria e da Grande Indústria. A partir do desenvolvimento da 

Grande Indústria, o meio de trabalho passa a ser o centro da revolução no 

processo de trabalho. A ferramenta e o saber do trabalho são transferidos à 

máquina. Marx é claro quando afirma:  

A partir do momento em que a máquina executa todos os movimentos 
necessários ao processamento da matéria-prima sem ajuda humana, 
precisando apenas de assistência humana, temos um sistema de 
maquinaria automático, capaz de ser intimamente aperfeiçoado em seus 
detalhes (op. cit. p.14). 

O meio de trabalho (máquina) se torna concorrente do próprio trabalhador. 

A atividade deste último é reduzida a uma mera atividade abstrata, pois é 

secundária em relação ao movimento da maquinaria, embora ineliminável. 

Ressalte-se, de passagem, que o trabalho manual, mesmo que reduzido ao 

simples pressionamento de um botão numa linha de montagem, não pode ser 

eliminado do processo produtivo.  Isto porque o trabalho manual é um dos 

processos constitutivos do trabalho – categoria fundante, e está necessariamente 

presente na execução dele.  

A forma mercadoria, mediação universal das relações capitalistas de 

produção, opera a abstração e o nivelamento dos produtos do trabalho, tornando 

intercambiáveis valores de qualidade social diferenciada. Esta abstração 

escamoteia o processo social real necessário e pressuposto na existência da 

mercadoria, difundindo um fetichismo tanto na circulação quanto na produção. A 

qualidade social específica do produto perde vitalidade, figurando apenas como 

uma quantidade determinada de trabalho, um trabalho abstrato, esquecido em sua 

objetividade. Assim sendo, o valor suplanta o valor de uso nos objetivos da 

produção e na aparência invertida da circulação de mercadorias, que surgem na 
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aparência como relações reificadas, deixando em segundo plano as relações 

humanas. Não foi ao acaso que Marx chamou a mercadoria de “hieróglifo social” 

(1985a, p. 72). 

A forma mercadoria, que consubstancia o valor de uso e o valor, obscurece 

as relações humanas que se estabelecem na produção. Referindo-se ao estágio 

inicial da produção capitalista, Marx se refere ao caráter fetichista da mercadoria 

nos seguintes termos: 

O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no 
fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu 
próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos de 
trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, 
também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como 
uma relação social existente fora deles, entre objetos. Por meio desse 
qüiproquó os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas 
metafísicas ou sociais. (…) Objetos de uso se tornam mercadorias 
apenas por serem produtos de trabalhos privados, exercidos 
independentemente uns dos outros. O complexo desses trabalhos 
privados forma o trabalho social total. Como os produtores somente 
entram em contato social mediante a troca de seus produtos de trabalho, 
as características especificamente sociais de seus trabalhos privados só 
aparecem dentro dessa troca. (…) Essa cisão do produto de trabalho em 
coisa útil e coisa de valor realiza-se apenas na prática, tão logo a troca 
tenha adquirido extensão e importância suficientes para que se produzam 
coisas úteis para serem trocadas, de modo que o caráter de valor das 
coisas já seja considerado ao serem produzidas. A partir desse momento, 
os trabalhos privados dos produtores adquirem realmente duplo caráter 
social. Por um lado, eles têm de satisfazer determinada necessidade 
social, como trabalhos determinados úteis, e assim provar serem 
participantes do trabalho total, do sistema naturalmente desenvolvido da 
divisão social do trabalho. Por outro lado, só satisfazem às múltiplas 
necessidades de seus próprios produtores, na medida em que cada 
trabalho privado útil particular é permutável por toda outra espécie de 
trabalho privado, portanto lhe equivale (MARX, 1985a, p. 71 e 72). 

Rosdolsky sintetiza o significado social do emprego da maquinaria no 

processo de trabalho da seguinte forma:  

A aplicação capitalista da maquinaria se revela, na verdade, como o 
contrário exato do que diz a apologia burguesa: em lugar de tornar o 
trabalhador mais independente e atenuar sua exploração, serve para 
confiscar uma parte crescente de seu tempo de trabalho na forma de 
mais-trabalho, de modo a perpetuar e fortalecer o poderio do capital, que 
lhe é hostil (2001, p.206). 

O desenvolvimento das forças produtivas engrenado pela Grande Indústria 

é o meio mais poderoso para abreviar a quantidade de trabalho necessário. 
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Contudo, sob a regência do capital, torna-se veículo de intensificação da 

exploração do trabalho. É o momento em que o trabalho não mais pertence 

exclusivamente à humanidade, mas é realizado majoritariamente por um 

esqueleto metálico ativo. Aqui, a alienação do trabalho conhece seu mais agudo 

grau e uma das contradições fundamentais do sistema do capital surge em sua 

inteireza: a subordinação estrutural das relações de produção aos imperativos da 

acumulação impede que o desenvolvimento das forças produtivas se reverta na 

produção de tempo livre para o enriquecimento da práxis, na ampliação das 

potencialidades dos indivíduos sociais.  

 

2.2 – A TESE DA INCONTROLABILIDADE DO CAPITAL E A CATEGORIA DE 

TOTALIDADE. 

 

Neste ponto nos aproximamos de uma das teses centrais de Mészáros: a 

tirania do tempo do capital. Para o discípulo de Lukács, o capital absorve como 

potência auto-expansiva a amplíssima capacidade produtiva do trabalho, 

reduzindo esferas cada vez mais amplas da sociabilidade à forma mercadoria.  

Para ele, a contabilidade capitalista atropela a possibilidade da apropriação social 

da produção de tempo livre. Todos os recursos sociais são quantificados tendo em 

perspectiva a redução do tempo de trabalho necessário, com o objetivo de 

maximizar a extração de mais-valia. Esta tese de Mészáros guarda orgânica 

vinculação com o chamado tempo de rotação do capital, presente na obra máxima 

de Marx, que é distinto entre os capitais individuais: capital bancário, capital 

comercial e capital industrial. 

A produção do tempo livre, determinação reflexiva da produção do 

excedente econômico, exponencialmente fomentada pelo fenômeno da Grande 

Indústria, é subtraída em favor da reprodução ampliada do capital, desde a 

intensificação do ritmo de trabalho na jornada diária até a “indústria do 

entretenimento”. O húngaro chama atenção ao retorno perverso da extração da 
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mais-valia absoluta em muitos países de capitalismo subordinado, levado a cabo 

pela equalização por baixo da taxa diferencial de exploração. O retorno da mais-

valia absoluta decorre associado aos mais degradantes níveis de exploração da 

força de trabalho. Não raro, práticas típicas do período de acumulação primitiva se 

repõem. 

Segundo Mészáros:  

(...) todas as demandas mediadoras primárias (trabalho – JS) devem ser 
modificadas de modo a adequar-se às necessidades auto-expansivas de 
um sistema de controle reprodutivo social fetichista e alienante, que 
subordina absolutamente tudo ao imperativo da acumulação de capital. 
(...) Como resultado desses desenvolvimentos, o valor de uso 
correspondente à necessidade só pode adquirir direito à existência se 
estiver em conformidade com os imperativos apriorísticos do valor de 
troca auto-expansivo (2007, p. 41).  

Este efeito da subordinação do trabalho ao capital só é visível a partir da 

categoria de totalidade, que permite reconstruir racionalmente a estrutura 

essencial do sistema do capital. Do contrário, a aparência fenomênica da 

“ascensão tecnológica” dificultaria a condução da crítica radical às relações 

burguesas de produção, restando a insuficiente explicação positivista desses 

processos como sendo uma evolução em direção ao progresso e à modernidade. 

 Para Teixeira,  

Vê-se, assim, que a Grande Indústria se apresenta como sendo aquela 
forma em que todas as barreiras, que impediam a dominação do capital 
sobre o trabalho, foram superadas. Ressalta-se, porém que essa 
superação não permite ao capital se afirmar como sujeito absoluto (...). E 
não o pode porque os meios aos quais recorre para impor sua 
dominação sobre a sociedade são, ao mesmo tempo, negadores desse 
absoluto. Realmente, para erigir-se como força que aspira a tudo 
dominar, o capital precisa desenvolver, incondicionalmente, as forças 
produtivas. (1995, p. 29). 

A regência alienada do capital sobre das relações de produção reverte o 

potencial emancipatório do desenvolvimento das forças produtivas em elevação 

do elemento constante da categoria composição orgânica do capital. Esta 

elevação tem o efeito tendencial de provocar a redução do preço final das 

mercadorias, o que implica a redução proporcional dos salários, uma vez que os 

custos de reprodução/sobrevivência do trabalhador caíram. A elevação da 
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composição orgânica provoca a redução do capital variável, do emprego da força 

viva de trabalho.  

O capital constante, apesar de ser um dos elementos da composição 

orgânica e exercer forte influência na dinâmica da acumulação, apenas transfere 

seu valor às mercadorias produzidas, não sendo capaz de produzir por si mesmo 

novos valores. A reprodução do capital, nestes termos, cessaria sem a 

intervenção do capital variável, da força viva de trabalho que produz novos 

valores, apropriados pelo sistema do capital sob a forma de mais-valia. A 

produção de novos valores, apenas realizado pelo trabalho vivo, é a alavanca da 

acumulação capitalista, restando o capital impossibilitado de se afirmar como 

sujeito absoluto, como disse Teixeira, sob pena de fenecimento.  

Esta contradição fundamental do sistema do capital, isto é, a tendência 

histórica de reduzir em termos absolutos o elemento que se constitui a mola 

mestra da sua reprodução, incide por sua vez na taxa de lucro. A repartição 

desigual entre os capitais individuais de diferentes composições orgânicas, tanto 

nacionais quanto transnacionais, do montante da mais-valia produzida no interior 

do capital social total; o barateamento do capital constante; a redução do preço 

final das mercadorias do Departamento II; a transferência mundializada de 

capitais, são formas historicamente empreendidas pelo capital na tentativa de 

reverter a queda da taxa de lucros. Sua eficácia momentânea não embargou a 

precisão da lei da queda tendencial da taxa de lucro , elaborada por Marx, 

desautorizando, historicamente, as críticas dos economistas de tendência 

neoclássica.  

Até aqui, estamos fazendo referência às tendências gerais e necessárias do 

sistema do capital. Se levarmos em consideração as particularidades dos 

momentos de crise estrutural, veremos que essas tendências se agravam e 

aprofundam. A reprodução do capital social total sucede de maneira cíclica, 

alternando entre momentos de depressão profunda, quando ocorre uma 

desvalorização importante do capital social total, e momentos de ascensão e 
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super acumulação.  Esse movimento implica alterações da composição orgânica 

do capital, incidindo diretamente no destino da classe trabalhadora.  

As crises cíclicas cumprem a função precípua de recuperação 
passageira do equilíbrio do sistema capitalista (...). Mas este equilíbrio 
momentâneo só se efetiva mediante tremenda devastação das forças 
produtivas até então acumuladas. Devastação manifestada na 
depreciação das mercadorias ou simplesmente na destruição dos 
estoques invendáveis, no surgimento de alto grau de capacidade ociosa 
nas empresas, na falência de muitas delas e sua absorção por outras a 
preço vil, na desvalorização geral do capital e, por fim, no desemprego 
maciço, que inutiliza grande parte da força produtiva humana e 
reconstitui, em proporções maiores, o exército industrial de reserva 
(GORENDER, 1985, p. 61, grifos nossos). 

 Em poucas palavras, temos que, de um lado, a ilimitada necessidade de 

auto-valorização do Capital eleva sua composição-valor, de outro, o conseqüente 

decréscimo no emprego da composição técnica resulta na queda da taxa de lucros 

e na desvalorização do capital social total. Em paralelo, o movimento de 

centralização do Capital tende a se agravar de maneira tão acentuada a ponto de 

ameaçar a concorrência entre os capitais. Isto porque a tendência à centralização 

impulsiona a formação de grandes monopólios de setores da economia, o que é 

desastroso para a pequena-burguesia.   

O pensamento de Mészáros conflui, neste particular, com o entendimento 

marxiano acerca dos fundamentos contraditórios do sistema do capital. Para ele, o 

capital é um sistema de reprodução sócio-metabólico incontrolável, uma vez que é 

auto-impulsionado pela determinação da expansão da acumulação, fundamentado 

na extração máxima de trabalho excedente. Auto-impulsionado indica que seu 

movimento não pode ser restrito por intervenções de natureza individual, política 

ou econômica. Tanto as personificações do capital quanto o aparelho parlamentar 

de condução da política não são capazes de impor limites conseqüentes aos 

imperativos reprodutivos do capital. Onde 

Cada uma de suas partes sustenta e reforça as demais. É esse tipo de 
sustentação recíproca das partes que torna o problema da 
transformação revolucionária muito complicado e difícil. Se quisermos 
substituir o sistema orgânico do capital, teremos de colocar em seu lugar 
um outro sistema orgânico, cujas partes sustentem o todo porque 
sustentam-se também umas às outras reciprocamente (2007, p. 79). 
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A determinação imanente do sistema do capital em direção à auto-

expansão o impulsiona a expandir sua lógica centrífuga à totalidade social. 

Portanto, a crítica às relações de produção burguesas deve perseguir a dinâmica 

da reprodução social, ultrapassando os limites da produção. Gramsci percebeu 

essa dinâmica em seu Americanismo e Fordismo, quando afirmava: “Na América, 

a racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo tipo de humano, 

adequado ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo” (2001, p. 248, grifos 

nossos). A categoria de totalidade, por recriar a dinâmica da reprodução em um 

processo de síntese, acessa estas determinações reflexivas, tanto entre economia 

e política quanto com as demais objetivações superiores. 

Segundo Mészáros (2002), a crise iniciada na década de 1970 ativou os 

limites absolutos do capital, pois ele já não detém a elasticidade necessária à 

manutenção do “equilíbrio” social. Esses limites absolutos dizem respeito 

principalmente ao antagonismo estrutural entre a mundialização da economia e o 

enfraquecimento dos Estados nacionais, a destruição do meio ambiente e o 

desemprego crônico. O autor faz uso do termo absoluto para expressar a 

impossibilidade histórica de o sistema do capital adiar ou minimizar esses efeitos, 

dados os limites tanto naturais quanto sociais disponíveis no planeta. Isto significa, 

ao mesmo tempo, que as saídas encontradas no passado são inteiramente 

inviáveis como alternativas contemporâneas. Mészáros não economiza críticas 

aos setores intelectuais da esquerda que apresentam soluções de nítida 

inspiração keynesiana. Para ele, esse “saudosismo keynesiano” é insustentável 

tanto teórica quanto historicamente. Não só pela impossibilidade de retomada dos 

padrões de acumulação, hoje perseguidos pelo capital às expensas do trabalho, 

como também pelo movimento político contra-revolucionário empreendido pelo 

neoliberalismo. 

Para Mészáros, é insustentável a esperança de que reformas conjunturais 

ou estruturais sejam capazes de encerrar os efeitos deletérios das contradições do 

sistema do capital. Sendo assim, os desdobramentos desumanizadores das 

contradições do sistema do capital são insolúveis tanto política quanto 
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economicamente. Longe de se constituir uma afirmação apriorística, esta 

concepção do pensador húngaro parte da retomada histórica, em totalidade, tanto 

das grandes tentativas de impor limites ao capital, de “humanizá-lo” ou de 

controlá-lo, quanto das reformas econômicas que tinham em mira qualquer nível 

de redistribuição de renda. O desenvolvimento histórico, lócus de todo critério de 

verdade científica, terminou por revelar a pertinência da concepção meszariana. 

Os avanços adquiridos a alto custo, além de serem postos em xeque diariamente 

pela política contra-revolucionária do neoliberalismo, são essencialmente restritos 

e setoriais. 

Do ponto de vista eminentemente político, Mészáros chama atenção ao 

processo de hibridização cada vez mais acentuado entre as personificações do 

capital e o jogo de poder da democracia formal. Esta questão da hibridização se 

refere à necessidade crescente de “ajuda externa” que o sistema do capital 

necessita para sua reprodução. O Estado é convocado a atuar no sistema, com 

maior ou menor intensidade, sempre a partir das necessidades do próprio sistema. 

 Diz Mészáros:  

(...) a “hibridização” em evidência até nos países capitalistas avançados. 
Sua principal dimensão é o sempre crescente envolvimento direto e 
indireto do Estado em salvaguardar a continuidade do modo de 
reprodução do metabolismo social do capital. Apesar de todos os 
protestos em contrário, combinados com fantasias neoliberais relativas 
ao “recuo das fronteiras do Estado”, o sistema do capital não 
sobreviveria uma única semana sem o forte apoio que recebe do Estado 
(2007, p. 93). 

 Esta passagem do texto do húngaro é de suma importância para a 

estrutura da nossa argumentação. De um lado, expressa o Estado e a esfera da 

política como dimensões subordinadas ao sistema do capital, como estruturas 

sociais que, em última análise17, atendem aos imperativos hierarquicamente 

impostos pela dinâmica da reprodução do capital, tendo como suporte limite todo o 
                                                 
17 O termo em última análise é empregado porque, apesar de ser uma esfera permeada pela luta 
de classes, portanto, aglutinadora de interesses contraditórios com a presença dos trabalhadores, 
em momentos decisivos, nos quais o limite seja ou um processo revolucionário ou o “retorno de 
toda merda anterior”, como dizia Marx no Manifesto, o Estado é essencialmente convocado a 
atender aos interesses da burguesia, pois esse é seu papel fundamental. 
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aparato industrial-militar. A subsunção do trabalho ao capital revela, pois, para 

tomarmos uma vez mais a linguagem lukacsiana, um período de conseqüências 

muito além do “chão da fábrica”, envolvendo desde o retorno da mais-valia 

absoluta até a face mais ameaçadora do imperialismo. Sem o apoio da categoria 

de totalidade, essas determinações restam isoladas em questões de “economia 

nacional” ou de “relações internacionais”.   

De outro, o limite da política como ferramenta de luta da classe 

trabalhadora. Para Mészáros, o papel histórico do que ele chama de lutas 

defensivas do trabalho já alcançou um perímetro histórico intransponível. As lutas 

dos trabalhadores envolvendo questões salariais, jornadas de trabalho, 

seguridade social, entre outras, apesar de sua vital importância, não alcançaram a 

essência do sistema do capital.  

Nas palavras do filósofo, 

Ao longo de toda a história, o movimento operário sempre foi setorial e 
defensivo. De fato, essas duas características definidoras constituíram 
um verdadeiro círculo vicioso. O trabalho, na sua pluralidade dividida e 
em geral divergente, não conseguiu se libertar de suas restrições 
setoriais paralisantes, na dependência da pluralidade dos capitais, por 
estar articulado defensivamente como movimento geral (...) Por inércia, 
a posição defensiva do movimento, explícita ou tacitamente, aceitou 
tratar a ordem socioeconômica e política estabelecida como estrutura e 
pré-requisito necessários de tudo o que se poderia considerar 
“realisticamente viável” dentre as exigências apresentadas, demarcando 
ao mesmo tempo a única forma legítima de resolver os conflitos que 
poderiam resultar de reivindicações rivais dos interlocutores (2007, p. 
124). 

A contundência da posição meszariana não permite que se obscureça tanto 

sua raiz marxiana quanto a pertinência histórica da argumentação. Ao contrário do 

que leitores apressados possam concluir, as concepções de Mészáros conduzem 

ao fortalecimento das lutas políticas na contemporaneidade, que precisam ser 

encaminhadas por meio do que ele chama de ofensiva socialista. As lutas 

defensivas, por ocorrerem fraturadas, setorializadas, na correlação recíproca com 

setores específicos do capital, não conseguiram se alçar ao nível de lutas 

emancipatórias de maior envergadura, na direção da emancipação humana. A 

“filosofia do fim da história” tornada “senso comum” no debate científico e filosófico 
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dos últimos vinte anos contribuiu para obscurecer o horizonte revolucionário da 

luta de classes. O horizonte do “realisticamente viável”, como afirmou o húngaro, 

interpunha-se como única via de reivindicação possível: a luta no interior do jogo 

formal da democracia burguesa.  

As “personificações do capital” estão mais do que felizes por glorificar o 
eterno presente em que não há alternativa, iludindo-se – apenas porque 
dominam a sociedade com todos os meios que têm à sua disposição – 
com a crença de que o próprio processo histórico já terminou. (idem, 
p.23). 

Para Mészáros a ofensiva socialista precisa ultrapassar os limites das lutas 

defensivas. Precisa investigar detalhadamente os equívocos do passado, tanto 

teóricos quanto de estratégia política, resgatando o horizonte da emancipação por 

intermédio de posições irredutíveis a propostas em última instância reformistas, 

evitando o que ele chama de acomodação defensiva (2007, p. 125). 

Para o pensador húngaro, trata-se de uma requalificação profunda da luta 

política, uma mudança qualitativa em duas frentes: uma atitude irredutível do 

trabalho como antagonista estrutural do capital e a rearticulação da fratura entre o 

que ele chama de braço industrial, os sindicatos, e o braço político, os partidos. No 

mesmo diapasão, a conexão com os movimentos sociais. As estratégias de luta 

precisam captar essas esferas que se movem no exterior do parlamento. Em uma 

das principais citações a que recorremos neste estudo, lemos:  

Enquanto a postura defensiva de “interlocutor racional” do capital – cuja 
racionalidade foi a priori definida pelo que pudesse se ajustar às 
premissas e restrições práticas da ordem dominante – foi capaz de 
produzir ganhos relativos para os trabalhadores, a autoproclamada 
legitimidade da estrutura política e reguladora geral do capital 
permaneceu fundamentalmente incontestada. No entanto, uma vez sob 
pressão de sua crise estrutural, o capital não podia conceder nada de 
significativo para o seu “interlocutor racional”, mas, ao contrário, tinha de 
retomar as concessões anteriores, atacando sem piedade os 
fundamentos do Estado de Bem-Estar como também as salvaguardas 
legais de defesa e proteção do trabalho, por meio de um conjunto de leis 
anti-sindicais autoritárias “democraticamente aprovadas”. Com isso a 
ordem política estabelecida perdeu toda a sua legitimidade, expondo 
também ao mesmo tempo a total inviabilidade da postura defensiva do 
trabalho (2007, p. 124). 

O quadro destacado por Mészáros nada mais é do que a face contra-

revolucionária que as relações de produção apresentam em períodos nos quais as 
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contradições da luta de classes alcançam níveis alarmantes. Essa face contra-

revolucionária se expressa de variadas formas, em determinações econômico-

sociais e na esfera da política.                                                                                                              

São exemplares as desastrosas Reformas do Estado, impostas a alguns 

países imperialistas e a muitos países periféricos; os processos de privatizações a 

baixíssimos custos para o capital; as políticas de desarticulação dos sindicatos e 

movimentos sociais e sua tendência a incorporá-los ao capital; as alterações no 

padrão de produção fordista/taylorista. No campo da ciência social e da filosofia, a 

reprodução intelectual desses processos aparece com força nas teorias pós-

modernistas.  

Mesmo o temporário e limitadíssimo walfare state, citado como fase em que 

o Estado teria assumido necessidades sociais e históricas da classe trabalhadora, 

é um desdobramento dessa condição essencial. Se de um lado o walfare state, 

identificado em aproximadamente uma dezena de países desenvolvidos, garantiu 

patamares mais largos de capacidade de consumo e proteção social para a classe 

trabalhadora, de outro, fraturou as lutas políticas e a mobilização dos 

trabalhadores pelas vias tradicionais no circuito mundial. A burguesia, por seu 

turno, vivenciou taxas altíssimas de lucro. Comparados ao crescimento 

exponencial da lucratividade da burguesia durante esse período, os avanços em 

termos de qualidade de vida da classe trabalhadora se apresentam como bastante 

modestos.  

Frente à crise estrutural e à bancarrota das taxas de lucro, o Estado é 

acionado de modo a absorver diversos setores da economia, desde bancos em 

vias de falência, até os chamados “títulos podres” do setor imobiliário. Ao 

incorporar essas prerrogativas das personificações do capital, o Estado demonstra 

de forma mais acentuada sua função de “comitê executivo para administrar os 

negócios comuns da burguesia”, como dizia Marx em 1848 (2000, p.47).  
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A intervenção do Estado no sistema do capital não é um fenômeno novo, 

tampouco conjuntural. O traço qualitativo específico da contemporaneidade é a 

insuficiência crônica da “ajuda externa”. Conforme diz Mészáros: 

Apesar de todos os protestos em contrário, combinados com fantasias 
neoliberais relativas ao “recuo das fronteiras do Estado”, o sistema do 
capital não sobreviveria uma única semana sem o forte apoio que recebe 
do Estado. A questão remete ao reaparecimento maciço no século XX 
daquilo que Marx denominou de “ajuda externa” (…) O que torna muito 
mais grave esse problema é a insuficiência da ajuda independentemente 
da quantidade oferecida. O capital, na fase atual de desenvolvimento 
histórico, tornou-se completamente dependente da oferta sempre 
crescente de “ajuda externa”. Contudo, também sob esse aspecto, 
estamos nos aproximando de um limite sistêmico, pois somos obrigados 
a enfrentar a insuficiência crônica de ajuda externa referente àquilo que o 
Estado tem condições de oferecer (2007, p. 93, grifos originais). 

A atual dinâmica expansiva do capital é inteiramente dependente da 

intervenção política e econômica do Estado na economia, a despeito da retórica 

neoliberal referente ao “enxugamento” do Estado. A oferta sempre crescente de 

“ajuda externa”, agora esbarra em um limite estrutural, referente à capacidade que 

o próprio Estado possui de “conduzir” os negócios da burguesia. As formas 

historicamente concretas assumidas pelo “Estado de Direito” burguês, desde seu 

fundamento no período moderno, sempre estiveram em nítida 

correspondência/dependência com as necessidades cíclicas de acumulação do 

capital, conforme vimos no período de acumulação primitiva.  

Neste particular, como em muitos outros, a concepção radical do marxismo 

ontológico de Lukács e de Mészáros se coaduna com o pensamento de Gramsci. 

O italiano mantinha uma perspectiva crítica e coerente, no limite, revolucionária, 

acerca da demarcação essencial do Estado burguês. Referindo-se à conjuntura 

italiana das primeiras décadas do século XX, Gramsci percebeu um movimento 

análogo ao objeto da crítica meszariana: 

O Estado é assim investido de uma função de primeiro plano no sistema 
capitalista, como empresa (holding estatal) que concentra a poupança a 
ser posta à disposição da indústria e da atividade privada, como 
investidor a médio e longo prazo. Porém, uma vez assumida esta função, 
por causa de necessidades econômicas imprescindíveis, pode o Estado 
se desinteressar da organização da produção e da troca? (...) O Estado é 
assim necessariamente levado a intervir para controlar se os 
investimentos realizados por seu intermédio estão sendo bem 
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administrados (...) Daí se segue que, teoricamente, o Estado parece ter 
sua base político-social na “gente miúda” e nos intelectuais; mas, na 
realidade, sua estrutura permanece plutocrática e torna-se impossível 
romper as ligações com o grande capital financeiro: de resto, é o próprio 
Estado que se torna o maior organismo plutocrático, a holding das 
grandes massas de poupança dos pequenos capitalistas (2001, p. 277). 

Apesar de Marx não ter elaborado em todas as conseqüências uma teoria 

geral do Estado, sua postura crítica em relação ao jogo formal do poder político, 

sob a condução de classe da burguesia, bem como sua concepção histórica 

acerca das categorias sociais, certamente autorizam sustentar a crítica radical que 

estamos reunindo a partir desses pensadores clássicos. Não foram raras as 

ocasiões em que Marx percebia a forma caricatural dessas relações de poder18. 

Estas indicações seguramente não esgotam as determinações em relação à 

questão do Estado e de seu papel na totalidade social. Contudo, ganham especial 

relevo no debate com as concepções ingênuas do Estado, que costumam 

retomar, conscientemente ou não, os argumentos liberais, idealistas, ou funcional-

positivistas, sobre a universalidade e imparcialidade do Estado em relação aos 

interesses da sociedade civil burguesa. 

É por esta razão que Mészáros insiste na necessidade de ruptura radical 

com o sistema do capital enquanto totalidade. Segundo ele “a mudança estrutural 

só é factível se o sistema do capital for desafiado em sua integridade como um 

modo de controle sócio-metabólico, e não pela introdução de ajustes parciais em 

sua conformação estrutural” (2007, p. 168). O que Mészáros tem em mira, longe 

de ser uma crítica endógena de qualquer espécie em relação ao próprio 

marxismo, são as variadas formas assumidas pela ideologia e pela ciência 

                                                 
18 Ao contrário das críticas fugazes que apontam Marx como um “teórico da economia”, o alemão 
redigiu textos brilhantes em que analisava minuciosamente as relações eminentemente políticas da 
Europa do século XIX. Escreveu ele em um texto apaixonante, As lutas de classe na França de 
1848 a 1850: “Do mesmo modo que os gastos públicos em geral e os empréstimos do Estado, a 
classe dominante explorava a construção de estradas de ferro. As câmaras punham os encargos 
principais sobre os ombros do Estado e asseguravam os frutos de ouro à aristocracia financeira 
especuladora. Todos se recordam do escândalo verificado na câmara dos deputados, quando se 
descobriu, acidentalmente, que todos os membros da maioria, inclusive uma parte dos ministros, 
se achavam interessados, como acionistas, nas mesmas empresas de construção de estradas de 
ferro às quais, pouco depois, como legisladores, faziam encomendas à custa do Estado” (s/d p. 
113). O intercâmbio entre as personificações do capital e o direcionamento político da gestão da 
res publica revela que tem uma longa história. 
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burguesa que se materializam em tentativas superficiais e temporárias de 

reversão das tendências desumanizantes das contradições do capital. Seu 

pensamento é um sinal de alerta aos trabalhadores de que saídas 

ideologicamente caracterizadas como mecanismos de “controle social” não podem 

se reverter em avanços substanciais em direção à emancipação do trabalho. São 

exemplares a ascensão do chamado “terceiro setor”, o discurso da qualificação 

profissional, a retórica da “governabilidade”, a questão das “parcerias público-

privadas”, das propostas reformistas da social-democracia, e muitos outros 

mecanismos ideológicos que se interpõem à classe trabalhadora, pressionando-a 

à “interlocução racional” dentro de limites pressupostos e intransponíveis, 

obedientes às regras formais, ao passo que o capital alimenta seu poderio por vias 

extra oficiais por excelência. Assim sendo, Mészáros incorpora o imperativo 

gramsciano do “pessimismo da razão”.    

Toda a nervura analítica do filósofo húngaro está sustentada na categoria 

de totalidade e na constituição histórica do sistema do capital como totalidade 

regente das relações sociais. Sua tese da incontrolabilidade do capital se 

fundamenta a partir da perspectiva histórica de subsunção do trabalho ao capital. 

A blindagem da essência do sistema do capital em relação às tentativas históricas 

de imprimir limites, reformas, que pudessem reverter sua dinâmica auto-

expansiva, revelou que sua estrutura mais íntima não está acessível nas mesas 

de negociação política.                        

Segundo ele, 

O sistema do capital se articula numa rede de contradições que só se 
consegue administrar medianamente, ainda assim durante curto 
intervalo, mas que não se consegue superar definitivamente. Na raiz de 
todas elas encontramos o antagonismo inconciliável entre capital e 
trabalho, assumindo sempre e necessariamente a forma de 
subordinação estrutural e hierárquica do trabalho ao capital, não 
importando o grau de elaboração e mistificação das tentativas de 
camuflá-la (2007, p. 87).                                                                                                    

Os processos históricos de acumulação primitiva e subsunção do trabalho 

materializaram a formação do sistema do capital como totalidade predominante, 

que imprime o sentido do movimento da reprodução social. Por essa razão, ao se 
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referir à categoria totalidade do trabalho como antagonista estrutural da totalidade 

do capital, Mészáros resgata a questão da revolução a radice da discussão 

marxiana em torno da revolução social, o que tem implicações históricas muito 

além de uma mera “revolução política”, limitada às arestas da formal democracia 

burguesa e que conserva em última análise a forma mercadoria como mediação 

universal.  

A incontrolabilidade do capital também diz respeito à incapacidade 

individual, por parte tanto das personificações quanto dos Estados nacionais, em 

impor limites à dinâmica da acumulação. Isto porque a dinâmica auto-expansiva 

da valorização do valor não pode ser questionada em seus fundamentos. Isso leva 

Paniago a chamar, junto com Mészáros, os sujeitos sociais que ocupam os 

espaços de condução da reprodução ampliada de pseudo-sujeitos, já que não são 

capazes de imprimir um direcionamento alheio aos imperativos da própria 

acumulação. Esta determinação objetiva das personificações do capital, ou seja, o 

de serem sujeitos submetidos às necessidades do sistema do capital revela a 

fragilidade do discurso atualmente em voga da “solidariedade empresarial”.  

Diz ela: 

as personificações do capital podem apenas habilitar-se a executar as mutáveis 
determinações que emanam do sistema como um todo e tirar proveito, se agirem 
de forma mais ou menos eficiente, quando essas coincidem com seus interesses 
particulares. Não passam, portanto, (...), de pseudo-sujeitos do processo de auto-
reprodução do capital (2001, p. 188). 

Desde o período de acumulação primitiva, o sistema do capital apresentou 

um desenvolvimento histórico como uma totalidade que subordinou estrutural e 

hierarquicamente o trabalho aos seus imperativos de auto-valorização. Esta 

subordinação, conforme pudemos acompanhar, tem início com o movimento de 

subordinação do processo de trabalho, ou seja, tendo como objeto da 

subordinação nada menos do que a categoria fundante da sociabilidade. Além de 

subordinar o trabalho, o sistema do capital se constituiu como força social 

predominante da dinâmica da reprodução social, submetendo, não sem 

resistência, a totalidade social às suas necessidades auto-expansivas.  
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Optamos por resgatar a nervura dessas teses meszarianas, em conjunto com 

a estrutura marxiana acerca da subsunção do trabalho, no sentido de explicitar a 

plena articulação entre os fundamentos ontológicos da categoria de totalidade, 

abordados no primeiro capítulo, e os processos históricos objetivos que 

fundamentam a perspectiva ontológica. Ao mesmo tempo, pudemos verificar que a 

categoria de totalidade se ramifica e subdivide, conectando vários eixos teóricos 

do pensamento marxiano e do marxismo ontológico: crítica da política, da 

ideologia, da ciência e da filosofia burguesas; emancipação humana, revolução 

comunista, estratégia política de lutas sociais, produção e reprodução social, 

acumulação ampliada de capital, unidade entre teoria-método e ciência, e muitos 

outros, contribuindo para a crítica radical, que alcança um alto nível de abstração 

e generalização fundamentadas no movimento histórico, real e objetivo das 

relações burguesas de produção, sem ladear as conexões e mediações que 

particularizam cada momento como uma singularidade a ser revelada em suas 

“múltiplas determinações”.  

Apontadas essas questões gerais que modelam a nervura essencial da 

categoria de totalidade, esperamos poder passar ao âmbito do Serviço Social com 

elementos necessários, embora não suficientemente desenvolvidos, para 

encaminhar o debate da forma mais conseqüente possível. 
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CAPÍTULO 3 – A CATEGORIA DE TOTALIDADE E AS DIRETRIZES 
CURRICULARES 

 
3.1 – ELEMENTOS E TENDÊNCIAS NA CONFORMAÇÃO DAS DIRETRIZES 

CURRICULARES DE 1996. 

 

 A presença da categoria de totalidade no eixo de discussões teórico-

metodológicas do Serviço Social resulta de um processo histórico em direção ao 

fortalecimento de seu compromisso para com a classe trabalhadora. Ao longo de 

quatro décadas desde o Movimento de Reconceituação, o movimento objetivo das 

relações de produção no Brasil tem posto à prova, reiteradamente, a condução 

efetiva desse compromisso. As implicações sociais deste compromisso são da 

máxima relevância para o contexto da práxis, apontando, no limite, para o 

complexo horizonte da luta de classes e da emancipação.  

 O horizonte histórico mais amplo no qual este contraditório e heterogêneo 

movimento se inscreveu mantinha conexões orgânicas com a dinâmica da 

reprodução do capital, em um contexto de esgotamento dos padrões de 

acumulação e de passos largos em direção à grande crise do capital, irreversível 

desde 1973. A inserção subordinada do Brasil na divisão social internacional e 

hierárquica do trabalho, a efervescência de segmentos políticos ativos, e o 

insuficiente tratamento dispensado pela autocracia burguesa em relação à 

“questão social”, foram fatores que contribuíram para o questionamento acerca do 

papel e do significado histórico da profissão. Questionamento que incidia tanto 

sobre os desdobramentos sociais da intervenção profissional, seu alcance efetivo, 

quanto sobre os fundamentos teórico-metodológicos que sustentavam a práxis 

vigente.  

 Este questionamento é marcado por distintas posições político-ideológicas, 

que acoplava desde posturas marcadas pelo reformismo social-democrata, com 

traços desenvolvimentistas que não infirmavam os interesses de longo prazo em 

relação à reprodução do capital, até setores radicalizados, que projetavam uma 

ruptura profunda para com a herança tradicional da profissão, de modo a conectá-
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la com os projetos sociais que inscrevessem na ordem do dia uma agenda de 

enfrentamento das estruturas mais profundas de reprodução da exploração 

econômica e subordinação política. 

 A Reconceituação ocorre permeada por avanços e conquistas da ala crítica, 

bem como por percalços e desafios impostos tanto pelo conservadorismo que 

operava linhas de resistência, quanto pela própria dinâmica política da autocracia 

burguesa. Entre as conquistas, lugar de destaque pode ser concedido à 

explicitação da dimensão política da prática profissional, dimensão que o 

tradicionalismo não confessava, sob o discurso da imparcialidade ideológica do 

exercício profissional.  

Outro avanço significativo se constituiu na abertura do diálogo crítico com 

as ciências sociais, que permitiu o acesso a correntes teóricas do pensamento 

social para além da produção estadunidense, manancial que alimentava em larga 

medida o Serviço Social tradicional. Dentre estas correntes teóricas, a tradição 

marxista começava a ser explorada pela vanguarda profissional, que procurava ali 

elementos explicativos da realidade capitalista, essencialmente ausentes nas 

demais linhas de análise, que em geral não ultrapassavam a descrição dos 

fenômenos. Este diálogo se desdobrou na legitimação de distintas posições 

político-ideológicas no âmbito profissional, abrindo espaço a um pluralismo 

impensável à forte tendência monolítica do tradicionalismo profissional. Este 

pluralismo cimentou o terreno para a solidificação de distintas concepções acerca 

da práxis (NETTO, 2005).  

 Mas o avanço mais significativo pode ser localizado na ultrapassagem do 

perfil profissional, de mero executor final das políticas sociais, para agente ativo do 

planejamento e elaboração das políticas, planos e projetos, ressaltando o 

conteúdo intelectual próprio deste segmento profissional e abrindo espaço 

privilegiado para a ampliação da pesquisa como atividade inscrita no rol das 

qualificações do Serviço Social.  

 Se esses avanços expressavam a correta angulação da ala crítica do 

Serviço Social, eles não ocorreram sem o ônus próprio das grandes reorientações 

históricas. O Profº José Paulo Netto, que está iluminando estas linhas, chama 
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atenção aos percalços que se interpuseram simultaneamente à Reconceituação. 

Segundo ele, a crítica ao conservadorismo muitas vezes perdeu o foco, 

resvalando em um ativismo político hipostasiado, que obscurecia os limites entre o 

exercício profissional e a militância política, por vezes marcada pelo messianismo.  

Com relação à reorientação teórica, que abriu espaços ao diálogo com 

correntes até então ladeadas, a firmeza com relação à necessidade de ruptura 

com o conhecimento produzido pelo academicismo estadunidense terminou por 

produzir um sub-dimensionamento da validade e universalidade de teorias 

consistentes. Em outras palavras, a reafirmação do potencial do conhecimento 

produzido nacionalmente implicou o distanciamento com relação a produções de 

considerável estatura, culminando no viés que Netto chamou de “produção teórica 

autóctone” (2005, p.15).  

Conectado à questão da abertura ao pluralismo teórico, adveio uma 

problemática cujos dividendos ecoaram na condução da produção teórica da 

profissão. Trata-se da interpenetração acrítica de muitos matizes teóricos no 

campo da esquerda, que acomodava sob o mesmo teto desde o pensamento 

social cristão de esquerda, até as tendências positivistas no interior do marxismo, 

como o estruturalismo althusseriano. O sincretismo que se avizinhava do Serviço 

Social resultou na tomada tardia de uma posição teórica consistente o suficiente 

para encaminhar a crítica às relações burguesas de produção. A obra definitiva de 

Iamamoto e Carvalho, que inaugura a consolidação desse trajeto consistente, só 

veio a lume em 1982.  

A abertura ao pluralismo, que possibilitou a interlocução com a tradição 

marxista, concretizou esse intercâmbio, contraditória e particularmente, pelos 

vieses menos proveitosos que se apresentaram na segunda metade do século XX. 

Ressalve-se apenas que esse movimento não se restringiu ao campo endógeno 

do Serviço Social. A história do marxismo, desde a sorte editorial dos escritos 

autógrafos marxianos, até a penetração no Brasil de seu esqueleto teórico por 

intermédio de “intérpretes” problemáticos, apresenta percalços que precisam ser 

levados em considerações. Se ampliarmos essa questão aos grandes clássicos 

como Gramsci, Lênin e Lukács, teremos um quadro ainda mais agravado. 
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Muito embora não seja possível equalizar linearmente as configurações do 

chamado Serviço Social crítico, expresso como movimento intelectual hegemônico 

desde a década de 1980, com o desdobramento direto de todas as tendências 

presentes na Reconceituação, uma vez que elementos históricos particulares se 

interpuseram ao percurso da profissão, é possível afirmar, em conjunto com Netto 

(op. cit.), que a Reconceituação lançou as bases para a conformação histórica do 

projeto que tem levado a cabo o compromisso do Serviço Social com o horizonte 

de luta da classe trabalhadora, o projeto ético-político do Serviço Social.  

 O impulso teórico que a direção social desse projeto demandou à profissão 

impulsionou muitos profissionais ao resgate dos fundamentos teóricos de algumas 

das grandes correntes analíticas das ciências sociais. Contudo, esse resgate, 

necessário como etapa de amadurecimento da perspectiva de análise da 

profissão, terminou por acentuar de maneira desmedida a função social da teoria, 

apresentando o que Behring, et al, chamou de “traços teoricistas” da década de 

1980 (1997, p. 16). Como resultado desta tendência, o conhecimento produzido 

apresenta um conteúdo abstrato, no qual a trama dos conceitos substitui o 

desenvolvimento histórico, tendo como conseqüência a alta formalização dos 

debates. Para as autoras, o rigor teórico-metodológico requerido ao 

desvendamento das determinações essenciais das relações sociais capitalistas 

precisa operar em conexão com a dinâmica histórico-conjuntural, ultrapassando 

essa tendência à sua autonomização. 

 Ainda na década de 1980, um dos principais resultados a que chegou a 

investigação da ala crítica do Serviço Social foi a identificação do seu caráter 

essencialmente contraditório. Mais precisamente, essa reflexão foi levada a cabo 

por Iamamoto e Carvalho, na obra Relações e sociais e Serviço Social no Brasil. 

Sem espaço a duvidas, este título marcou o início de um movimento intelectual 

que impulsionou os profissionais ao debate franco e direto com o pensamento de 

Marx, evitando a utilização de autores e intérpretes problemáticos e concretizando 

a ultrapassagem do viés teoricista aludido por Behring.  

Nesta obra, os autores verificaram que o Serviço Social é requisitado e 

contratado por entidades que mantém orgânica vinculação com o sistema do 
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capital, de um lado e, de outro, suas prerrogativas profissionais permitem atender 

necessidades sociais que se colocam como demandas para sua intervenção. Ou 

seja, a intervenção do Serviço Social possui a capacidade de efetivar o acesso da 

classe trabalhadora a direitos que foram conquistados historicamente, 

assegurando em muitas ocasiões a própria sobrevivência da população atendida.  

Ao atuar junto à reprodução da força de trabalho, o Serviço Social 

apresenta uma dimensão política e ideológica imanente à sua intervenção. Este 

seria o solo genético a partir do qual o Serviço Social encontraria espaço para se 

comprometer ética e politicamente com os interesses da classe trabalhadora. 

Acoplar essa dimensão aos anseios mais gerais das lutas da classe trabalhadora 

seria o desafio e o objetivo do Serviço Social, tendo em vista sua condição de 

trabalhador assalariado. Esta perspectiva analítica resultou de uma leitura crítica 

da dinâmica de acumulação do capital, diretamente conectada com as principais 

categorias marxianas da crítica da economia política.  

 A envergadura desta aproximação do Serviço Social ao pensamento de 

Marx adquiriu um relevo decisivo para a profissão. Tão decisivo que indicou, na 

perspectiva marxiana, o estatuto teórico e a densidade metodológica através dos 

quais o Serviço Social poderia consolidar seu referencial analítico anunciado, em 

linhas gerais, alguns anos antes, no Movimento de Reconceituação. Do mesmo 

modo, foi referencial para a reformulação do currículo em nível de formação 

profissional e influenciou a elaboração dos Códigos de Ética de 1986 e 1993. 

A radicalidade das elaborações teóricas desta obra tem como calço a 

tomada da categoria trabalho como elemento basilar para o entendimento dos 

processos de produção e reprodução da vida social. Os autores anunciam 

nitidamente o objetivo de identificar, no movimento de produção e reprodução 

social, o papel e o significado sócio-histórico da profissão. Para tanto, não 

mediram esforços em elucidar as mediações fundamentais por meio das quais o 

Serviço Social se inseria na sociedade do capital.  

A investigação das condições objetivas e das mediações concretas nas 

quais se insere o Serviço Social permitiu aos autores identificar que a profissão 

atende, historicamente, aos interesses da classe dominante, na medida em que 
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contribui para a reprodução da força de trabalho. Por outro lado e 

contraditoriamente, atua de forma direta em necessidades da classe trabalhadora, 

mediante o atendimento dessas necessidades sociais transformadas em 

demandas para o profissional. Essas demandas, por sua vez, são mediadas pelas 

instituições empregadoras e já se colocam sob determinadas formas e contornos 

marcados a partir dos interesses dessas mesmas instituições. A partir dessa 

característica contraditória, os autores apontam a fragilidade das posições 

messiânicas e fatalistas que marcavam o perfil tradicional da profissão. Essas 

posições, segundo eles, tendem a unilateralizar a análise, obscurecendo a 

essência contraditória constitutiva do Serviço Social.  

O compromisso do Serviço Social com a classe trabalhadora requeria, nas 

condições postas pelo terreno objetivo das correlações de forças, a identificação 

das necessidades sociais da classe trabalhadora para além das demandas e 

mediações concretas postas na sua condição de trabalhador assalariado. Seria 

preciso romper a imediaticidade posta pelo cotidiano em busca das determinações 

mais profundas das relações sociais.  

Nesta obra de 1982, a análise da dinâmica da acumulação capitalista perfaz 

um roteiro bastante preciso, permitindo acompanhar o circuito de criação e 

valorização do valor através da exploração da classe trabalhadora. Deste patamar 

se torna possível aos autores rastrear a forma de distribuição e repartição da 

mais-valia pelos setores produtivos da economia e pelos canais improdutivos, mas 

absolutamente necessários ao sistema do capital.  

Alcançado este nível analítico, o Estado e as instituições empregadoras do 

Serviço Social podem ser visualizados em sua função social primordial, isto é, 

como esferas organicamente vinculadas à reprodução da força de trabalho. 

Todavia, ao passo que esta vinculação essencial marca expressamente o 

conteúdo objetivo de atuação do Serviço Social, é ao mesmo tempo arena de 

disputa e luta política visando avanços e conquistas para a classe trabalhadora, na 

forma de consolidação de direitos universais e da proteção social.  

A tomada da categoria trabalho como elemento propulsor da análise 

demandou aos autores a reconstrução de sua função como elemento fundante 
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das relações sociais, como atividade produtiva necessária para reprodução social. 

Para tratar da reprodução social como totalidade concreta, os autores abrem uma 

seção específica em sua obra. Todavia, dedicam poucas passagens à questão da 

reprodução social como totalidade, assinalando que a dinâmica da reprodução do 

capital segue seu curso ancorada em complexos sociais que possuem relativa 

autonomia frente à produção material, como a ideologia e a cultura. Além disso, 

abordam de passagem a Lei Geral da Acumulação Capitalista, no sentido de 

clarificar os processos contraditórios de acumulação da riqueza e reprodução do 

capital de um lado e reprodução do pauperismo de outro. 

 Ao fincar sua análise na categoria trabalho e no circuito de valorização do 

valor no interior do sistema do capital, recuperando diretamente a discussão 

marxiana presente em O Capital, Iamamoto e Carvalho lançam as bases de 

fundamentação teórica do desvendamento da chamada “questão social”. 

Apresentam à profissão uma discussão que subsidia uma interpretação crítica da 

sociabilidade capitalista, recobrando os desdobramentos desta sociabilidade nos 

terrenos da cultura e da ideologia. A categoria trabalho, eixo temático central desta 

obra, é resgatada essencialmente do contexto marxiano a partir da discussão 

presente no capítulo V d’O Capital. No contexto histórico de elaboração da obra, a 

discussão lukacsiana no Brasil ainda era bastante incipiente, estando ausente 

como referência teórica ao estudo de Iamamoto e Carvalho. Para os autores, no 

perímetro desta obra, o terreno da reprodução social é o lócus interventivo por 

excelência da intervenção do Serviço Social. 

Esta abordagem das linhas gerais da obra de Iamamoto e Carvalho estão 

longe de esgotar a discussão ali desenvolvida, pois outros elementos se fazem 

presentes no texto. Centramos atenção aqui apenas nos desenvolvimentos 

relacionados à análise da dinâmica da reprodução do capital, presentes na 

primeira parte do livro. A segunda parte, dedicada à recuperação histórica do 

Serviço Social desde suas formas embrionárias, bem como às principais 

influências que incidiram na institucionalização da profissão, escapa aos nossos 

objetivos. O que importa reter aqui é a força da influência desta obra para o 

contexto de produção teórico-metodológica do Serviço Social nas décadas 
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posteriores, que embora não se constitua subsídio exclusivo, incide fortemente na 

conformação das Diretrizes Curriculares para o currículo de graduação em Serviço 

Social de 1996. 

A Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional, publicada em 

1997 pelo exemplar nº 07 dos Cadernos ABESS, intitulado Formação Profissional: 

trajetórias e desafios, condensa como preocupação central para a formação de um 

currículo mínimo tanto a necessidade de superação dos vieses apontados desde a 

Reconceituação, durante a década de 1980, quanto a urgência no resgate da 

articulação entre teoria e práxis.  

Nas palavras das autoras: “É o resgate dessa dupla conjunção – rigor 

teórico-metodológico e acompanhamento da dinâmica societária – que permitirá 

atribuir um novo estatuto à dimensão interventiva e operativa da profissão” (1997, 

p. 17).  Em paralelo à tomada da categoria trabalho como eixo analítico das 

relações sociais, a explicitação das determinações da chamada “questão social”, 

considerada como objeto requerente do Serviço Social, ocupava a linha de frente 

das preocupações da Proposta, já que o pleno conhecimento acerca do 

significado social da profissão só pode se sustentar se vier acompanhado do 

conhecimento das necessidades sociais que a demandam. 

Nesse sentido é que as autoras asseguram: 
Ao colocar tais questões no escopo da reforma curricular, o Serviço 
Social terá os olhos voltados, nesta segunda metade da década (de 
1990, JS), para dar um salto em sua reflexão, no sentido de enfrentar as 
dimensões estratégicas e técnico-operativas do trabalho profissional, 
fecundadas pelo atento deciframento das refrações da questão social no 
cotidiano da vida social e pelas conquistas teórico-metodológicas já 
acumuladas ao longo da década de 80, que se afiguram como recursos 
analíticos indispensáveis para tais fins. Trata-se, pois, de avançar nos 
caminhos percorridos, suprindo lacunas e enriquecendo as análises das 
particularidades históricas que incidem sobre o trabalho profissional 
(1997, p. 17, grifos originais). 
                                                                                                                            

 O recurso à discussão de Iamamoto de 1982, apontado como um dos 

pilares na concepção da Proposta, comparece na letra do texto das próprias 

autoras, quando afirmam: 
É na direção apontada que o documento apresenta um caminho analítico 
profícuo, recolocando o estatuto profissional como uma especialização do 
trabalho, o que não é uma preocupação nova. Ela já havia comparecido 
nas polêmicas sobre a gênese da profissão, colocadas em cena por 
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Iamamoto (1982), quando sinalizava que a compreensão da profissão se 
dá pelo desvendamento de sua inserção na divisão social e técnica do 
trabalho. Com clareza já estava colocada para a profissão a importância 
do estatuto do trabalho, fundado em uma visão societária, que atribui 
prioridade ontológica à produção e reprodução da vida social e às 
relações sociais historicamente particulares que a sustentam (1997, p. 
17, grifos originais). 
 

 Encontram-se, assim, esboçados os contornos gerais do que seria o 

principal objetivo da reformulação curricular: reunir um amálgama de 

conhecimento crítico, embebido por correntes teóricas plurais mas orientados pelo 

horizonte teórico-metodológico e ético-político de comprometimento com os 

interesses da classe trabalhadora, que pudesse tanto encaminhar um 

enfrentamento consistente das refrações da “questão social”, traduzindo suas 

determinações a partir da crítica ao sistema do capital, quanto iluminar o 

significado histórico, limites e capacidades, da práxis profissional. Como pano de 

fundo teórico norteador, comparece a categoria trabalho como elemento analítico 

fundamental, principalmente no que diz respeito à orientação do eixo de 

fundamentos do trabalho profissional. Neste sentido, acentuam-se as 

determinações da sua condição de assalariamento, sua qualidade de trabalhador 

abstrato, alienado, que tem na venda da sua força de trabalho a via de inserção 

nas relações sociais capitalistas, o que implica sua identidade de classe.  

 Para as autoras, esta preocupação para com o núcleo de fundamentação 

do trabalho profissional, não se desdobra em uma autonomização com relação 

aos demais núcleos. Expressa apenas um nível distinto de “de abstração de 

análise requeridos para o deslindamento do Serviço Social na sociedade brasileira 

(...)” (1997, p.18). Neste sentido, a abordagem da categoria trabalho e seu recurso 

no apoio ao eixo de fundamentos do trabalho profissional, implicando todas as 

determinações de “todo e qualquer processo de trabalho”, precisa se articular com 

a construção dos demais eixos para consubstanciar a “elucidação das 

particularidades da ‘questão social’” (1997, p. 19), notadamente o eixo de 

fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social, no seio do qual a categoria 

de totalidade, nosso objeto de estudo, encontra foro privilegiado.  

 Esta angulação do documento da Proposta, contudo, não deixou de 

registrar, de passagem, algumas polêmicas de fundo teórico, que traziam para o 
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centro de discussão algumas questões pertinentes: o desdobramento até as 

últimas conseqüências da tomada da “questão social” como unidade estruturante 

da profissão e o novo patamar atribuído às políticas sociais. Esses pontos de 

discussão, abordados, mas não resolvidos pelo documento da Proposta, tomaram 

novo fôlego no debate contemporâneo e apresentam fortes indícios de que 

precisam retomados, detalhadamente, pelo debate coletivo da profissão, uma vez 

que incidem no prumo da direção social da práxis profissional.  

Outra discussão a ser registrada, aqui apenas en passant, diz respeito à 

forma pela qual a categoria trabalho foi abordada no documento da Proposta. Se, 

conforme aludido algumas páginas antes, a obra de Iamamoto de 1982 exerceu 

nítida influência na conformação da Proposta, o tratamento ali despendido neste 

particular não se inscreve no rol de teses daquele livro. Os autores do texto de 

1982 não sustentaram, em momento algum desta obra, que o Serviço Social 

operasse um processo de trabalho. Antes, afirmaram que se tratava de uma 

profissão que intervinha na reprodução social. A tese do “processo de trabalho” do 

Serviço Social tem sido objeto de intensos debates no âmbito da produção 

intelectual da profissão.   

 Traçadas essas linhas gerais em torno dos elementos que contribuíram na 

elaboração das Diretrizes Gerais, podemos então encaminhar a discussão em 

sobre o eixo particular de fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social, 

para então sermos capazes de discutir o tratamento da categoria de totalidade no 

nosso universo de pesquisa. 

 

3.2 A CATEGORIA DE TOTALIDADE E O EIXO FUNDAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL NAS DIRETRIZES CURRICULARES 

 

 A discussão que resgatamos, em linhas gerais, em torno das tendências 

inscritas no Movimento de Reconceituação que contribuíram para a condução do 

processo de Revisão Curricular, consubstanciado no documento Proposta Básica 

para o Projeto de Formação Profissional: Novos Subsídios para o Debate, teve 

como objetivo contribuir para a explicitar o movimento histórico mais amplo que 
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amparou a inscrição da categoria de totalidade, no eixo de fundamentos teórico-

metodológicos do Serviço Social.  Esta Proposta Básica subsidiou a 

implementação da Proposta Nacional de Currículo Mínimo para o Curso de 

Serviço Social, documento publicado pela então Associação Brasileira de Ensino 

de Serviço Social – ABESS, que reunia um amplo processo coletivo de discussões 

com os interlocutores da categoria profissional: Conselho Federal de Serviço 

Social, Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social e com o Centro de 

Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social. Essas 

discussões ocorreram entre 1994 e 1996, em oficinas regionais e locais nas 

unidades acadêmicas filiadas à ABESS. 

 A Proposta Nacional de Currículo Mínimo teve como objetivo estabelecer 

um patamar referencial comum, a partir do qual seria possível a implementação do 

objetivo da reformulação curricular, sem prejuízo da flexibilidade necessária ao 

tratamento das particularidades apresentadas por questões de ordem nacional e 

regional, da relação entre Estado e sociedade civil e das alterações nas relações 

de produção, típicas do sistema do capital.  

 Este referencial comum foi formulado no interior do documento que 

estamos discutindo e teve como pano de fundo doze princípios norteadores. 

Princípios esses que subsidiaram a formulação das Diretrizes em nível nacional, a 

partir dos quais as Instituições de Ensino Superior teriam relativa autonomia na 

condução objetiva do currículo pleno. 

 A categoria de totalidade é nomeadamente requerida no princípio três, que 

destacamos em itálico, da seqüência presente no corpo do texto, reproduzido aqui 

em sua inteireza: 
1 - flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na 
possibilidade de definição de disciplinas e ou outros componentes 
curriculares – tais como oficinas, seminários temáticos, atividades 
complementares – como forma de favorecer a dinamicidade do currículo. 
2 – rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e 
do Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e 
desafios com os quais o profissional se defronta no universo da 
produção e reprodução da vida social.  
3 – adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da 
totalidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e 
singularidade. 
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4 – superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, 
evitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e outros 
componentes curriculares. 
5 – estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como 
princípios formativos e condição central da formação profissional e da 
relação teoria e realidade. 
6 – padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e 
noturnos, com um máximo de quatro horas/aulas diárias de atividades 
nestes últimos. 
7 – caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de formação 
profissional. 
8 – indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão, 
9 – exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida 
acadêmica e profissional, impondo-se o necessário debate sobre as 
verias tendências teóricas, em luta pela direção social da formação 
profissional, que compões a produção das ciências humanas e sociais. 
10 – ética como princípio formativo perpassando a formação curricular. 
11 – indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e 
profissional (ABESS, 1997, p. 62).  

 

 Esse conjunto de princípios subsidia as Diretrizes Curriculares, 

caracterizadas pela ABESS como elementos necessários para a formação 

profissional, configurando um conjunto de conhecimentos que capacitem o 

Assistente Social nos níveis teórico-metodológicos, ético-político e técnico-

operativo, no sentido de suprir a: 
1 – apreensão crítica do processo histórico como totalidade. 
2 – investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de 
apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 
capitalismo e do Serviço Social no país. 
3 – apreensão do significado social da profissão desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade. 
4 – apreensão das demandas – consolidadas e emergentes – postas ao 
Serviço Social via mercado de trabalho, visando a formular respostas 
profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, 
considerando as novas articulações entre público e privado. 
5 – exercício profissional cumprindo as competências e atribuições 
previstas na legislação profissional em vigor (1997, p. 62). 

 
 A categoria de totalidade, que figurou entre os princípios norteadores, 

comparece novamente no corpo das Diretrizes. Desta vez, no primeiro item do 

documento, sendo lícito afirmar sua função na estruturação dos demais 

conhecimentos, uma vez que requer o resgate da historicidade das categorias; a 

apreensão da dinâmica de reprodução do capital; as determinações reflexivas com 

a categoria trabalho; bem como as relações recíprocas entre as particularidades 
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das mediações de segunda ordem – pertencentes à esfera da reprodução social, 

para retomarmos os termos com os quais trabalhamos a partir de Lukács. 

 No intuito de concretizar esse projeto de formação profissional abrangente e 

plural, mas hegemonicamente direcionado pelo referencial teórico do pensamento 

social crítico, o conjunto de conhecimentos requeridos seriam absorvidos a partir 

de três núcleos de fundamentação, dentre os quais apenas o primeiro figura entre 

nossos objetivos: 
1. Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social; 
2. Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 
brasileira; 
3. Núcleo de fundamentos do trabalho profissional (ABESS, 1997, p. 
63). 

 

 A categoria de totalidade é requerida explicitamente para basear os 

conhecimentos elaborados a partir do primeiro núcleo, que chamaremos a partir 

deste ponto de núcleo de fundamentos. Os três núcleos, aliás, foram pensados 

visando a composição de uma unidade conhecimentos que fossem interligados, 

de forma a capacitar a categoria profissional para uma práxis solidamente 

construída. Segundo as Diretrizes: 
É importante salientar que o primeiro núcleo, responsável pelo 
tratamento do ser social enquanto totalidade histórica, analisa os 
componentes fundamentais da vida social, que serão particularizados 
nos dois outros núcleos de fundamentação, o da formação sócio-
histórica da sociedade brasileira e o do trabalho profissional. Portanto, a 
formação profissional constitui-se de uma totalidade de conhecimentos 
que estão expressos nestes três núcleos, contextualizados 
historicamente e manifestos em suas particularidades (ABESS, 1997, p. 
63) 

 
 Este trecho do documento das Diretrizes remete ao conjunto de 

conhecimentos que tentamos discutir nos dois capítulos anteriores. Tratar o ser 

social como totalidade histórica significa retomar a ontologia marxiana e 

lukacsiana, que tem em seu horizonte o caráter unitário do desenvolvimento 

humano como gênero. Desenvolvimento unitário que, longe de implicar uma 

construção linear e mecânica, incorpora a complexa heterogeneidade do 

desdobramento das categorias sociais que, como vimos, constituem a objetividade 

das relações sociais. O sistema do capital, como particularização do 

desenvolvimento humano-genérico, requer uma crítica consistente o suficiente 
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para demonstrar sua historicidade e enfrentar o discurso do “eterno presente” por 

parte dos ideólogos do capital. 

 Analisar os “componentes fundamentais da vida social”, significa rastrear o 

conteúdo e as determinações essenciais que articulam o momento predominante 

das relações sociais, geralmente vinculado ao complexo que incorpora a categoria 

fundante – o trabalho, e as objetivações superiores, que se materializam 

historicamente na esfera da reprodução social. A categoria de totalidade, 

conforme destacamos no primeiro capítulo, ancora-se ontológica e teoricamente 

na categoria trabalho, sendo esta sua determinação reflexiva. A categoria 

trabalho, portanto, é o solo genético a partir do qual as relações sociais são 

construídas. Seu papel de categoria fundante o conduz ao cerne tanto histórico 

quanto teórico dos “componentes fundamentais da vida social”, em palavras 

marxianas: da “anatomia da sociedade civil”, sendo sua presença indispensável no 

eixo de fundamentos, tanto quanto a categoria de totalidade. Se, como vimos, a 

categoria de totalidade se encontra trabalhada por Lukács na Ontologia, no 

capítulo dedicado a Marx, a categoria trabalho obtém tratamento sistemático nos 

capítulos V e XIV de O Capital, caracterizando a suma importância da presença 

dessas referências bibliográficas na construção do núcleo de fundamentos. 

 Segundo as Diretrizes, todos os núcleos se articulam, em níveis 

diferenciados de análise da realidade social, sendo o núcleo de fundamentos o 

mais abrangente e universalizante, mas que apenas fixa sua concretude a partir 

do andamento conseqüente dos demais núcleos.  
(...) ressalta-se a exigência de não incorrer no tratamento classificatório 
dos núcleos de fundamentação da formação profissional quando da 
indicação dos componentes curriculares, quando da indicação dos 
componentes curriculares, uma vez que remetem a um conjunto de 
conhecimentos indissociáveis para a apreensão da gênese, das 
manifestações e do enfrentamento da questão social, eixo fundante da 
profissão e articulador dos conteúdos da formação profissional. Portanto, 
os núcleos mencionados não são autônomos nem subseqüentes, 
expressando, ao contrário, níveis diferenciados de apreensão da 
realidade social e profissional, subsidiando a intervenção do Serviço 
Social (ABESS, 1997, p. 64) 

  

 Partindo então para a caracterização do núcleo de fundamentos, as 

Diretrizes procuram estabelecer seu raio de ação, seus limites e implicações 
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teórico-metodológicas. O núcleo de fundamentos incorpora uma ampla gama de 

conhecimentos, produzidos criticamente no interior da tradição marxista, 

relacionados principalmente à crítica das relações burguesas de produção, à 

propriedade privada dos meios de produção, à alienação como componente do 

processo de trabalho subsumido ao capital. Particularmente em relação à 

categoria trabalho e aos desdobramentos categorias no interior da totalidade 

social no eixo de fundamentos, as Diretrizes estabelecem:  
O trabalho é assumido como eixo central do processo de reprodução da 
vida social, sendo tratado como práxis, o que implica o desenvolvimento 
da socialidade, da consciência, da universalidade e da capacidade de 
criar valores, escolhas e novas necessidades, e, como tal, desenvolver a 
liberdade (ABESS, 1997, p. 64). 

 
 Este trecho remonta, sucintamente, às implicações do trabalho como 

categoria fundante do ser social, precisamente em conformidade com a ontologia 

lukacsiana. Sendo o trabalho o lócus do desenvolvimento das forças produtivas, e 

sendo a produção do tempo livre a determinação reflexiva desse desenvolvimento, 

dada a contínua elevação da produtividade do trabalho, o trabalho é a categoria 

capaz de concretizar a liberdade e a plena explicitação dos indivíduos sociais, 

desde que livre das amarras da tirania do tempo do capital. O desenvolvimento da 

totalidade social, a partir do trabalho, incorporando as formas de objetivação de 

segunda ordem, ou seja, as ideologias, a ciência, a filosofia, e assim por diante, é 

o lócus objetivo da reprodução social. Produção e reprodução social, trabalho e 

totalidade social conformando uma unidade analítica inseparável no eixo de 

fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social.  

 Cumpre frisar que o trabalho categoria fundante não é sinônimo de trabalho 

abstrato, categoria específica do sistema do capital, nem da relação de 

assalariamento. Portanto, relembramos, de passagem, que o trabalho categoria 

fundante diz respeito ao intercâmbio orgânico com a natureza de modo a retirar 

dela os meios de produção e subsistência necessários à reprodução social.  

 As Diretrizes, contudo, avançam na caracterização do núcleo de 

fundamentos, remetendo-o à produção científica e filosófica que se desenvolveu 

historicamente. Desenvolvimento genérico significa o desenvolvimento do para si 

humano. Portanto, incorpora tanto o processo de conhecimento da natureza, por 
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meio da intentio recta lukacsiana, quanto o processo de autoconhecimento. As 

produções científicas e filosóficas produzidas como unidades explicativas das 

relações sociais, portanto, precisam ser contempladas pelo eixo de fundamentos. 

Segundo as Diretrizes: 
Este núcleo é responsável, neste sentido, por explicar o processo de 
conhecimento do ser social, enfatizando as teorias modernas e 
contemporâneas. O tratamento das diferentes filosofias e teorias tem 
como perspectiva estabelecer uma compreensão de seus fundamentos 
e da articulação de suas categorias, o que supõe eliminar a crítica a 
priori ou a negação ideológica das teorias e filosofias, sem o necessário 
conhecimento de seus fundamentos (ABESS, 1997, p. 65). 

 

 Ao incorporar no âmbito de conhecimentos as diferentes “visões sociais de 

mundo”, o eixo de fundamentos exige um diálogo crítico com as principais 

correntes teóricas explicativas das relações sociais. Para tanto, precisa estar 

munido com um robusto arsenal teórico, que o capacite ao diálogo franco, aberto e 

plural, sem incorrer, porém, em práticas sincréticas, esvaziadas do rigor teórico-

metodológico requerido à práxis profissional. Essa interlocução crítica encontra 

seu objeto nas produções de destacados autores idealistas, de muitos matizes. 

Neste particular, a possibilidade de contato com o que Lukács, após Marx, 

chamou de decadência ideológica da burguesia se aproxima com nitidez, uma vez 

que essa decadência extrapola o discurso filosófico, avançando na influência do 

campo da teoria social e da metodologia científica.   

 A implementação do eixo fundamentos pressupõe, dessa forma, além de 

uma sólida interlocução/formação com o pensamento de Marx e com a tradição 

marxista, tarefa árdua por sua própria natureza, o embate com o estrutural-

positivismo, com as influências do existencialismo francês e alemão, com 

correntes fenomenológicas, com pensadores irracionalistas e, no limite, com os 

pós-modernismos, que apresentam teses bastante heterogêneas.  

 Os conteúdos abordados no eixo fundamentos tendem a confluir não raras 

vezes, por isso, com temas relacionados aos demais núcleos de fundamentação 

das Diretrizes. As matérias básicas sugeridas pelo corpo do texto das Diretrizes, 

propostas como mediações objetivas na condução cotidiana das Diretrizes pelas 

Instituições de Ensino Superior - IES, desdobram-se em disciplinas, seminários 
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temáticos, oficinas e demais atividades próprias dos projetos pedagógicos das 

IES. Dentre as matérias básicas sugeridas e seus respectivos conteúdos 

programáticos, algumas possuem nítida correspondência com o eixo 

fundamentos, é o caso da matéria Filosofia, que precisa abordar os “fundamentos 

ontológicos do ser social. A dimensão da sociabilidade, trabalho e alienação (...) 

(ABESS, 1997, p. 69). As matérias Sociologia, Acumulação Capitalista e 

Desigualdades Sociais e Processo de Trabalho do Serviço Social também 

apresentam muitos pontos de confluência, desde a questão da reprodução do 

capital como particularidade histórica até a as formas de reposição sistemática da 

“questão social”, provenientes das alterações históricas da composição orgânica 

do capital, elementos com os quais trabalhamos no segundo capítulo. 

 Contudo, sem prejuízo da transversalidade eventual dos conteúdos, as 

Diretrizes propõem, nomeadamente, uma matéria básica que contempla, muito 

proximamente, a efetivação do eixo fundamentos, trata-se da matéria 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social. Se o eixo 

fundamentos não carrega em seu título o termo histórico, figurando apenas como 

Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, a matéria incorpora 

em seu título esse termo, denotando abarcar os conteúdos referentes ao diálogo 

com as demais correntes teóricas explicativas das relações sociais.  

 Segundo o texto das Diretrizes, a matéria básica Fundamentos Históricos e 

Teórico-Metodológicos do Serviço Social precisa realizar  
uma análise da trajetória teórico-prática do Serviço Social no contexto da 
história da realidade social e as influências das matrizes do pensamento 
social. O trabalho profissional no processo de produção e reprodução 
social em relação às refrações das questões sociais no diferentes 
contextos históricos (ABESS, 1997, p. 70). 
 

 Por se constituir a matéria básica mais próxima da implementação do eixo 

fundamentos, decidimos cotejar as ementas, bibliografias e conteúdos 

programáticos dessa disciplina, tendo em perspectiva o acúmulo da nossa 

discussão anterior em relação à categoria de totalidade, nos conteúdos dos 

questionários enviados pelas IES da região Nordeste do Brasil que responderam à 

pesquisa avaliativa das Diretrizes Curriculares, realizada pela Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS em 2006. O objetivo 
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desse cotejamento se relaciona ao Relatório Final da Pesquisa Avaliativa sobre a 

implementação das Diretrizes Curriculares, particularmente ao texto de autoria da 

Profª Cardoso19, que aponta algumas tendências no que diz respeito à 

conformação do eixo fundamentos nas IES brasileiras, publicado no Caderno 14 

da Revista Temporális, referente a julho de 2007, em conjunto com textos 

relacionados aos demais núcleos de fundamentação. Procuramos nos 

questionários da Região Nordeste indícios que pudessem confluir ou se afastar 

das tendências apontadas por Cardoso, formatadas em um belo texto intitulado 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social: Tendências 

quanto à Concepção e Organização de Conteúdos na Implementação das 

Diretrizes Curriculares. 

  O texto de Cardoso privilegia os conteúdos referentes à matéria básica de 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social, precisamente 

a matéria que buscamos observar nos questionários. Cardoso discute a 

implementação dessa matéria a partir dos conteúdos apresentados pelas IES 

como seus correspondentes. Cardoso destaca como elementos basilares para sua 

análise componentes que foram aqui minimamente discutidos anteriormente. 

Segundo ela, 
Para problematização do recorte temático em discussão, tomamos como 
referência, tanto no processo de investigação quanto na exposição 
destes resultados: a)categorias histórico-conceituais básicas para 
reconstrução explicativa do objeto de análise (história, totalidade, 
contradição e outras); b)  a proposta básica  para o projeto de  formação 
profissional que subsidiou e sintetiza a formulação das novas Diretrizes 
Curriculares aprovadas pela ABEPSSS); c) as Diretrizes Curriculares 
formuladas pela ABEPSSS, orientadas pelo projeto ético-político 
defendido pela entidade na versão encaminhada em 1996 à então 
comissão de especialistas de Ensino em Serviço Social; d) as diretrizes  
formuladas por essa comissão de especialistas e encaminhadas ao MEC 
para aprovação; e) as diretrizes aprovadas pelo MEC; f) o  texto  de  
referência  para  a  proposta  de  avaliação  da  implementação  das  
Diretrizes Curriculares do curso de Serviço Social, cujo conteúdo refere-
se à problematização inicial dos eixos  temáticos norteadores e 
constitutivos da pesquisa  avaliativa e g)  referências empíricas contidas  

                                                 
19 O pequeno e importantíssimo texto da Professora Consuelo Quiroga, publicado ainda em 1991, 
Invasão Positivista no Marxismo: Manifestações no Ensino da Metodologia no Serviço Social, 
indicou a presença, já naquela década, de muitas das tendências apontadas nesta pesquisa, 
constituindo-se um referencial necessário aos estudos que se dedicam ao tema da Formação 
Profissional. 
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nos  extratos  do  instrumento  de  coleta  de  dados  relativos  à matéria  
“Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do serviço Social”, 
fornecidas pelas Unidades de Ensino que aderiram à pesquisa (2007, p. 
32). 
 

 Munida com esses elementos, Cardoso encaminha a discussão retomando 

os fundamentos discutidos no texto das Diretrizes. Destaca que o Serviço Social é, 

ele próprio, uma totalidade histórica inserida na dinâmica mais ampla da formação 

social. O desenvolvimento de ambos implica em transformações recíprocas, 

alterando em contínuo movimento as suas configurações. A autora resgata os 

princípios gerais da concepção materialista da história, recuperando o que 

destacamos na nossa introdução como sendo a teoria marxiana da objetividade. 

Para ela, importa pensar a práxis como produção histórica, como reprodução 

social das “formas de pensar e agir” (2007, p. 34). 

 A categoria de totalidade, nomeadamente, é reclamada quando a autora faz 

referência à concepção de história como ciência. Decifrar os nexos estruturantes 

das relações sociais requer que se pense o desenvolvimento histórico como uma 

totalidade concreta. É a categoria de totalidade, nas suas palavras, “perspectiva 

de totalidade” (2007, . 34), que permite acessar as determinações essenciais das 

particularidades históricas para além de suas manifestações fenonêmicas. Para 

ela: 
Nessa perspectiva de totalidade, a história é pensada como sucessão 
descontínua de processos históricos e não como sucessão linear de 
fatos. Seu objeto se constitui por conjuntos ou complexos organizados, 
configurando uma formação social específica, particular, uma formação 
social que tem suas determinações próprias (2007, p. 34). 

 
 As primeiras linhas dessa citação, apesar de não terem sido retiradas 

diretamente do contexto lukacsiano, relacionam-se diretamente com o que 

chamamos, em muitos momentos de nossa exposição, de desenvolvimento 

heterogêneo das categorias. Seu significado teórico é da mais alta relevância, 

uma vez que permite compreender as potencialidades e limites específicos de 

cada complexo social, de forma a evitar possíveis abordagens hipostasiadas de 

esferas limitadas ontologicamente. Sem prejuízo de seu papel estratégico no 

contexto específico da luta de classes, este é o caso da política, das lutas 

defensivas do trabalho, dos embates teóricos, e assim por diante, conforme vimos 
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no segundo capítulo. Permite, ao mesmo tempo, observar que a categoria 

fundante, o trabalho, não necessariamente acompanha as alterações dos demais 

complexos, como os valorativos, pois as mudanças nas mediações de segunda 

ordem demonstram historicamente serem mais ágeis. Segundo essa perspectiva, 

a totalidade social acopla determinações muito mais abrangentes e 

universalizantes que a esfera da produção, sem, contudo, tornar-se 

automaticamente a categoria fundante.  

 Apesar de não comparecerem explicitamente no texto de Cardoso, esses 

conteúdos figuram subjacentes à sua interpretação. Contudo, por sua relevância e 

potencialidade, sublinhá-los em suas devidas proporções poderia contribuir para 

aglutinar substância teórica ao eixo fundamentos, de modo a destacar o papel 

ontológico da categoria de totalidade, o qual, segundo procuramos argumentar, 

possui prioridade ontológica ante seu recurso como ferramenta analítica.  

 O papel conferido à história como ciência, enfatizado no texto de Cardoso, 

alude ao que Marx e Engels defendem n’A Ideologia Alemã. Neste texto, datado 

de 1845, os filósofos argumentavam ser a história a única ciência da humanidade, 

no contexto do confronto com o fracionamento metodológico produzido no século 

XIX. Cardoso procura sintetizar sua compreensão em torno da história como 

processo e da categoria de totalidade como ferramenta cognitiva capaz de 

apreendê-la em seu complexo desenvolvimento da seguinte forma: 

 
Desse modo, se o real é histórico e se a história abrange totalidades 
essencialmente diferentes, ao longo do seu processo a configuração dos 
objetos históricos tem que dar conta dessas diferenças essenciais. 
Nesses termos, a periodização é fundamental para a apreensão e 
explicação dessas diferenças.  Nesse processo de apreensão e 
explicação é indispensável a utilização de categorias  que possibilitem  
acesso  à  generalidade  e  garantam  a  apreensão  e  explicação das 
especificidades históricas. Categorias que são expressões de formas de 
existência de objetos históricos e são reconstruídas pelo conhecimento 
que se formula sobre esses objetos (2007, .p. 25). 

 
 Neste particular, é lícito afirmar que os processos de gênese, 

desenvolvimento e consolidação da ordem social burguesa, que materializaram o 

surgimento histórico do sistema do capital por intermédio da acumulação primitiva 

e da subsunção do trabalho ao capital, precisam ser abordados segundo o ponto 
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de vista do que ela chamou de “explicação das especificidades históricas”. Essa 

elucidação fornece ao embate com as correntes teóricas de matriz estrutural-

positivista um rico arsenal explicativo, capaz de superar a perspectiva ingênua, 

teleologista e/ou voluntarista da história.  

 Ao apreciar os resultados da pesquisa, Cardoso enumera quatro grandes 

tendências com relação à implementação das Diretrizes Curriculares. A primeira 

tendência, que a autora chama de “Tendência de tratamento dos conteúdos das 

matérias, com centralidade no Serviço Social como profissão na história, numa 

perspectiva de totalidade” (2007, p. 41, grifos nossos), configura-se a partir da 

transversalidade dos conteúdos a partir de um eixo estruturante: o processo 

histórico. Esta tendência apresenta aspectos de avanço com relação às Diretrizes, 

já que consegue articular os conhecimentos em unidades analíticas amarradas 

teoricamente, ultrapassando o campo endógeno do Serviço Social para se 

debruçar sobre a reprodução das relações sociais em totalidade. Esta tendência 

contempla o eixo fundamentos também na medida em que remete para a vida 

social, possibilitando a particularização circunstanciada do Serviço Social no 

interior da sociabilidade subsumida ao sistema do capital e completando o ciclo 

analítico proposto pela unidade entre os três núcleos de fundamentação. 

 A segunda tendência, oposta à primeira, apresenta-se a partir de um 

tratamento fraturado dos conteúdos concernentes ao eixo fundamentos. Segundo 

Cardoso, trata-se da “Tendência de tratamento dos conteúdos dos componentes 

curriculares agrupados como fundamentos históricos e teórico-metodológicos do 

Serviço Social evidenciando uma perspectiva fragmentária da matéria” (2007, p. 

41). Ela destaca a abordagem pulverizada, na qual não se faz presente uma linha 

de continuidade que articule os conteúdos entre si. Além disso, esses conteúdos 

não são construídos de modo a conectar o eixo fundamentos aos demais eixos de 

fundamentação das Diretrizes. O Serviço Social, nestes termos, é apreendido de 

maneira isolada, esvaziada de determinações históricas que concretizem sua 

particularização como profissão permeada pelos embates das lutas de classes. 

Neste sentido, história, teoria e método são tomados de forma compartimentada, 

na qual a categoria de totalidade não pode explicitar seu potencial crítico.  
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 A terceira tendência, que Cardoso chama de “Tendência quanto à relação 

entre história, teoria e método de forma dicotômica e reducionista quanto à 

concepção de fundamentos do Serviço Social” (2007, p. 42). O traço distintivo 

desta tendência é a fratura da unidade entre teoria, método e história. Seus 

conteúdos demonstram um tratamento descontínuo, fragmentário, que tendem a 

isolar e a autonomizar cada um desses componentes. Neste sentido, cresce a 

possibilidade de que as correntes provenientes do estrutural-positivismo venham a 

ganhar espaço, uma vez que sua nervura teórica é compatível com os traços 

apresentados desta tendência. A discussão pós-modernista, da mesma forma, 

pode encontrar terreno fértil para se destacar como possibilidade explicativa, 

implicando um retrocesso com relação ao compromisso histórico construído pelo 

Serviço Social.  

 A quarta tendência, é a “Tendência de tratamento sob o ponto de vista da 

unidade entre história, teoria e método mantendo a visão reducionista quanto aos 

fundamentos do Serviço Social” (2007, p. 42). Esta última apresenta 

peculiaridades em relação às demais. Nela, embora a unidade entre história, 

teoria e método seja preservada, ela não ultrapassa o campo endógeno do 

Serviço Social, nem se conecta aos demais núcleos de fundamentação. Essa 

unidade se restringe à história da profissão e se articula a partir de períodos 

históricos, ladeando a discussão do desenvolvimento humano-genérico a partir 

dos modos de produção e reprodução social, segundo pudemos acompanhar no 

primeiro capítulo. A categoria de totalidade, uma vez mais, resta ofuscada em sua 

dimensão de resgate da historicidade das categorias, historicidade esta que não 

se resume a períodos tomados sob a forma de etapas. Antes, diz respeito às 

recíprocas implicações provenientes das relações entre os complexos, 

impulsionados pela contradição fundamental entre o desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção.  

 Ao realizar o contato com as ementas e bibliografias dos questionários 

enviados pelas IES da Região Nordeste à ABEPSS, em resposta à pesquisa 

avaliativa da implementação das Diretrizes Curriculares, pudemos perceber que 
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três, das quatro tendências assinaladas por Cardoso, acentuam-se com mais 

força. 

 Pudemos acessar os conteúdos de doze, das quatorze IES do Nordeste. 

Foram elas: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL); Universidade Estadual do Ceará (UECE); Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB); Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Universidade 

Potiguar – Natal; Faculdade Nobre de Feira de Santana; Faculdade de Ciências, 

Cultura e Extensão do RN – (FACEX); Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN); Universidade Federal de Pernambuco – (UFPE) e Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP).  
 Percebemos que, das doze escolas, nove apresentam a disciplina de 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social. Duas delas 

não apresentam a disciplina, abrindo espaço para a concepção de que seus 

conteúdos estejam diluídos nas demais. Todas as escolas que oferecem a 

disciplina, de forma unitária, dividem seus conteúdos em três ou quatro períodos, 

articulados e complementares, inclusive apresentando a exigência de pré-

requisitos para a continuidade das matrículas.  

 Nas nove escolas que oferecem a disciplina, destaca-se a abordagem de 

aspectos históricos referentes ao período de ascensão da industrialização na 

Europa, as lutas políticas do movimento operário e o surgimento da corrente 

teórica estrutural-positivista. As ementas apresentam uma linha de continuidade 

coerentemente construída, pois procura privilegiar o movimento objetivo da 

história como fonte das contradições de classes e de seus reflexos na construção 

teórico-científica.  

 O resgate do contexto histórico mais amplo de consolidação do capitalismo 

facilita a fixação do Serviço Social como uma particularidade histórica inserida no 

movimento mais amplo das lutas de classes, contemplando neste particular as 

indicações das Diretrizes. Sem prejuízo da importância dessa abordagem 

abrangente, pudemos perceber que as escolas tendem a limitar esse resgate aos 
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Fundamentos I. As emendas dos Fundamentos II, III IV, não mais se reportam ou 

referem ao contexto mundial.  

 Os conteúdos de Fundamentos II, III e IV, concentram-se no processo 

histórico de profissionalização do Serviço Social, privilegiando a abordagem do 

contexto sócio-histórico brasileiro. Para tanto, resgatam as influências teóricas 

norte americanas e européias, marcantes durante a institucionalização do Serviço 

Social. Dando prosseguimento, debruçam-se com significativa pormenorização 

sobre a história do Brasil, dos períodos de desenvolvimento industrial do início do 

século XX até o processo de abertura democrática na década de 1980, 

estabelecendo paralelos com a história da própria profissão. O contexto da 

autocracia burguesa, que se consolida a partir de abril de 1964 e se estende até 

1985, recebe de todas as escolas especial atenção. A principal referência neste 

terreno é a obra do Professor José Paulo Netto , Ditadura e Serviço Social, 

comparecendo em nove listas de referências, o que reforça a perspectiva crítica 

na concepção dos processos históricos brasileiros. A forte presença de autores 

como a Profª Iamamoto e o Profº Netto nas referências bibliográficas das escolas 

na condução da interpretação do Serviço Social inserido na dinâmica da 

autocracia burguesa brasileira finca como norte interpretativo o pensamento social 

crítico. 

 Podemos perceber, contudo, nas referências bibliográficas das escolas, que 

toda a discussão é encaminhada sem a presença decisiva das fontes clássicas. A 

importante contribuição marxiana em torno da ascensão da Grande Indústria para 

abordar o processo de industrialização europeu e suas implicações na “questão 

social” não comparece em nenhuma das referências bibliográficas. A ausência de 

fontes clássicas fragiliza a construção dos conhecimentos em torno do eixo 

fundamentos, podendo implicar uma insuficiente discussão em torno dos 

fundamentos da vida social . As categorias totalidade e trabalho, tal como 

construídas pelos clássicos, essenciais para a construção sólida desse eixo, não 

comparecem nas ementas nem nos conteúdos programáticos. As únicas 

referências a textos de autoria de Marx são Contribuição à Crítica da Economia 

Política – Introdução, e Manifesto Comunista. O primeiro ocorre em apenas três 
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listas de referências bibliográficas, em geral aludindo à questão do método. O 

segundo, por sua vez, comparece uma única vez. 

 Contudo, figuram em muitas referências bibliográficas os clássicos do 

estrutural-funcionalismo: Émile Durkheim, August Comte e, mais próximo do 

contexto do Serviço Social, Robert Castel. Embora possamos compreender que a 

presença dos clássicos do positivismo seja importante para a construção de um 

debate crítico e circunstanciado, a significativa ausência dos clássicos do 

pensamento social crítico, que subsidiariam o debate, pode resultar em uma 

apropriação parcial e pouco consistente das categorias e conceitos construídos 

pela filosofia da práxis. É possível sustentar, a partir das bibliografias sugeridas 

como interlocução crítica com o estrutural-funcionalismo, que o diálogo com as 

correntes teóricas de raízes positivistas ou idealistas tem sido travado 

principalmente no âmbito cognitivo-epistemológico, no âmbito da teoria do 

conhecimento e da filosofia da ciência. Ao encaminhar a discussão por este viés, 

bastante próximo de um conteúdo meramente formal e de uma comparação linear 

entre distintas “formas de conhecimento”, sem recorrer ao debate ontológico, ao 

debate da “anatomia da sociedade civil”, a interlocução com essas correntes pode 

resultar em uma equalização acrítica das distintas racionalidades de classe.  

 O acentuado destaque dado ao resgate histórico, ao ser realizado sem a 

interlocução com as categorias teóricas, tende a fraturar a unidade entre história-

teoria e método. Da mesma forma, a especificidade do eixo fundamentos, 

precisamente a de subsidiar teoricamente a particularização do Serviço Social, 

objetivada pelos demais eixos de fundamentação, tende a ser ofuscada pela frágil 

incorporação da teoria. Neste sentido, a terceira tendência apontada por Cardoso 

se evidencia nos conteúdos das disciplinas de Fundamentos.  

 Como desdobramento deste acentuado destaque conferido à história da 

sociedade brasileira, o eixo fundamentos tende a ter sua peculiaridade fragilizada, 

uma vez que, no seu processo de implementação e no que diz respeito 

particularmente à disciplina de Fundamentos, está recebendo um tratamento 

nitidamente aproximado dos conteúdos típicos do segundo núcleo de 

fundamentação proposto pelas Diretrizes: o núcleo de fundamentos da formação 



 105 

sócio-histórica da sociedade brasileira. As implicações desta aproximação são da 

máxima relevância para a formação profissional. Uma das implicações possíveis 

diz respeito à reiteração de conteúdos contemplados pelo segundo eixo de 

fundamentação, reiteração essa que tende a acentuar a fratura entre história 

teoria e método. Esta fratura, referenciada por Cardoso na terceira tendência, 

pode reforçar o discurso da cisão entre teoria e prática na medida em que 

cristaliza a teoria e o método em espaços compartimentados de abordagem, como 

se a história fosse resultado de um desenvolvimento inacessível à práxis e como 

se teoria e método fossem meras abstrações academicistas. Nestes termos, a 

história como ciência unitária do desenvolvimento humano-genérico, destacada 

por Cardoso em seu texto como elemento importante da formação profissional 

crítica, tende a ser tratada como narrativa dos fatos, autonomizando os processos.  

 O insuficiente recurso aos clássicos, a ênfase acentuada nos conteúdos 

referentes à história do Brasil e a ausência da nervura teórica das categorias 

construídas pela filosofia da práxis como ferramentas explicativas mais 

abrangentes e universalizantes, foram tendências identificadas nos questionários. 

Nesse sentido, as concepções de momento predominante, trabalho – categoria 

fundante, produção e reprodução social, objetivações superiores e suas relações 

recíprocas, próprias da discussão marxiana e lukacsiana sobre os fundamentos 

ontológicos da vida social tendem a ser ladeados na discussão apresentada pelas 

disciplinas. Embora não figure como objeto de nossa investigação, categorias do 

universo gramsciano também não comparecem como subsídios para a explicação 

da “anatomia da sociedade civil” burguesa do Brasil. 

 Entretanto, se essas questões podem ser interpostas como 

problematização da implementação das Diretrizes, seria precipitado sustentar que 

elas infirmem, mecanicamente, a direção crítica hegemônica do projeto ético-

político. Tampouco, podem ser hipostasiadas e universalizadas em relação ao 

processo de implementação em sua totalidade. Representam apenas tendências, 

apontadas por Cardoso a partir da pesquisa avaliativa da ABEPSS e vislumbradas 

no cotejamento empírico dos questionários enviados pelas IES no Nordeste à 

mesma entidade. Essas tendências se apresentam na concretização das 
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Diretrizes Curriculares, uma esfera estratégica na condução do projeto ético-

político do Serviço Social, no eixo fundamentos, particularmente na disciplina de 

Fundamentos Histórico e Teórico-Metodológicos do Serviço Social. 

 Essas tendências indicam a importância da continuidade das pesquisas e 

do debate aberto e crítico sobre a condução efetiva dos princípios anunciados 

pelas Diretrizes. Do mesmo modo, indicam que o processo de amadurecimento 

intelectual da profissão permanece aberto, configurando um setor estratégico de 

construção da hegemonia do projeto ético-político. A busca pelo aprofundamento 

teórico, pelo resgate de conceitos e categorias construídos pelos clássicos é uma 

forma privilegiada de formular e re-formular com cada vez mais precisão e nitidez 

tanto a interpretação crítica das relações sociais quanto a direção social e o 

compromisso histórico do Serviço Social, de forma a superar equívocos e apontar 

caminhos. Ao lado dos muitos desafios e objetivos coletivos que figuram no 

horizonte do Serviço Social, tanto em sua particularidade quanto em sua conexão 

com a luta de classes, o contínuo processo de aprimoramento teórico e conceitual 

surge como decisivo, uma vez que desvenda possíveis ambiguidades endógenas 

e aponta os descaminhos históricos a serem evitados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme assinalamos na introdução, nosso estudo é marcado por um 

traço nitidamente aproximativo e indicativo. A categoria de totalidade, perseguida 

aqui em sua substância ontológica, ocupa um espaço privilegiado na produção do 

conhecimento vinculado aos interesses do que Mészáros chama de totalidade do 

trabalho (2007). Espaço que pressupõe sua capacidade de reproduzir, no plano da 

racionalidade, o movimento objetivo das relações sociais de produção. O 

desenvolvimento complexo da objetividade se constitui o solo genético do qual a 

categoria de totalidade pode ser extraída. 

Segundo pudemos acompanhar, esta angulação se vincula ao pensamento 

marxiano e ao marxismo ontológico. A categoria de totalidade é tomada em sua 

potencialidade como recurso de abstração racional na medida em que traduz à 

perspectiva de classe a estruturação unitária do desenvolvimento humano-

genérico. Nestes termos, a categoria de totalidade não está restrita nem 

subordinada a procedimentos analíticos formais. O “viés gnosiológico”, que tem 

raízes mais profundas conectadas com o idealismo, tende a privilegiar sua 

dimensão lógico-gnosiológica, apresentando-a como um mero “como conhecer”. A 

interlocução crítica com o “viés gnosiológico”, baseada nos fundamentos teóricos 

produzidos pelos clássicos, permitiu a identificação de seus limites e fragilidades.  

Conduzimos a discussão em direção aos processos de subsunção do 

trabalho ao capital e de acumulação primitiva na tentativa de resgatar a 

historicidade do sistema do capital. Procuramos nesses processos a materialidade 

que conforma e dá substância à totalidade social. Estamos convencidos de que os 

fundamentos ontológicos da categoria de totalidade, rastreados no pensamento de 

Lukács, sustentam-se a partir desses processos investigados por Marx. 

A tese da incontrolabilidade do capital, sustentada por Mészáros e 

abordada em suas linhas gerais nesse estudo, conecta-se como determinação 

reflexiva no terreno social, da dinâmica auto-expansiva que preside o sistema do 
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capital. O movimento centrífugo do sistema do capital não pode ser bloqueado e 

revertido, em favor da emancipação humana, a partir de tentativas empreendidas 

no interior do jogo político formal, construído e submetido a priori segundo 

interesses da reprodução do capital. O pensamento de Mészáros, na contramão 

do que a leitura apressada possa levantar, constitui-se na mais contundente 

advertência em torno da necessidade de reformulação das lutas políticas 

encabeçadas pela totalidade do trabalho. Diametralmente contraposta às 

construções apriorísticas produzidas pelos ideólogos da burguesia, o pensamento 

de Mészáros expressa os limites dos desdobramentos possíveis das lutas 

defensivas do trabalho localizadas no interior do discurso da “interlocução 

racional”.  

A radicalidade de suas colocações revela sua explícita filiação ao 

pensamento de Marx e aponta os descaminhos que precisam ser evitados na luta 

pela emancipação do trabalho. Descaminhos que, historicamente, demonstraram 

seus estreitos limites, tendo-se em perspectiva a superação da alienação imposta 

pelo capital. A crítica da política como mediação necessária, mas limitada 

historicamente, permite que sejam dirimidas concepções que hiper dimensionam o 

papel e a função da política como única via de enfrentamento e expressão efetiva 

das lutas de classes. 

Muitos desdobramentos teóricos que pudemos identificar no decorrer do 

estudo, decorrentes da interpenetração entre o pensamento de Marx, Lukács e 

Mészáros, não puderam ser perseguidos e expostos em sua inteireza dados os 

limites de uma dissertação. Neste rol de questionamentos, metodologicamente 

ladeados, mas absolutamente necessários à condução e ao amadurecimento da 

crítica do sistema do capital a ser realizada e incorporada pelo Serviço Social, 

estão as determinações reflexivas entre a composição orgânica do capital e a 

chamada “questão social”; a universalidade do trabalho como categoria fundante e 

a crítica do trabalho abstrato, particularidade do sistema do capital; as implicações 

sociais e teóricas das mudanças nos padrões de acumulação; todas essas 

questões, não por acaso, conectam-se aos núcleos de fundamentação das 
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Diretrizes Curriculares, figurando como conteúdos estratégicos no debate 

contemporâneo do Serviço Social.  

No entanto, chamamos atenção para a importância da continuidade das 

pesquisas que aprofundem, resgatem e apontem, com o maior nível de precisão 

possível, os limites e potencialidades dos conteúdos teóricos reclamados pela 

profissão, sempre tendo em perspectiva a produção dos clássicos, de modo a 

contribuir para o amadurecimento do debate crítico e para a consistência do 

projeto ético-político.  

Nosso último capítulo, embora longe de ser conclusivo, indicou que 

algumas tendências apontadas por Cardoso no eixo fundamentos, no processo de 

implementação das Diretrizes Curriculares, estão se evidenciando 

significativamente. Pudemos perceber que as três últimas das quatro tendências 

elencadas pela autora aparecem com mais vigor. A terceira tendência, 

particularmente, surge como problemática mais acentuada. A cisão entre história, 

teoria e método tem se afirmado como desafio a ser enfrentado pelos projetos 

pedagógicos das Escolas de Serviço Social. 

No entanto, verificamos que além da cisão entre história, teoria e método, 

as emendas, bibliografias e conteúdos programáticos das disciplinas de 

Fundamentos estão destacando com expressiva força o resgate dos conteúdos 

próprios da história do Brasil e do processo de institucionalização do Serviço 

Social. Embora a importância desses conteúdos não possa ser posta em xeque, 

eles são privilegiadamente contemplados pelo segundo eixo de fundamentação 

das Diretrizes. Essa sobreposição de conteúdos tende a fragilizar a formação 

profissional no que diz respeito aos fundamentos da vida social. Fragilidade essa 

que se expressou também no insuficiente recurso aos clássicos e na ausência de 

temáticas relacionadas ao contexto teórico da filosofia da práxis. As categorias 

trabalho e totalidade social, tal como construídas pelos clássicos, não 

comparecem como objeto de estudo nas ementas e conteúdos programáticos.  
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Embora nossa pesquisa tenha se limitado às linhas gerais e às tendências 

colocadas como desafios à implementação das Diretrizes, as questões levantadas 

certamente instigam à continuidade dos estudos que venham a contribuir com o 

debate aberto e conseqüente em torno dos desafios do Serviço Social e seu 

compromisso para com a totalidade do trabalho, mais ainda por figurar a formação 

profissional como setor estratégico da concretização desse compromisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABESS.  Diretrizes gerais para o curso de Serviço Social (com base no currículo 

mínimo aprovado em Assembléia Geral Extraordinária de 8/11/1996). In: Cadernos 

ABESS nº 07, Cortês, São Paulo: 1997. 

ACANDA, Jorge Luis. Sociedade Civil e Hegemonia. UFRJ, Rio de Janeiro: 2006. 

ARISTÓTELES. Política. Martin Claret, São Paulo: 2003. 

BEHRING, Elaine. et. al. Proposta básica para o projeto de formação profissional – 

novos subsídios para o debate. In: Cadernos ABESS nº 07, Cortês, São Paulo: 

1997. 

CARDOSO, Franci. Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço 

Social: tendências quanto à concepção e organização de conteúdos na 

implementação das Diretrizes Curriculares. In: Revista Temporális nº 14, ABEPSS, 

Brasília: 2007.  

CARVALHO. Edmilson. A totalidade como categoria central na dialética marxista. 

In: Revista Outubro vol. 15, Palameda, São Paulo: 2007. 

COUTINHO, Carlos Nelson. O Estruturalismo e a Miséria da Razão. Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1972. 

ENGELS. Friedrich. Anti-Duhring. Claridad, Buenos Aires: 1972. 

GRAMSCI. Antonio. Cadernos do Cárcere, vol. I., Civilização Brasileira, Rio de 

Janeiro: 2004. 

GRAMSCI. Antonio. Cadernos do Cárcere, vol. IV, Civilização Brasileira, Rio de 

Janeiro: 2001. 

GORENDER, Jacob. In: MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política - 

Apresentação de Jacob Gorender. Nova Cultural, São Paulo: 1985 - 2ª Ed. 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OTATTR&nautor=793317&refino=1&sid=09717324311811629022619718&k5=1FC31587&uid=


 112 

IAMAMOTO, Marilda e CARVALHO, Raul. Relações Sociais e Serviço Social do 

Brasil. Cortês, São Paulo: 1982 

LESSA, Sérgio. Mundo dos Homens. Boitempo Editorial, São Paulo: 2002. 

LESSA, Sérgio. Trabalho e proletariado no capitalismo contemporâneo. Cortez,  

São Paulo, 2007. 

LESSA, Sergio. Ontologia e Historicidade. In: Revista Trans / forma / ação vol. 19,  

UNESP/Marília, São Paulo: 1996.  

LUKÁCS. Georg. A luta entre progresso e reação na cultura contemporânea. In: 

LUKÁCS, Georg. Socialismo e Democratização: Escritos Políticos 1956-1971. 

Coletânea organizada por José Paulo Netto e Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro, UFRJ: 2008a. 

LUKÁCS, Georg. Meu Caminho para Marx. In: Socialismo e Democratização, 

Escritos Políticos 1956-1971. Coletânea organizada por José Paulo Netto e Carlos 

Nelson Coutinho, UFRJ, Rio de Janeiro: 2008b. 

LUKÁCS, Georg. Ontologia do ser social – os princípios ontológicos fundamentais 

de Marx. Ciências Humanas, 1979. 

LUKÁCS. Georg. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. 

In: LUKÁCS, Georg. O jovem Marx e outros escritos de filosofia. Coletânea 

organizada por José Paulo Netto e Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, UFRJ: 

2007. 

LUKÁCS, Georg. Existencialismo ou marxismo? Ciências Humanas, São Paulo: 

1979. 

LUKÁCS, Georg. La destruction de la raison. Larche, Paris: 1958. 

http://www.estantevirtual.com.br/Georg+Lukacs+La+Destruction+de+La+Raison+Vols+I+e+II


 113 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I Tomo. I, Nova Cultural, 

São Paulo: 1985a - 2ª Ed 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I Tomo. II, Nova Cultural, 

São Paulo: 1985b - 2ª Ed 

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã – Crítica da filosofia alemã 

mais recente na pessoa dos seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e 

do socialismo alemão na dos seus diferentes profetas. Martins Fontes, São Paulo: 

1984 – 4ª Edição. 

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Martin Claret, São Paulo: 

2000. 

MARX, Karl. Introdução à crítica da economia política. São Paulo, Nova Cultural, 

Coleção Os Pensadores, 1999. 

MARX, Karl. Miséria da filosofia, Centauro, São Paulo: 2003. 

MARX, Karl. O dezoito Brumário de Louis Bonaparte. Centauro, São Paulo: 2004. 

MARX, Karl. As lutas de classe na França 1848 a 1850. Obras Escolhidas vol. I, 

Editora Alfa –Ômega, São Paulo: s/d. 

MÉSZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo, Boitempo Editorial, 2002. 

MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo, Boitempo 

Editorial, 2007. 

NETTO, José Paulo. O movimento de reconceituação 40 anos depois. In:Serviço 

Social e Sociedade, nº84, ano XXVI, Cortez, São Paulo: 2005. 

NETTO, José Paulo. Marxismo Impenitente. Cortês, São Paulo: 2004. 

OLDRINI, Guido. Gramsci e Lukács, adversários do marxismo da Segunda 

Internacional. In: Revista Crítica Marxista nº 08, Brasiliense, São Paulo: 1999. 



 114 

OLDRINI, Guido. Em busca das raízes da ontologia (marxista) de Lukács. In: 

Lukács e a atualidade do marxismo. Coletânea organizada por Sergio Lessa e 

Maria Orlanda Pinassi, Boitempo Editorial, São Paulo: 2002.  

QUIROGA, Consuelo. Invasão positivista no marxismo: manifestações no ensino 

da metodologia no Serviço Social. Cortês, São Paulo: 1991. 

ROSDOLSKY, Roman. Gênese e estrutura de O capital de Karl Marx. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - EDUERJ. Rio de Janeiro: 2001. 

PANIAGO. Cristina. A incontrolabilidade do capital – um estudo sobre Beyond 

Capital, de Ístván Mészáros. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: 2001. 

TEIXEIRA, Francisco. Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O 

Capital. Ensaio, São Paulo: 1995. 

TERTULIAN, Nicolas. Uma apresentação à ontologia do ser social, de Lukács. In: 

Revista Crítica Marxista nº 03, Brasiliense, São Paulo: 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

 

 

 

 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

 


	excertos nao numerados.doc
	ata da defesa.jpg



