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RESUMO  
 
Este texto tem como fundamento a perspectiva 
ontológica/critica, extensiva a sociabilidade do capital. 
Evidencia-se, desta forma, sua historicidade, natureza, 
contradições, e desumanidade. Nesta direção, temos como 
objetivos apreender a dinâmica da crise do capital, esta 
desencadeada no final dos anos de 1960, denominada por 
alguns autores, como crise estrutural do capital. Neste ínterim 
buscamos compreender os influxos da crise estrutural sobre as 
condições de vida e de trabalho e de que forma repercute na 
postura teórico crítica do Serviço Social diante dos 
desdobramentos sociais. 
 
Palavras-chave: Crise estrutural do Capital. Questão Social. 
Serviço Social. 
 
ABSTRACT 
 
This text is based on the ontological perspective / criticism, the 
sociability of extensive capital. It is evident, therefore, its history, 
nature, contradictions and inhumanity. In this direction, we have 
the following objectives capture the dynamics of the crisis of 
capital, this triggered in late 1960, called by some authors, such 
as structural crisis of capital. In the meantime we try to 
understand the structural crisis of the inflows on the conditions 
of life and work and how posture affects the theoretical critique 
of Social Service on the social ramifications. 
 
Keywords: Structural crisis of capital. Social Issues. Social 
Service. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A problemática da crise atual vem sendo discutida e polemizada por diversos 

pesquisadores da área econômica e social, por sua severidade e prolongamento; 

despertando, ao mesmo tempo, a preocupação dos governos dos países centrais e 

periféricos. Conforme Mészáros trata-se de uma crise estrutural do capital sem precedentes 

na história da humanidade por atingir o desenvolvimento capitalista numa escala global e a 

totalidade da força de trabalho – independente de sua qualificação profissional – no que se 

refere ao aumento do desemprego e da precarização do trabalho na forma de terceirização, 

trabalho temporário, dentre outras manifestações. 

Nesta direção podemos afirmar que o objetivo do sistema do capital é a busca 

sempre continua por lucros, no entanto, a cada ciclo de crise nem sempre esta finalidade é 

alcançada e quando se trata de uma crise estrutural as contradições são ainda maiores 

prejudicando uma grande massa de trabalhadores assalariados ou não. Assim, o sistema do 

capital não funciona como um sistema de produção cuja tônica é a distribuição de riqueza, 

mas sim a concentração de riqueza (lei já desvendada por Marx). “Quando o sistema entra 

crise, consequentemente um maior afluxo de recursos se destina a sustentar a continuidade 

da acumulação do capital e não as necessidades sociais do trabalho”, (PANIAGO, 2010, 

p.112). 

Mediante a esta crise o capitalismo passa por enormes dificuldades para manter seu 

movimento expansionista, esta realidade ativou os limites absolutos do sistema pondo em 

evidência a intensificação das expressões da questão social. Além disso, presenciamos um 

aumento de intensas mudanças no interior da sociedade regida pelo domínio do sistema do 

capital. Estas mudanças são expressões do processo de financerização do capital como 

também o redimensionamento das funções e papel do Estado, que se configuram como 

movimentos relevantes na direção de reorganização das forças produtivas e das relações 

sociais nos marcos do capitalismo. E por último, não menos importante, a tendência 

concentradora de recursos que atua de forma negativa sob a ação profissional do Serviço 

Social, no sentido de reduzir a oferta dos serviços e recursos sociais numa conjuntura de 

demanda crescente. 

Para atingirmos os objetivos propostos neste artigo, o organizamos da seguinte 

forma: na primeira seção discutimos de uma maneira geral, mas não menos complexa, o 

nosso entendimento sobre a crise estrutural que assola o sistema do capital e seus influxos 

para a classe trabalhadora, dentre ela, os profissionais de Serviço Social. Ou melhor, na 

introdução pontuamos a estrutura teórica metodológica que nos apoiamos.  
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Na segunda seção tratamos da crise estrutural do capital elencando suas 

características e formas de se apresentar. Já na última seção pontuamos sobre a questão 

social e os desafios para atuação profissional do Serviço Social, ou seja, refletimos como as 

mudanças nos paradigmas do entendimento da questão social nos demonstram as formas e 

as respostas dadas as manifestações severas dos conflitos entre capital e trabalho e como 

este processo rebate nas ações teóricas /práticas do Serviço Social no momento em que 

respondem as demandas tanto da classe trabalhadora e como do capital. E por fim, 

indicamos alguns pontos conclusivos, tendo em vista que não podemos pontuar conclusões 

definitivas haja vista, que estamos tratando de um processo ainda em curso e que demanda 

estudos e pesquisas no transcurso deste momento histórico. 

Esperamos, assim, que este artigo possa instigar pesquisadores e acadêmicos não 

do Serviço Social, mas um amplo contingente de categorias profissionais e movimentos 

sociais que tenham como objetivo a transformação e construção de nova sociedade. E, para 

que para isto se inicie, temos que se debruçar na arte investigativa deste sistema que vem 

provocando mudanças deletérias em todas as dimensões da vida social. 

 

2-A CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E SEUS DESDOBRAMENTOS NO TRABALHO 

 
Para alguns estudiosos a crise atual é qualificada como crise especulativa, bancária, 

financeira e de confiança. O entendimento da crise a partir destas características pode velar 

estruturalmente o fundamento de sua complexidade. A compreensão fenomênica da crise 

fragmenta as suas formas de enfrentamento provocando uma série de contradições que 

podem ser evidenciadas a partir de novas estratégias de desenvolvimento para a produção 

articuladas com o enxugamento dos postos de trabalho. Estas mudanças, no campo do 

trabalho, vêm agravando a cada dia as condições de existência da classe trabalhadora, pois 

afinal quanto mais o sistema do capital busca responder suas contradições mais aumenta a 

precarização do trabalho e do desemprego. 

Nas últimas décadas, a crise do capital resultou numa série de contradições com 

impactos no trabalho. Mediante a tais contradições, partimos da compreensão que não se 

trata de uma crise especulativa, financeira ou bancária, mas de uma crise sistêmica, 

estrutural, como assevera István Mészáros (2002). Diferentemente de uma crise cíclica, a 

crise estrutural desde a década de 1970 afeta todas as esferas do modo de produção do 

capital. Assim, importa esclarecer que a crise estrutural do capital que experimentamos hoje 

é, segundo Mészáros, a mais severa da história da humanidade. Como resposta à crise 

estrutural o sistema incorpora novas formas de acumulação através da produção destrutiva 
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mediante a reestruturação produtiva3, impulsionando uma serie de antagonismos jamais 

vistos anteriormente, pois são contradições ainda maiores e mais graves em relação à 

época de Marx, pois como o sistema do capital é um processo, quanto mais se expande 

mais aumentam suas contradições. 

Na atualidade, a diminuição da taxa de lucro tem sido uma constante em quase 

todos os setores da produção, tendo em vista que estamos diante de uma crise estrutural 

que atua de forma global no sistema do capital. Esta realidade implica mudanças no setor 

da produção, na forma do desemprego em massa, trazendo a sua permanência de forma 

global. 

O discurso e as estratégias de enfrentamento da crise transitam para uma espécie 

de juízo moral: criticam os maus e desonestos capitalistas, tidos como irresponsáveis, e 

defendem um capitalismo democrático e redistributivo. Assim, revela-se um novo tipo de 

projeto de restauração, donde os governos de centro esquerda latino-americanos tem 

conduzido. Ou seja, os projetos social /liberal e aos do novo desenvolvimentismo, cujo slong 

é crescimento econômico com desenvolvimento social, (MOTA, 2010).  

Enquanto isto a realidade demonstra que a partir da crise estrutural do capital as 

contradições imanentes à lógica do capital tornam-se mais agudas ao adotar este projeto 

social/liberal que vem conduzindo no aumento da taxa de exploração dos trabalhadores, 

com a desregulamentação cada vez mais crescente dos direitos trabalhistas, restrições de 

intervenção do Estado no setor das políticas públicas, estabelecendo novas relações de 

produção por meio de trabalhos precários. Porém tais medidas não foram capazes de 

resolver a crise do capital, que perdura até hoje. O sistema do capital não é capaz de 

extirpar as causas das crises, mas tenta remediar as suas consequências, pois não vai pôr 

em xeque a sua reprodução incontrolável.  

Dito isto, entendemos que a crise não se restringe apenas do seu ponto de vista 

econômico, mas abarca a dimensão da reprodução social, enfatizando os processos 

                                                      
3
 No que diz respeito à reestruturação produtiva como determinante do capital destrutivo, podemos 

identificar que para o desenvolvimento do capitalista “torna-se necessário adotar a forma mais radical 

de desperdício – isto é, a destruição direta de vastas quantidades de riquezas acumuladas e de 

recursos elaborados – como meio dominante de ordenamento do capital superproduzido. A razão 

pela qual tal mudança é possível, nos parâmetros do sistema estabelecido, é porque consumo e 

destruição são equivalentes funcionais do ponto de vista perverso do processo de „realização‟ 

capitalista. [...] Isto é, o consumo humano de valores-de-uso correspondente às necessidades – ou o 

„consumo‟ através da destruição, é decidido com base na maior suscetibilidade de um ou de outro 

para satisfazer o conjunto dos requisitos da auto-reprodução do capital sob circunstâncias variáveis”. 

MÉSZÀROS, (1989, p.60).  
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sociopolíticos institucionais, como também, a singularidade da vida cotidiana dos homens. 

Assim, esta crise atinge a esfera econômica, social e cultural de forma global.  

 

A idéia de crise global ou societal (...) diz respeito ao conjunto das transformações 
econômicas, políticas, sociais, institucionais e culturais que interferem no processo 
de reprodução social, seja no sentido de incorporar potencialmente elementos 
ameaçadores da reprodução, seja no sentido de catalisar mudanças que permitam a 
reestruturação da reprodução. (MOTA, 2008, p.88).  

 

Mészáros (2002) expõe as características da crise contemporânea: seu caráter é 

global e não setorial (comercial ou financeiro); seu alcance é mundial, atingindo todas as 

nações imperialistas do planeta; sua extensão é temporal, apresentando-se como uma crise 

de longa duração e sem saídas possíveis a curto prazo. O modo de desdobramento dessa 

crise poderia ser denominado de “rastejante”. 

 
 
Esta crise “supera e muito os comentários da mídia, posto que não se resume aos 
indicadores do risco país, aos arrepios diários das bolsas de valores, aos ataques de 
nervosismo do mercado e as oscilações do dólar. Embora sinalizem alguma 
instabilidade econômica, a menção desses indicadores tem a  finalidade de 
socializar uma dada concepção de crise, desistoricizando a sua relação com o 
desenvolvimento capitalista”.(MOTA, 2010, p.14).  

 
Uma das características desta crise é que além de atingir os países em 

desenvolvimento, afeta as grandes potências. Através desta particularidade ativou o limite 

absoluto4 do sistema do capital: o capital já não pode mais responder a seus imperativos 

expansionistas, pois a fase de ascendência histórica do capital se esgota; Nas palavras de 

Mészáros: o sistema do capital “transforma suas potencialidades positivas em realidade 

destrutiva” (p.614). Esta realidade é um dos limites absolutos do capital. Para Netto (2010)  

a ordem do capital não tem mais condições de propiciar quaisquer alternativas progressistas 

para a massa dos trabalhadores.  

A partir da ativação dos limites absolutos as expressões da questão social adquirem 

novas formas como a destruição do meio ambiente e o desemprego estrutural. Podemos 

dizer que ao lado da desigualdade social e econômica, temos como resposta políticas 

sociais cada vez mais fragmentadas e reduzidas, que se entrelaça a precarização dos 

                                                      
4
 Na exposição de Mészáros acerca da ativação dos limites absolutos do capital, o autor faz uma 

análise de quatro aspectos que estão relacionados no que se refere à ativação dos limites absolutos, 

que são: (1) o capital transnacional; (2) a eliminação das condições da reprodução sociometabólica; 

(3) a liberação das mulheres: a questão da igualdade substantiva e (4) o desemprego crônico: o 

significado real de “explosão populacional”. Essas categorias assinaladas pelo autor são os limites 

absolutos do sistema do capital, que já não podem mais ser sustentados positivamente pelo capital. 

Para maiores informações sobre a ativação dos limites absolutos ver em Mészáros (2002, p. 221). 
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serviços sociais. Estes são um dos efeitos da crise estrutural do capital. Como assevera 

Mészáros, 

 
 
os serviços sociais mais elementares são submetidos a duros cortes: uma medida 
verdadeira do „trabalho civilizador‟ do capital hoje. Contudo, até mesmo tais somas e 
cortes estão muito longe de ser suficientes para permitir ao capital seguir 
imperturbável o seu caminho: uma das formas mais evidentes da crise de 
dominação (p.801). 

 
Para responder a crise os cortes em gastos sociais são ainda maiores, mas que não 

resolvem nem mesmo a superfície do problema; contribuindo desta forma para “manter 

milhões de excluídos e famintos, quando os trilhões desperdiçados poderiam alimentá-los 

mais de cinquenta vezes, põe em perspectiva o absurdo desse sistema de dominação” 

(Mészáros, 2002, p. 801). Neste sentido o desperdício é uma das estratégias de acumular e 

a forma como a tecnologia é utilizada pelo sistema do capital contribuindo para tal propósito. 

Enquanto durar este sistema as formas de trabalho serão oprimidas e alienadas, 

acentuando o controle cada vez maior na relação capital e trabalho. Assim, o que era 

civilizador no sistema do capital encontra um obstáculo no que se refere às necessidades da 

humanidade. Tal realidade é cada vez mais evidente com a produção destrutiva do capital, 

pois enquanto há o desenvolvimento das forças produtivas e o aumento da produtividade, 

milhões de pessoas morrem de fome e caem nas fileiras do exército de reserva. 

Essa é uma tendência em todos os lugares em que há a regência do capital sobre o 

trabalho. Petrificando, desse modo, a intensificação da subordinação das necessidades 

humanas às necessidades de acumulação do capital.  

Assim, o capital é obrigado a criar mecanismos políticos, ideológicos e culturais de 

legitimação para uma reprodução contínua dos/as trabalhadores/as, para adaptá-los/as às 

novas configurações da insegurança, precarização e desemprego, configurando-se, assim, 

na nova pedagogia da hegemonia. 

No contexto de reestruturação neoliberal vivenciamos um momento contra 

revolucionário em que impera o desemprego prolongado, o crescimento da informalidade, 

bem como, nas novas conformações do sistema de proteção social. Realidade esta 

vivenciadas tanto pelos países hegemônicos quanto latinos- americanos, em específico o 

brasileiro, que vem sendo flexionado e precarizado, ao lado de políticas pobres para pobres 

e políticas comercializáveis e mercantis para os que têm condições financeiras para pagar e 

acessar no selvagem mercado. Mediante a tais contradições ocorre o aumento das 

expressões da questão social pondo em evidencia desafios para a atuação do Serviço 
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Social seja no seu eixo teórico-metodológico, técnico operativo e principalmente ético 

político. 

 
3-QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: desafios para a atuação profissional 
 

O sistema capitalista se funda na socialização do trabalho e na apropriação privada 

da riqueza socialmente criada. Surge, a partir de então, duas classes antagônicas, de um 

lado os trabalhadores assalariados, de outro lado temos a burguesia que se própria do 

produto do trabalho. Com o surgimento da sociedade capitalista se forneceu as bases para 

a formação de um exército industrial de reserva ou superpopulação relativa que impede os 

trabalhadores a terem acesso ao produto do trabalho e riqueza socialmente produzida, 

enquanto o trabalhador mais produz, inversamente o empobrece. De um lado o 

desenvolvimento das forças produtivas de outro o pauperismo. Esta é a Lei geral da 

acumulação capitalista, desenvolvida por Marx em O Capital.  

Apesar de Marx não tratar da expressão “questão social”, mas sim do pauperismo da 

classe trabalhadora no processo de industrialização, para alguns autores o capítulo XXIII - A 

lei Geral da Acumulação Capitalista representa a anatomia da “questão social”. Neste 

capitulo nosso autor expõe a essência da contradição da sociedade capitalista, pois, ao 

passo que desenvolve ao se apropriar do trabalho alheio aumentando assim, a 

pauperização dos trabalhadores - os sujeitos da produção. Nas palavras de Marx (1984): 

 

 
A grandeza proporcional do exército industrial de reserva cresce, portanto, com a 
potência da riqueza. Mas quanto maior esse exército de reserva em relação ao 
exército ativo de trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação consolidada, 
cuja miséria está em razão inversa do suplício de seu trabalho. Quanto maior, 
finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de 
reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta geral da acumulação 
capitalista (p.209). 

 
A partir deste entendimento o reconhecimento da questão social foi dada através de 

lutas e reivindicações promovidas pelos trabalhadores, no intuito de melhores condições de 

trabalho. Com este processo de lutas, algumas necessidades foram reconhecidas pelo 

Estado, dando origem, aos sistemas e políticas de proteção social.  

Após um longo período de acumulação e expansão da chamada “era de ouro” graças 

a associação do binômio Keynesianismo/taylorismo, o sistema pôde reverter os sinais da 

crise de 1929/30, porém após este período de prosperidade econômica/social, o sistema 

sócio metabólico entra novamente em uma nova crise e traz a tona novas estratégias de 

respostas a esta nova fase estagnátaria, como por exemplo, o trabalho em domicilio, por 

tarefa, que envolve uma contradição entre antigas formas de trabalho associado com altas 
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tecnologias. É neste bojo histórico que se amplia um leque de significados e concepções 

sobre a questão social, ultrapassando, assim, o sentido originário que a ela foi conferido. 

Afasta-se da relação entre lutas do trabalho contra acumulação para se identificar com as 

expressões e objetivos da pobreza. (MOTA, 2007). 

É neste âmbito de vários significados de intervenção na questão social que os 

assistentes sociais têm um grande desafio, pois ao se apropriar de concepções 

neoconservadoras, postas pelo atual contexto neoliberal, podem responder as suas 

demandas de forma imediata, instrumental, gerenciando a pobreza, monitorando e vigiando 

os pobres. Ao alterar a definição da questão social, esta associada a pobreza, faz com que 

as propostas de enfrentamento também sejam pensadas e modificadas a partir da 

administração da pobreza, a partir dos programas de combate a mesma- um exemplo 

emblemático é o bolsa família- uma vez que obedecem a objetivos estruturadores da lógica 

do capital. Assim, tende a afastar as contradições da relação capital e trabalho para uma 

ação que vela a busca de consenso/ adesão da classe trabalhadora aos projetos do capital. 

Constituindo, desta forma, numa armadilha teórica e ideológica que descontextualiza os 

fundamentos ontológicos da questão social, (MOTA, 2009). 

A partir desta contextualidade sócio-histórica presenciamos um amplo conjunto de 

transformações societárias que vem alterado as demandas, as atribuições e objetivos 

requeridos pelos empregadores para a atividade profissional, bem como, modifica as 

condições e relações de trabalho nas quais a intervenção profissional se efetiva. Além disso, 

tais processos afetam as condições de vida da população usuária dos serviços profissionais 

e as suas formas de acesso aos serviços sociais. Como parte deste processo, as relações 

de trabalho tendem a ser flexibilizadas e precarizadas e os recursos disponíveis para o 

processo de intervenção - fundamentais para garantir a qualidade dos serviços sociais, da 

atividade profissional e a possibilidade de sua contribuição para a concretização dos direitos 

sociais - tornam-se mais restritos. Dessa forma, o assistente social é chamado a 

“implementar e viabilizar direitos sociais e os meios de exercê-los, se vê tolhido em suas 

ações que dependem de recursos, condições e meios de trabalho cada vez mais escassos 

para as políticas e serviços sociais públicos”. (IAMAMOTO, 2006, p. 176). 

Como forma de solucionar os problemas sociais que ora se agravam, tem-se a 

implementação do ajuste neoliberal pelo Estado através da implementação de políticas 

sociais cada vez mais focalizadas com custos sociais reduzidos. As tentativas de resolução 

deste problema, apresentado até o momento não minimizam os antagonismos incontroláveis 

do sistema do capital. Não arranha nem mesmo a superfície do problema. Esta é a 

discussão que norteia o serviço social hoje pois estes problemas estruturais do sistema do 
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capital intensificam as expressões da questão social pondo novas estratégias de 

intervenção profissional.   

Assim, no contexto das transformações societárias, a questão da pobreza e da 

exclusão está em pauta na atualidade, como questões a serem solucionadas, através de 

ações e medidas flexíveis e precarizadas no âmbito do trabalho e das políticas sociais. As 

contradições que estamos vivenciando no atual estágio do capitalismo são em decorrência 

da crise estrutural do capital mediante a baixa taxa de lucro. 

Marx estava certo ao demonstrar que o exercito industrial de reserva (os 

desempregados) é uma das alavancas da acumulação capitalista, no entanto, na atualidade 

este fenômeno ao atingir a totalidade da força de trabalho forneceu as bases para um 

aumento considerável de contradições – sobretudo pelo fato de que o capital não sobrevive 

sem o trabalho e precisa de seus consumidores. Os entraves ao desenvolvimento do 

capitalismo, está associado a baixa taxa de consumo, tornando-se alvo para as ações do 

Estado, através das políticas compensatórias de combate a pobreza, estas encaradas como 

meio para a formulação de uma reforma moral e social, no qual o cidadão sujeito de direitos 

tramita para o cidadão consumidor, o trabalhador encarado como empresário, o 

desempregado como cliente da assistência social, a classe trabalhadora como sócia dos 

negócios, a sociedade como sinônimo de solidariedade e cooperação, como maneira de 

proporcionar o acesso a renda para o consumo desvencilhando da necessidade do trabalho. 

Como vimos acima, estas mudanças no mundo do trabalho intensificam as 

manifestações da questão social e se expressão sob novas formas. Quando mais a 

sociedade capitalista se desenvolve mais a questão social é acirrada. Para Netto (2001),  

 
 
o desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a „questão social‟ – 
diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da ‘questão 
social’; esta não é uma seqüela objetiva ou transitória do regime do capital: sua 
existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica especifica do capital 
tornado potência social dominante. A „questão social‟ é construída do 
desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-se o 
segundo (p. 45).  

 
As diferentes manifestações da questão social estão intimamente relacionada com os 

diferentes estágios do capitalismo. Podemos dizer que o atual estágio se expressa com a 

intensificação da barbárie a exemplo do aumento da violência e a criminalização da 

pobreza. Para Netto, a militarização da vida social e o novo assistencialismo são novas 

formas de enfretamento da questão social. Este enfrentamento constitui uma face 

contemporânea da barbárie. A questão social continua sendo respondida via políticas 

sociais, mas com uma nova – velha – forma de intervir: “A política social dirigida aos agora 
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qualificados como excluídos”´[...], não tem nem mesmo a formal pretensão de erradicar a 

pobreza, mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência – conforme seu 

próprio discurso pretende, assim, confrontar-se com a pobreza absoluta (vale dizer a 

miséria)” (NETTO, 2010, p.23) Esta é uma das formas de controlar a sociedade, a fim de 

garantir a harmonia da sociedade e responder a crise estrutural do capital. 

Com as novas modalidades de dominação do capital sobre o trabalho, a atuação dos 

profissionais de Serviço Social requer competência teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa sobre a nova conjuntura a fim de identificar as necessidades das classes 

antagônicas e desvelar novas estratégias de intervenção tendo em vista a complexidade da 

sociedade capitalista, pois afinal, os assistentes sociais trabalham com as múltiplas 

expressões da denominada “questão social”, que se constitui como objeto de trabalho do 

assistente social. Nas palavras de Iamamoto (2006): 

 
 
Exatamente por isso, decifrar as novas mediações por meio das quais expressa a 
questão social, hoje, é de fundamental importância para o Serviço Social em uma 
dupla perspectiva: para que se possa tanto apreender as várias expressões que 
assumem, na atualidade, as desigualdades sociais – sua produção e reprodução 
ampliada – quanto projetar e forjar formas de resistência e de defesa da vida (p.28, 
grifos da autora). 

 
Assim novas formas de resistência vão seguindo na medida em que o capital se 

desenvolve e amplia suas contradições, pois a cada dia torna-se difícil a luta pela 

sobrevivência de milhões trabalhadores. Neste contexto um dos desafios que elencamos 

para a prática profissional; tendo em vista a enorme variedade de contradições que o modo 

de produção capitalista impulsiona para o destino da humanidade e que os novos tempos 

exigem, mas que contraditoriamente, também, os negam, que é um profissional qualificado 

com capacidade criativa, propositiva e critica cada vez mais aguçada tendo como norte o 

referencial sócio histórico/ontológico marxiano no intuito de entender/desvendar como a 

realidade se expressa, para que a partir desta reflexão, se  repense estratégicas de luta 

contra a barbárie social e humana. 

 

4-CONCLUSÃO 

 

Diante destas reflexões que realizamos no decorrer deste artigo, pontuamos que 

esta realidade é extremamente preocupante não só para os profissionais de Serviço Social 

mas, para toda a humanidade, tornando-se extremamente urgente e necessária, o 

desvendamento dos fundamentos sócio históricos contemporâneos da crise estrutural do 
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capital, donde se provoca mudanças deletérias no âmbito da divisão sócio técnica do 

trabalho que vem acarretando dentre muitas questões, a vivencia permanente de um 

contexto contra reformista, e de violação de direitos, que obstaculiza as condições de uma 

vida cheia de sentido, seja no âmbito da singularidade do sujeito ou na sua universalidade 

como ser humano genérico. 

Assim, colocamos como estratégica reflexiva para a saída de alguns impasses 

teóricos, no que se refere ao Serviço Social, na medida em que podem obescurecer a 

compreensão desta realidade e as possíveis saídas/respostas, pontuamos que a apreensão 

deste contexto necessita de mediações extremamente importantes no que se referem às 

competências profissionais, ás condições e relações de trabalho e a Materialidade do 

Projeto Ético-Político Profissional. Além destas, colocamos que o peso do conhecimento da 

realidade, e as tensões teóricas e políticas, como também a conjuntura profissional diante 

da crise estrutural do capital, deve ser melhor trabalhadas. Enfatizamos isto por que o atual 

contexto tem conduzido a ação profissional há várias atitude de ajuste adaptativo aos limites 

impostos pela realidade em crise se agarrando aos velhos conceitos de políticas sociais 

reformadoras e de Estado, como únicos meios possíveis de avanço, abrindo mão da 

capacidade, já demonstrada em outros momentos de sua história, de criativa produção 

teórica e de crítica social profunda. Conduzindo, assim, “(...) a produção teórico-crítica do 

Serviço Social ao esgotamento da esfera da emancipação política (...) abandonando a 

exigência histórica da emancipação humana e da superação do capital como objetivos 

norteadores das ações no presente.”(PANIAGO, 2010). 

Outro traço que identificamos como desafio-que, aliás, já abordado por Paniago 

(2010)- para os profissionais, diz respeito a sua produção teórica que atualmente vem sendo 

carregada de um tom de melancolia diante das perdas não compreendidas. Ou melhor, 

visam recuperar as vantagens da era Keynesiana, já extintas pelo próprio desenvolvimento 

do capitalismo em crise. Sem falar dos vários eventos promovidos pela categoria, aliás, de 

extrema importância, mas que, em muitas abordagens vem trazendo questões passíveis de 

ajustes e melhores de resultados sem a devida radicalidade que o nosso referencial nos tem 

indagado ao longo de toda a história social e profissional. Como também a tônica dada as 

discussões sobre a figura do Estado capitalista que é apontado como autoritário invocando 

uma suposta vocação democrática sem ao menos refletir qual sua origem, função e direção 

social relegada no contexto capitalista.  

Assim, identificamos que é um desafio nas nossas abordagens sobre a crise 

estrutural do capital a sua colocação no seu devido lugar, não como um pano de fundo que 

serve apenas como cenário das questões abordadas, mas como algo fundamental na 
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reorientação da estratégia da exploração capitalista, que rebate na produção e distribuição 

de riqueza e no ordenamento da sociedade pelo Estado. 
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