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Resumo: Esta produção tem como intuito debater e refletir acerca dos 
fundamentos ético-políticos dominantes na sociabilidade burguesa e de 
mecanismos morais e sociais para perpetuação das relações de produção atual. 
Entende-se que tal relação de dependência propicia a manutenção da lógica 
vigente, baseado na exploração intensa da força de trabalho social em prol da 
acumulação massiva de capital privado. Tal lógica, como veremos, produz e 
intensifica a desigualdade social, econômica, política, a pobreza, a extrema 
pobreza, a violência, assim como legitima a reprodução de princípios 
necessários de socialização, como o individualismo e a concorrência. Por fim, 
buscaremos, de forma introdutória, apresentar o quadro conjuntural dos 
princípios éticos e seus fundamentos para então refletir sobre os desafios do 
Serviço Social na materialização do Projeto Ético-político e as estratégias 
assumidas pela categoria no movimento de construção de uma contra 
hegemonia.  
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Introdução  

Recordaremos, em princípio, de alguns conceitos introdutórios atrelados 

à categoria trabalho, visando a acessibilidade desta produção. Primeiramente, a 

(re)produção social pelo trabalho não se resume à produção de bens e 

mercadorias, ou seja, criação que contém valor, (NETTO, 2006) mas é uma 

atividade exclusivamente humana por trazer consigo determinados elementos, 

como o pensamento teleológico, ou a projeção ideológica que antecede a 

objetivação do produto final (BARROCO, 2010). O resultado da mediação e 

objetivação teleologicamente pensada, entre o sujeito e a natureza, direcionada 

por uma necessidade e valoração do primeiro, será o produto final do trabalho 

objetivado, resumidamente. 

Em consonância aos autores/as aqui referenciados, compreendemos o 

trabalho como uma atividade inerente à sobrevivência do ser humano, sua 

reprodução social e socialização. Ao realizar uma nova criação, altera sua 
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relação com a natureza, com os outros sujeitos e consigo mesmo, alterando os 

sentidos e a vivência de determinada comunidade, sociedade ou grupo de 

pessoas. Na mesma medida que a criação constitui um novo elemento material 

na teia de relações sociais, altera a própria sociabilidade, e com isso, transforma 

a realidade e o próprio sujeito que a produziu, em um processo de humanização. 

(BARROCO, 2010). Para o debate às exigências humano-genéricas, 

abordaremos as produções de Barroco e suas leituras de Heller, Lukács, 

Mészáros, dentre outros autores e autoras que refletem sobre a ontologia do ser 

social, o trabalho e a sociabilidade humana na era do capital.  

Por fim, sob a perspectiva crítica e de resistência, assumida 

hegemonicamente pelo Serviço Social, bem como em produções teóricas e 

normativas da categoria, buscaremos compreender como se dá o movimento de 

(re)produção do trabalho na sociedade brasileira via sua sociabilidade e 

destacaremos os desafios e estratégias da profissão no fortalecimento do 

Projeto Ético-Político. 

 

Exigências humano-genéricas versus a capilaridade do ethos da ética 

burguesa 

O trabalho, como categoria ontológica privilegiada3, não só constitui a 

(re)produção das relações sociais, mas também realiza o processo essencial de 

humanização do ser social (NETTO, 2006). Pela relação criadora bidirecional 

entre criação e criatura, a essência da constituição do ser social se origina na 

compreensão do mesmo em sua relação fundante com o trabalho. Logo, a 

produção de trabalho, de maneira genérica, ao incrementar novos valores de uso 

materiais às relações sociais, ressignifica a própria existência em sociedade. 

 
A fome é fome, mas se é satisfeita com carne preparada e cozida e se 
é ingerida com a ajuda de garfo e faca é diferente da fome que é 
satisfeita devorando carne crua, destroçada com as mãos, as unhas e 
os dentes. Não se trata somente do objeto de consumo, mas também 

 
3 Quando, nesse contexto, atribuímos ao trabalho e às suas consequências - imediatas e 
mediatas - uma prioridade com relação a outras formas de atividade, isso deve ser entendido 
num sentido puramente ontológico, ou seja, o trabalho é antes de mais nada, em termos 
genéticos, o ponto de partida da humanização do homem, do refinamento de suas faculdades, 
processo do qual não se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. (LUKÁCS apud BARROCO, 
2005, p.26).  



 

do modo de consumo, criado pela produção, tanto em sua forma 
objetiva como subjetiva. (MARX, apud BARROCO, 2005, p. 27). 

 
Ressignificando não só a subjetividade e objetividade de um sujeito, mas 

de todo um coletivo é característica das relações sociais a socialização e em seu 

movimento de ressignificação coletiva, o trabalho livre potencializa a 

universalidade no ser humano. No processo de valoração da criação, o sujeito 

conquista e potencializa a consciência, “como capacidade racional e valorativa” 

(BARROCO, 2005, p. 27).  

Tais elementos, realizam ontologicamente o processo de humanização, 

traçando assim as linhas gerais das características humano-genéricas. Este 

princípio, objetivado teleologicamente na práxis, possibilita, a manifestação da 

liberdade. Ou seja, a capacidade racional e a valorização, a sociabilidade e 

universalidade, quando expressas dialética e teleologicamente, permitem a 

construção de escolhas e objetivações conscientes, assentadas na liberdade 

responsável (BARROCO, 2005, p. 28). Na totalidade, essa compreensão, para 

nós, é não só resistência à capilarização perfurante do modelo hegemônico de 

(re)produção material e social capitalista, mas geradora de um ethos de 

questionamento coletivo consciente da naturalização das relações sociais. 

(BONFIM, 2015, p. 103). 

Seria relevante trazer o debate do processo sócio-histórico de 

consolidação do capitalismo para articulá-lo aos fundamentos da sociabilidade 

burguesa, porém pelos limites deste texto não o recuperaremos em 

profundidade, mas referenciamos autoras/es que o fazem4. Se anteriormente 

situamos a racionalidade das exigências humano-genéricas, aqui aponta-se a 

capilaridade e naturalização dos princípios éticos burgueses reprodutores do 

modelo de produção capitalista, a fragmentação, o individualismo, o 

estranhamento ou alienação e a concorrência.  

 
4 Para a compreensão da gênese e fortalecimento do capitalismo e primeiras tentativas de ampliação da 
taxa de lucro, assim como uma análise mais sistemática da divisão social do trabalho e das relações 
sociais no modelo de produção capitalista, sugerimos Netto (2006) e Iamamoto (2009). Para o 
aprofundamento de questões acerca do trabalho na contemporaneidade e do desmonte da estrutura 
econômica, política e social do Estado Providência, Antunes (1999) e Mota (1998). Os elementos e 
categorias de análise indicadas permitem a ampliação da compreensão das expressões da “questão 
social” (IAMAMOTO, 2001). 



 

Sustentada pela divisão social do trabalho e o desenvolvimento das 

forças produtivas, amplia-se, na lógica capitalista, a necessidade da 

fragmentação do trabalho social, sendo uma ferramenta para ampliar a 

apropriação de mais valia. Fragmenta-se também a produção por modalidades 

de oferta e procura no mercado consumidor, impondo-se assim o caráter social 

do trabalho. (IAMAMOTO, 2009, p.16). Principalmente pós-reestruturação 

produtiva, a fragmentação do trabalho toma proporções ampliadas não somente 

pela  segmentação do conhecimento necessário para produção da totalidade da 

mercadoria, senão pela compartimentação no processo produtivo em diferentes 

espaços de produção, via processos de terceirização. 

A propriedade individual dos meios de produção, apropriação privada da 

produção coletiva e o acúmulo particular, expressam o  princípio do 

individualismo. Ressaltamos neste ponto  a importância do processo de 

acúmulo, ou reprodução ampliada do capital. (IAMAMOTO, 2001, p.14) 

Sinteticamente, a intensificação do trabalho útil e abstrato, os incrementos 

tecnológicos e a exploração do tempo de trabalho excedente (mais-valia), ao 

ampliar a taxa de lucro da camada capitalista, contraditoriamente (sendo a 

riqueza socialmente produzida), empobrece a classe trabalhadora. A riqueza 

apropriada do trabalho social pela classe capitalista, na mistificação do capital, 

manipula a reprodução de uma consciência geral voltada à “condenação” do 

trabalho à classe subalterna e a necessidade de “ascensão” à burguesia. 

O estranhamento, ou alienação, com influência da fragmentação e do 

individualismo, mas constituindo-se enquanto um elemento em si. A mercadoria 

produzida pela classe trabalhadora, quando apropriada na lógica do capital, não 

pertence mais a quem a produziu, ou seja, é alienada e a totalidade de seu 

processo, é estranha ao seu produtor. 

 
[...] na sociedade capitalista a alienação se universaliza e se 
particulariza, ou seja, converte-se em um processo de reificação e 
domina todos os âmbitos da vida dos homens. Todos os espaços 
da vida social passam a ser mercantilizados, ou seja, as relações 
entre os homens se apresentam como relações entre coisas, 
acirrando [...] a contradição entre interesses privados e interesses 
coletivos, entre indivíduos e sociedade. (BONFIM, 2015, p. 99) grifos 
nossos. 

 



 

A concorrência expressa na disputa pela exclusividade do mercado 

consumidor e na ampliação, atualmente, do alcance global da oferta e demanda. 

Sendo a força de trabalho uma mercadoria, também concorre socialmente pela 

demanda do mercado, manipulando forçosamente uma corrida entre a própria 

classe trabalhadora para a sobrevivência. 

Esses princípios básicos da produção e reprodução capitalista são 

defendidos e reproduzidos conscientemente pela classe dominante, por serem 

necessários à manutenção da hegemonia moral que dá sustentação às relações 

de produção (ANTUNES, 1999, p. 27). Inverte-se, nessa lógica de apropriação 

da riqueza social, o sentido humanizador do trabalho. 

 
A humanização do homem é uma conquista histórica do gênero 
humano, o que inclui o enriquecimento de seus sentidos; [...] Quando 
os sentidos são aprisionados pela alienação, essas condições se 
estreitam, o que equivale à desumanização do homem e ao 
empobrecimento dos seus sentidos. (BARROCO, 2010, p. 36). 

 
Defendemos nesta produção que, pela relação sobrevivência/venda da 

força de trabalho, pela quantidade de horas a ele destinada, predominam no 

cotidiano concreto (seja ele determinado por objetivações livres ou alienadas), 

os princípios centrais e dominantes, assinalados, direcionando, em consonância 

às atividades econômicas, a reprodução moral e social da classe trabalhadora. 

É importante ressaltar que, por ser um ethos dominante, mas historicamente 

construído, é passível de transformação via questionamento e organização 

popular e coletiva do modelo de produção. O desafio atravessa os movimentos 

de resistência, principalmente na negação da moral burguesa dominante, 

através da práxis consciente direcionada pelas exigências humano-genéricas. 

 

O Projeto Ético-político do Serviço Social e sua proposta de sociabilidade 

Precisamos relembrar, antes de seguir, que a hegemonia burguesa no 

Brasil tem suas particularidades sócio-históricas, um passado de colonialismo, 

escravismo, autoritarismo e confusão entre o público e o privado. Tais elementos 

constitutivos da cidadania brasileira nunca foram negados pelo modelo de 

produção e moral dominante burguesa, mas sim apropriados e utilizadas em 

benefício próprio em troca do aumento da taxa de mortalidade e precarização da 

vida. (BONFIM, 2015). Por exemplo, às tentativas históricas de supressão dos 



 

princípios e modos de vida da população negra e indígena - por não serem 

condizentes com a lógica de trabalho de apropriação da riqueza -, outorgaram 

violentamente a hegemonia dos princípios éticos da lógica mercantil branca e 

européia. (BONFIM, 2015). Somam-se aos princípios acima citados, a 

consolidação de uma burguesia descendente da classe de latifundiários,  

movimentos de ruptura vindos “do alto" (COUTINHO, apud BONFIM, 2015, p. 

51) e relações paternalistas entre Estado e sociedade civil. Brevemente, este é 

o quadro da construção sócio-histórica da moral brasileira5.  

A medida que se consolida o modo de produção capitalista no Brasil, os 

princípios próprios da ética burguesa vão se enraizando na subjetividade e no 

senso moral coletivo. Entretanto, sendo as exigências humano-genéricas 

conquistas históricas universais e reconhecidas como categorias ontológico-

sociais, realizam-se na sociabilidade e em cada período histórico tem suas 

potencialidades de ampliação ou redução, mas não de extinção. A exemplo da 

liberdade que historicamente se realiza também na sociabilidade burguesa, mas 

de maneira alienada.  

 
Como sua valorização universal [da liberdade] é necessária, em função 
do seu grau de legitimação social enquanto valor identificado com o 
projeto liberal burguês, só resta às classes dominantes permanecer 
fiéis ao seu uso ideológico, ainda que se trate de um discurso 
desprovido de materialidade. Essa situação histórica evidencia a 
presença da alienação na objetivação da moral. (BARROCO, 2010, 
p.71). 
 

Contraditoriamente, os princípios existem e por vezes resistem à 

sociabilidade dominante, por seu caráter universal e humano-genérico, porém, 

são apropriadas pela moral hegemônica para (re)produção social de acordo com 

as necessidades produtivas. Todavia, mesmo estando atreladas ao econômico, 

esta sociabilidade permite, por vezes, a criação, nos centros de suas próprias 

contradições, de resistência através de princípios próximos aos virtuosos e 

universais (BARROCO, 2010). O local, por excelência, de tais (re)produções e 

resistência, é a vida cotidiana, ou o âmbito da validade das normas concretas 

(HELLER apud Barroco, 2010, p. 72). Porém, dada a efemeridade, 

 
5 Para mais informações, Caio Prado Junior, “Formação do Brasil Contemporâneo”, José Paulo 
Netto, “Ditadura e Serviço Social. Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64”, Coutinho, 
“Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas” e Iani, ‘A idéia do Brasil moderno”. 



 

heterogeneidade e rapidez das atividades cotidianas e a busca pelas 

necessidades do “eu”, caracteriza-se por um momento singular e não genérico. 

Os elementos do cotidiano apontam para uma reprodução acrítica das 

atividades, ações e tendências e, portanto, não conscientes, sendo assim, o 

cotidiano não faz parte da práxis (BARROCO, 2005). O sujeito individual, 

constitui e é constituído pelo “senso comum” apreendido no processo de 

socialização cotidiana, que por mais que se constitua como pensamento ou 

consciência alienada, coexiste a potencialidades de rompimento de tal 

alienação. Essa transição pode se dar pela elevação do singular, através da 

mediação com elementos universais, como as exigências humano-genéricas, 

potencializando a concepção de uma particularidade social coletiva voltada à 

práxis ética. Permite assim, o reconhecimento da universalidade, da liberdade, 

consciência, sociabilidade e reciprocidade, desprendidas de seu envoltório 

alienante: o modelo de produção material burguês e a moral necessária para 

manutenção e reprodução de valores imateriais que sustentem tal modelo. 

Algumas atividades têm a potencialidade de ampliar a consciência do indivíduo, 

retirando-o progressivamente do cotidiano acrítico, como o trabalho (livre e 

emancipador), a arte, a ciência, a filosofia, a política e a ética. A elevação moral 

à consciência não subentende a negação do cotidiano, mas coexistem, “ou seja, 

a criação de condições favorecedoras da elevação acima da cotidianidade, para 

o conjunto dos indivíduos sociais, supõe a supressão da alienação, não da vida 

cotidiana” (BARROCO, 2005, p. 41). 

É nesse sentido que constrói-se o pensamento ético-político do Serviço 

Social em seu Movimento de Reconceituação e construção teórico-metodológica 

do projeto profissional, buscando romper com o conservadorismo próprio de sua 

gênese (NETTO, 2009). O Serviço Social surge como profissão liberal, ou seja, 

necessária à manutenção e reprodução das relações sociais burguesas e 

inscreve-se na estrutura macrossocial da formação e consolidação do 

capitalismo no Brasil. No contexto conjuntural de enfrentamento da questão 

social, mediatizadas pelas políticas sociais públicas, institucionaliza-se o Serviço 

Social profissional, “em um cenário em que a pobreza é, simultaneamente, 

naturalizada e vista como ameaça à ordem burguesa” (RAICHELIS, 2006, p. 1). 



 

A necessidade de resistência, junto a repercussão dos regimes 

socialistas mundiais, estimula no Brasil uma onda revolucionária dos anos 60, 

baseada na teoria social de Marx, contendo a possibilidade de direcionar 

(teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativamente), o trabalho 

profissional, que buscava alternativas para romper com o conservadorismo. Nos 

anos 90, tais princípios serão debatidos sob a denominação de Projeto Ético-

político e tem, como princípios centrais, a liberdade, a emancipação humana, a 

justiça social e a construção coletiva de uma nova sociabilidade (RAICHELIS, 

2006). Configura-se também como um projeto voltado à transformações sociais 

e estruturais, com o objetivo de intervir nas expressões da “questão social” 

através dos desvelamento da realidade no movimento dialético histórico 

materialista. Nesse movimento surgem as raízes da desigualdade do sistema 

capitalista, por essência, limitante da plena emancipação humana. Entretanto, 

como visto anteriormente, o cotidiano, principalmente na “execução de trabalho”, 

por si só não garante a práxis, ou as objetivações conscientes. (BARROCO, 

2005, p. 41). Encontramos aqui um dos desafios da materialização do projeto 

profissional: a necessidade de elevação da categoria, à práxis voltada às 

exigências humano-genérico para potencialidade da consciência, da 

universalidade e liberdade, frente à limitação de um cotidiano de trabalho 

exploratório. A necessidade de sobrevivência, inerente ao cotidiano na 

sociabilidade burguesa, é obstáculo material à elevação moral, pois “[…] o 

trabalho no âmbito da sociedade burguesa não possibilita a realização plena, [...] 

o trabalho para o homem representa predominantemente, como algo necessário 

para garantir a sua sobrevivência e não como atividade livre e criadora” 

(BONFIM, 2015, p. 99). 

Não vemos outra saída se não a interiorização de princípios 

revolucionários, em um movimento de resistência disciplinada e intencional no 

próprio cotidiano (BARROCO, 2010, p. 186). Para isso, é estratégico a ampliação 

do acesso às mediações que permitem a elevação ao humano-genérico, 

potencializando a capilarização de princípios como a liberdade coletiva, 

fidelidade, firmeza, justiça, solidariedade internacional, consciência do dever, 

responsabilidade coletiva, que por natureza sócio-histórica, são constitutivos de 



 

um modelo de sociabilidade que, em movimento de resistência à opressão, 

coexiste ao ethos burguês.  

Já vimos que as condições materiais do modelo capitalista, 

principalmente a subsunção do trabalho pelo capital, subsume também o 

humano-genérico, ao humano-alienado. O sujeito que está imerso a venda e 

compra de força de trabalho, tem suprimida suas características 

potencializadoras da liberdade e consciência coletiva, emancipação plena e 

universalidade, por serem princípios que não condizem com a (re)produção 

capitalista e o acúmulo de capital. Por outro lado, são exaltados princípios como 

o individualismo o utilitarismo, a concorrência, a fragmentação e alienação dos 

processos, que constróem, nos seu movimento dialético de produção e 

reprodução, o ethos da sociabilidade burguesa. 

O projeto profissional, por ser atrelado a um projeto societário (NETTO, 

2009), visa a intervenção na realidade, através do trabalho em Serviço Social, 

em um movimento ou práxis, de caráter contracorrente do ethos burguês, ou 

seja, visa transformar não só as relações sociais de produção atuais, mas a 

própria estrutura do modelo produtivo hegemônico. Podemos dizer então, que a 

diretriz é condizente a uma ética contra hegemônica, e por isso, revolucionária. 

A direcionalidade está expressa no Código de Ética de 1993, na Lei n. 8.662/93, 

de Regulamentação da profissão e nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS. 

Não afirmamos que os princípios éticos burgueses debatidos, derivam 

diretamente do surgimento do capitalismo. Deixaremos, a princípio, essa 

questão em aberto por não ser o foco, mas com o questionamento, há a intenção 

de futuras produções que possam refletir sobre a gênese desses princípios na 

sociedade brasileira. 

 

Considerações finais  

Neste trabalho identificamos os princípios éticos condizentes ao modelo 

de (re)produção capitalista que atualmente dão corpo à moral dominante 

burguesa na realidade brasileira. Buscamos trazer à luz os desafios que essa 

estrutura social moralista apresenta ao cotidiano de trabalho de assistentes 

sociais, e possíveis estratégias no enfrentamento contra hegemônico à moral 



 

burguesa. Sendo o ethos burguês naturalizado, a práxis ética “contra-corrente” 

torna-se desafiante, pois vai além do exercício profissional, aprofundando-se à 

autocrítica sobre a própria atuação, também passível de entrada - 

aparentemente natural -, dos princípios burgueses, podendo levar assim, a 

reprodução inconsciente das relações hegemônicas. 

Como estratégia de elevação do cotidiano acrítico às exigências 

humano-genéricas, apresentamos o desafio de materialização de espaços de 

elevação moral acessíveis à classe trabalhadora, dificultados intencionalmente 

pela classe dominante no que condiz à falta de incentivo à filosofia e à política, 

disseminadas pela moral burguesa como irrelevantes à produtividade. 

Assistentes sociais têm como desafio (assim como toda a população 

interessada), de junto à população usuária, construir espaços de reflexão crítica 

sobre os determinantes das expressões da “questão social”, através do trabalho 

nos mais diversos espaços sócio-ocupacionais. Entendemos que é estratégico 

a socialização dos princípios contra hegemônicos por meio da construção 

coletiva de espaços de reflexão, tendo como intencionalidade os princípios do 

Projeto Ético-Político, que acreditamos possibilitar a direção da práxis à 

universalidade, liberdade, socialização, responsabilidade e consciência de 

classe. 

 Cada particularidade de atuação profissional trará à tona novos desafios 

e a necessidade de novas estratégias, mas esperançosamente buscamos ter 

elucidado diretrizes da ética revolucionária, contracorrente à moral burguesa 

dominante. Acreditamos - e com isso construímos nossa práxis -, na 

transformação das relações sociais, atualmente escoriadas pela exploração do 

capital e também na transformação do ethos  dominante burguês para 

hegemônico revolucionário, permitindo a contradição radical e colapso entre as 

relações de produção e as forças produtivas.  
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