
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

(Fundamentos do Serviço Social) 
 

A importância da discussão da temática do trabalho na 
atualidade: perspectiva de ação para formação de grupo de 

trabalho acadêmico. 
 

Daiane Lemos Valero de Souza1 

Monica Nagabe2 

Thiago Aparecido Ramos3 

 

ÍNDICE  

A CATEGORIA TRABALHO E O CAPITALISMO  ................................................................ 1 
O GRUPO DE TRABALHO ACADÊMICO  ............................................................................ 2 
A METODOLOGIA UTILIZADA E OS RESULTADOS ESPERADOS  .................................. 3 

RESUMO ESTENDIDO 

A temática que norteia esse nosso projeto é aquela que engloba a categoria trabalho como 

fundante do ser social. Mesmo diante de variadas concepções de trabalho observadas na 

atualidade, o estudo foca na apreensão dessa categoria sob a perspectiva de Karl Marx. A 

partir desse marco teórico poderemos melhor observá-la, problematizando-a diante dessas 

outras perspectivas oferecidas sob a ótica do capitalismo. Entendemos que pertinência da 

temática garante substrato às discussões acerca da lógica de estruturação e composição 

das classes sociais, além de refletir sobre as teorias que envolvem a tese da centralidade do 

trabalho, desmistificando aquelas que tratam da chamada não centralidade do trabalho, para 

que possamos entender de fato e, na essência, a lógica de articulação e sistematização do 

próprio capital e o papel que as classes sociais desempenham nesse contexto.  

Uma reflexão mais densa sobre essa temática ora destacada, implica num outro olhar sobre 

a mesma, ou seja, a de não pensar o trabalho enquanto mera atividade física, mas capaz de 
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revelar-se como um ato consciente e que possui subjetividade ao definir uma certa 

identidade; extrapolando a mera definição de costumes e concepções de vida, 

problematizando-o não apenas como uma mera rotina diária, mas, sem dúvida, seguindo 

Albornoz (2009) “tão fascinante quanto o salário do final do mês”, ou como Engels (1876) 

em seu artigo, o trabalho como “[...] a condição básica e fundamental de toda vida humana”. 

Inicialmente procuramos tecer alguns questionamentos em relação à temática do trabalho. 

Por que discutir sobre o processo de trabalho é tão importante atualmente?  A categoria 

trabalho já não é mais essencial, nem central na sociedade contemporânea? O trabalho já 

chegou ao fim?        

Para que pudéssemos aprofundar tais discussões, sentimos a necessidade da criação de 

um Grupo de Estudos de âmbito Acadêmico chamado de Grupo de Trabalho Acadêmico. O 

mesmo surge como desdobramento do Projeto de Pesquisa "A Teoria das Classes: o estudo 

sobre um tema atual crucial", do Projeto de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE), 

proposto pelo Professor Mestre Elson Alves de Lima, vinculado ao Centro de Ciências 

Sociais Aplicados (CCSA) da UNESPAR – Campus de Apucarana, junto ao Curso de 

Serviço Social dessa mesma instituição.  

O referido Grupo de Trabalho Acadêmico possibilita um maior acesso e contato de discentes 

dos Cursos de Graduação da Unespar Campus Apucarana/PR em relação à produção 

teórico-crítica, baseada no recorte teórico da literatura marxista. Nossa caminhada de cerca 

seis meses permitiu que avançássemos para além do aprendizado construído em sala de 

aula. Partimos para o estudo e a reflexão acerca da categoria trabalho, apoiados pela teoria 

de Marx, ampliando o debate e as discussões entre docentes e discentes. Tivemos um 

debate político qualificado entre os participantes com a presença de docentes alocados 

junto ao Colegiado de Serviço Social da UNESPAR - Campus de Apucarana, destacando-se 

os Professores: Danillo Ferreira de Britto; Valdir Anhucci e Luciane Francielli Zorzetti 

Maroneze, que deram uma importante contribuição à dinâmica do Grupo. O referido grupo 

objetiva também despertar o protagonismo estudantil em relação ao gosto pela pesquisa e 

pela produção acadêmica, contribuindo para o aprendizado do acadêmico, pela propagação 

e disseminação da teoria marxista e pela preparação para a elaboração de Trabalhos de 

Conclusão de Curso (T.C.Cs) e Projetos de Iniciação Científica (I.C). Sem dúvida, 

observamos um despertar de muitos acadêmicos em relação ao Grupo, bem como o 

enriquecimento da discussão em torno da temática trabalho e da teoria das classes. 

As ações do grupo caminharam no sentido da leitura e do aprofundamento das temáticas a 

partir da categoria trabalho e no aprofundamento teórico-crítico de base marxista.  

Recorreremos ao método do Materialismo Histórico e Dialético de Karl Marx. Tal método é 

capaz de oferecer maior solidez e densidade analíticas em relação à captação das 

contradições que norteiam os fenômenos sociais observados. Quanto às técnicas de 
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pesquisa foram utilizadas de natureza bibliográfica, através de livros, revistas e periódicos 

científicos, no sentido de eleger quais obras de autores marxistas seriam estudadas. 

O entendimento acerca do funcionamento contraditório do sistema capitalista, da 

configuração das classes sociais e do trabalho enquanto categoria fundante humana tornou-

se imprescindível a ser observado, na medida em que contribuem para o fomento à prática 

da pesquisa científica investigativa de cunho teórico-crítica, frente às dificuldades e desafios 

que os estudantes encontram nos últimos anos dos cursos de graduação de Serviço Social, 

entre a necessidade de cumprimento das atribuições de estágios e a finalização de seus 

T.C.C à sua condição próxima de recém-formados.  

Por outro lado, dentre os principais benefícios que o referido estudo pode trazer, observa-se 

o desenvolvimento da chamada consciência crítica como “a representação das coisas e dos 

fatos como se dão na existência empírica. Nas suas correlações casuais e cinscunstanciais” 

(PINTO, 1961 apud FREIRE, 2011, p.138) num confronto direto da negação cada vez maior 

da chamada “consciência ingênua”, na qual se crê superior aos fatos.  

Finalmente, o diferencial deste projeto é o de se configurar enquanto um elemento a mais no 

processo de formação acadêmica e profissional de base teórico-crítica e marxista disponível 

aos estudantes do Curso de Serviço Social da UNESPAR – Campus de Apucarana, aliadas 

às contribuições trazidas pelas Ciências Sociais em torno da produção marxista. Dessa 

forma, tal aprendizado permite aos jovens estudantes sentirem-se mais preparados para a 

vida profissional, na ampliação do acesso aos conteúdos das disciplinas que já estão 

estudando ou estudarão; no incentivo à sua formação, na confiança e fortalecimento de 

vínculos entre acadêmicos e seu Curso e de seu protaganismo junto às iniciativas criativas e 

criadoras que desenvolvem. 
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