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RESUMO ESTENDIDO 

Esta pesquisa, ainda em andamento, encontra-se vinculada ao Projeto de Pesquisa 

intitulado "A Teoria das Classes: o estudo sobre um tema atual crucial", de Tempo Integral e 

Dedicação Exclusiva (TIDE), proposto por esse docente - Elson Alves de Lima - ao Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Curso de Serviço Social, da UNESPAR – Campus 

de Apucarana. A pesquisa tem por base conhecer mais profundamente a teoria das classes 

sociais como um dos aspectos mais cruciais da sociedade capitalista atual, razão pela qual 

sua baliza norteia a discussão em torno da chamada relação entre centralidade versus não 

centralidade do trabalho. Além de tentar dimensionar o alcance dessa discussão e de sua 

repercussão teórica na atualidade. Os estudos realizados até agora serviram de base para o 

aprofundamento em torno de um dos temas mais instigantes de estudo, o da Teoria das   

Classes, capaz de contribuir para o vigor da teoria marxista, além de dar visibilidade a 

Ciência Política de matriz teórico-crítica. 
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O conhecimento acerca da teoria das classes contribui para a observação das formas 

complexas de estruturação da sociedade capitalista e de seus engendramentos mais 

profundos. Tal tema é pertinente ao permear a estruturação e composição das classes 

sociais, bem como a articulação e a própria sistematização do capital. Tenta-se repetir “[...] 

hipocritamente: os homens são iguais. Mas desde há longo tempo que a desigualdade mais 

vil e mais monstruosa pesa insolentemente sobre o gênero humano” (BABEUF, 1796, p. 1). 

O conhecimento teórico-crítico em torno da teoria das classes deve ser afastado do discurso 

harmônico entre as classes e que pressupõe a fragmentação e mistificação da sociedade e 

o ocultamento da realidade complexa, num total descolamento do contexto histórico, 

culminado com a negação do conflito e dos interesses de classe.  

O nosso maior objetivo é o da compreensão da problemática que envolve a relação entre 

centralidade versus não centralidade do trabalho no contexto da teoria das classes sociais. 

Acreditamos ser bastante significativo recuperarmos o debate entre Karl Marx (1818-1883) e 

André Gorz (1927-2007). Tais autores produziram teoricamente análises que contribuem 

para pensarmos num avanço acerca da compreensão do aprofundamento da luta de classes 

por meio das classes sociais. Diferentemente de Marx, Gorz nega que a capacidade 

revolucionária esteja nas mãos do proletariado, pois o “[...] capitalismo produziu uma classe 

operária que, em sua maior parte, não é capaz de se tornar dona dos meios de produção e 

cujos interesses diretamente conscientes não estão de acordo com uma racionalidade 

socialista” (GORZ, 1982, p.26). Entretanto, é preciso considerar que o capitalismo para 

reproduzir-se necessita cristalizar alguns dogmas, petrificar as relações sociais, negar a 

todo instante tais contrastes mais intrínsecos. Como falarmos de uma ordem de superação 

capitalista sem tocar na questão dos antagonismos de classe ou da propriedade privada 

concretamente? O que é o capitalismo senão a expressão de uma luta de classes? Quando 

se escamoteia a força que a luta de classes exerce, retira-se a essência de uma estrutura 

de sociedade que é ou está desigualmente colocada.     

O deslocamento do eixo da luta de classe e sua composição numa sociedade em disputa, 

desigual, como a sociedade capitalista, permitem ao capital sobrepor-se ao trabalho. As 

profundas transformações na economia, as relações de trabalho alteradas, o acirramento 

dos ataques em relação aos direitos sociais da classe trabalhadora e as próprias relações 

sociais tornam-se deturpadas.  

A não problematização sobre a luta de classes implica em desconsiderar as conquistas e os 

direitos adquiridos ao longo dos anos, através do embate e da luta política, além de aceitar a 

pobreza, a violência, a imutabilidade das coisas, o desmantelamento dos serviços públicos 

com algo natural e não como fruto de uma produção social desigual perversa.  

Nos debates realizados procuramos localizar a estruturação desigual do capital em relação 

ao trabalho. Nesse sentido, o trabalho é o grande elemento de disputa social, política, 
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econômica, cultural. O que tem garantido, por sua vez, um posicionamento mais vantajoso 

para quem melhor acessa aos bens sociais e o faz numa condição mais privilegiada, 

daqueles muitos que não conseguem ou não tem condições de fazê-lo. A localização 

precisa da relação entre o capital e o trabalho e vice-versa, permite com que possamos 

identificar a própria Teoria das Classes. 

À vista disso, são fundamentais os recursos dispostos pela teoria marxista crítica, “o 

marxismo mostrou que os homens faziam eles próprios a sua história, que nenhuma força 

sobrenatural se dissimula atrás do processo histórico” (SPIRKINE; YAKHOT, 1975, p. 13). 

Para melhor observarmos em que medida o trabalho passa a ser concebido sob a estrutura 

de classes da sociedade burguesa e na tentativa de obtenção de algum êxito nessa 

empreitada, lançamos mão do arcabouço teórico proposto pelo pensador alemão Karl Marx 

(1818-1883), através do método de investigação social do Materialismo Histórico e Dialético. 

Tal método pressupõe uma análise capaz de ultrapassar as interpretações positivistas e 

pós-modernas da realidade, ao não se limitar a interpretar os fatos de forma subjacente, 

aparente e imutável, mas problematizando-os sobre a discussão da teoria das classes em 

torno da centralidade versus não centralidade do trabalho no tempo e no espaço histórico 

observado. 

A perspectiva marcadamente crítica da realidade observada merece também ser destacada 

aqui. A contribuição pretendida por tal projeto pressupõe a inclusão de discentes e docentes 

num amplo debate teórico-crítico acerca das questões que envolvem a profissão do 

Assistente Social. Além de possibilitar que mais estudantes possam ter acesso a um debate 

mais qualificado, podendo levar tais discussões para seus Trabalhos de Conclusão de 

Curso (T.C.Cs), e Projetos de Iniciação Científica (I.Cs), trazendo à tona uma discussão que 

continua em aberto e é extremamente atual no campo das ideias, da produção de 

conhecimento crítico e da própria prática social. Sendo de grande valia também para seus 

integrantes num processo de formação pessoal, profissional e acadêmica mais denso. 
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