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Apresentação

O livro Trabalho, questão social e Serviço Social: a autofagia do capital 
que agora apresentamos ao público, já em seu título busca insinuar o 
processo de incivilidade imposto pelo capital no caminhar para a ter-
ceira década do século XXI, com o objetivo de ilustrar a desagregação 
da ordem social a partir do desemprego e do subemprego admitidos 
como regra, da pauperização absoluta e relativa de ampla maioria 
da população, da dissolução dos direitos, e, por outro lado, o maior 
vigor da intervenção do aparelho policial e judiciário criminalizando a 
pobreza e os movimentos sociais, obliterando qualquer possibilidade 
de desenvolvimento social face ao hiperdesenvolvimento do capital.

Cabe dizer que, nesse contexto geral, a realidade latino-americana, 
e mais especificamente a brasileira, se traduz pelo agravamento das 
tensões sociais próprias do sistema do capital e de suas crises insupe-
ráveis, todavia, com o reforço de toda ordem de problemas oriundos 
do desenvolvimento do capitalismo tardio, dependente, marcado 
pela profunda exploração do trabalho, pelo latifúndio e pelos cultivos 
de monoculturas e, também, pela exploração de produtos de baixo 
valor agregado, segundo os moldes do lugar ocupado pelo Brasil na 
divisão internacional do trabalho (Fernandes, 1976; Marini, 1992). O 
mesmo pode ser dito em relação aos progressos técnicos efetivamente 
alcançados e consolidados ao longo dos tempos, os quais são de cariz 
extremamente fraco e conformam as relações assalariadas asseguradas 
por meio de diversos tipos de contratos com predominância daqueles 
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informais. Assim, a modulação do trabalho e a sociorreprodução da 
vida recaem pesadamente sobre os ombros da força de trabalho, que, 
em geral, é mal remunerada e mal qualificada, atributos que abrangem 
várias questões envolvidas com as condições de vida e em conexão com 
as condições de trabalho, de acesso aos direitos sociais e de infraes-
trutura urbana (sistema de transporte coletivo público, fornecimento 
de água e saneamento básico, moradia, entre outros). E, como numa 
lógica cristalina, as condições de vida, quando miseráveis, redundam 
em um tipo de miséria que vai além das condições objetivas e, numa 
espiral, atingem a subjetividade, a consciência e o espírito.

Quando se observam os direitos construídos durante o século 
XX no Brasil, há ao menos dois prismas contrapostos de análise, 
como se evidencia: 1) os direitos são responsáveis por erguer os 
pilares para a proteção do trabalho, conjugando relações sociais 
de trabalho reguladas a partir de um código do trabalho, por meio 
das políticas de educação, moradia, cultura, saúde e de previdência 
social ou seguridade social com base na Constituição Federal de 
1988 (CF/1988), com visível avanço nos níveis civilizatórios desde 
os índices de analfabetismo e de mortalidade infantil até o maior 
envolvimento e a participação política; todavia, em oposição, 2) esses 
direitos são vistos como encarnação nefasta à avidez do lucro e da 
acumulação de riquezas requeridos pelos grandes empreendimentos 
de origem, quase sempre, mundial e empedernidos pelas relações 
mercantis e tecnológicas mais desenvolvidas e de cunho financeiro. 
Essa visão disseminada pelo poder econômico e acompanhada por 
parte da população e encabeçada pelo próprio Estado associa as 
qualidades e os atributos básicos da cidadania e da democracia como 
as causas da crise do capital e sua consequente perda de capacidade 
de  acumulação, determinando objetivações que vão contra as socia-
lizações daí decorrentes.

É preciso saber que o princípio que fundamenta o sistema capi-
talista é a reprodução ampliada do capital; assim, para reduzir custos 
e se apropriar do fundo público, ideologicamente se disseminam 
práticas opressivas e contrarrevolucionárias, processos dos quais 
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provém o amplo esforço para quebrar formas solidárias de classe e 
impor o individualismo como metalinguagem dominante. Até que se 
crava uma lança para a derrubada dos direitos sociais coletivos, que, 
longe do triunfo das lutas organizadas e protagonizadas pela classe 
trabalhadora e pelos movimentos sociais, bem como da visão eman-
cipadora da transformação revolucionária da sociedade, impõem-se 
por meio do desprezo e da hostilidade aos direitos sociais. E tal seja 
uma vitória e um progresso acessado via mercado, conforme o dis-
curso do esforço e mérito pessoal de cada um. Portanto, em vários 
países, inclusive de capitalismo avançado, mas com consequências 
ainda mais nefastas para os países em desenvolvimento, há uma forte 
e generalizada tendência a negar qualquer ação do Estado a favor 
de um padrão de civilização com tamanha intensidade, que a vida 
humana se converte em algo insignificante, descartável e sem valor, 
o que por si só denuncia a arrogância do capital no século XXI, que 
vai conformando o mundo à sua imagem e ao seu interesse. Cabe, 
pois, trazer mais alguns elementos que relacionam título e o conteúdo 
deste livro.

O título Autofagia do capital é deveras significativo para representar 
o estágio atual do sistema capitalista, altamente mundializado, finan-
ceirizado e desprendido de regulações do trabalho e de direitos sociais, 
supondo o fim dos avanços de civilidade proporcionados até então.

Aqui, usamos o termo “autofagia do capital” para indicar as 
vertentes variáveis por meio das quais as condições de vida da classe 
trabalhadora são atormentadas, objetivamente e subjetivamente, com 
impressões nos seus modos de ser tanto em decorrência das inúmeras 
carências materiais advindas do desemprego e do subemprego quanto 
da desproteção social causada pelo afastamento do Estado na garantia 
de direitos fundamentais.

Tomamos emprestada a expressão “autofagia do capital”, de 
Lúcio Kovarick (1987), que, ao discutir a constituição do trabalho 
assalariado no Brasil, fez uso dela para advertir que o legado colonial 
do trabalho escravo se manteve no país mesmo após a abolição do 
escravismo em 13 de maio de 1888, cujas valorações econômicas e 
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sociais continuariam a excluir a força de trabalho recém-liberta (livre) 
do processo de  acumulação. Ou seja, a extinção do sistema escravista 
de produção partiu para o uso da força de trabalho imigrante, sem, 
contudo, promover qualquer reparação ou inclusão da população negra 
na sociedade. Esse processo denominado por Kovarick (1987) como 
sistema autofágico tratou de uma violência constituída pela relação 
de dominação do trabalho, uma força conscientemente organizada e 
institucionalizada, violência que se difundia aos ex-escravos e bran-
cos das camadas mais baixas da população. Ele cita que: “[...] nas 
vésperas da abolição era mais fácil um escravo morrer que conseguir 
fugir” (Kovarick, 1987, p. 33). Silva (2017), com base em um belo e 
rico estudo analítico das publicações na imprensa brasileira à época 
da abolição da escravatura, retrata a origem do conservadorismo no 
país, uma violência simbólica e objetiva contra a população negra, para 
a qual concorrem as instituições liberais e conservadoras sustentando 
o pensamento das elites brasileiras, que lidavam com a ideia de bran-
queamento com base em suposta superioridade racial, derivando no 
racismo institucional e estrutural, como disseminado nos jornais da 
época (Silva, 2017). Assim, depois da abolição, o Estado, tomado pelos 
interesses particulares da elite, de cariz agrário, negou à população 
negra qualquer forma de justiça social; ao contrário, editou leis para a 
sua criminalização, tal como a Lei contra a vadiagem (Kovarick, 1987). 
Exclusão tão intensa quanto a ausência de mecanismos de reprodu-
ção social da vida foi a sua criminalização, seja enquanto “vadios”, 
como abordado por Kovarick (1987), ou como uma raça inferior, 
como exposto nas publicações na imprensa do início do século XX.1 
Fato triste e vergonhoso, como demonstra Silva (2017), tal processo 
foi subsidiado pelo Estado, que não apenas deixou ex-escravos sem 

1. Ver especialmente o capítulo 13, intitulado “Lenda da criação do Preto”, no qual Silva 
(2017) expõe passagens sórdidas publicadas na imprensa da época e em seus respectivos 
semanários, os quais abordavam historietas inferiorizando, ridiculizando e naturalizando a 
violência e a exclusão do negro na sociedade, com apoio de intelectuais que, sob os auspícios 
do cientificismo positivista, permitiu a mácula do atraso e da selvageria desumana, garantindo 
que no país “moderno” se continuasse a praticar o velho parasitismo por outras vias, se não 
mais pela escravidão legalizada (Silva, 2017).
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qualquer reparação como editou leis discriminatórias e segregatícias, 
oferecendo subsídios creditícios para importação de imigrantes brancos 
e instituindo mecanismos de repressão e opressão à população negra.

De um lado, essa foi uma época que incidiu na afirmação dos 
negócios, da vida e do pensamento burguês no Brasil, todavia, asso-
ciada aos interesses de fora e ao pensamento conservador e atrasado 
(Fernandes, 1976), desde sempre, diga-se de passagem. Não se tratou 
apenas da formação de um capitalismo dependente, mas da formação 
de um Estado operado pelas classes dominantes, pelos senhores de 
engenho e de terras, que buscou impedir qualquer mudança social 
qualitativa “de baixo para cima”, sem consideração alguma pelos 
interesses e anseios da população. Esse processo, ricamente analisado 
por Fernandes (1976), desde a Independência e a formação do Estado 
Nacional, efetivou mudanças sem que a estrutura da vida social e 
econômica brasileira fosse alterada, uma “revolução encapuçada”, 
concebida para restaurar as forças da elite agrária e da classe domi-
nante brasileira do capitalismo em formação (Fernandes, 1976).

Por aqui promoveu-se uma profunda relação entre moderno e 
arcaico (Fernandes, 1976). Embora a aristocracia agrária tenha per-
dido hegemonia por não representar o élan exigido pelo capitalismo 
comercial, e ainda que tenham surgido novos agentes econômicos, 
mantiveram-se sempre os acordos tácitos com a elite agrária e a pre-
dominância de seus interesses e privilégios amplamente incorporados 
pelo Estado patrimonialista (Fernandes, 1976). Portanto, o liberalismo 
no país não manteve uma força vigorosa que tenha inspirado uma 
verdadeira revolução social, e também não verbalizou a defesa dos 
direitos dos cidadãos ou a sua participação no poder político ou 
econômico a partir do capitalismo que se desenvolvia; ao contrário, 
manteve-se o que há de mais arcaico, o trabalho escravo. Por isso, 
Fernandes (1976) diz que a formação da sociedade nacional se manteve 
esclerosada, uma vez que a autonomia política do país esteve atrelada 
às principais características do estatuto colonial, quais sejam: trabalho 
escravo, poder dos senhores rurais com amplas quantidades de terra 
e poder convertidos para dentro do Estado, que institucionalizou os 
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privilégios da elite da aristocracia agrária (Estado patrimonialista) e a 
associação livre do país às nações que controlavam o mercado externo 
e as estruturas internacionais de poder de forma passiva e complacen-
te, ou seja, de forma heteronômica (dependente) (Fernandes, 1976).

Neste breve histórico, importa reforçar a autofagia do capital 
como um modo de produção que destrói a sua força de trabalho e o 
meio ambiente e, portanto, é autodestrutivo e autofágico.

Assim, acreditamos que a estética deste livro conjuga uma 
íntima ligação do título e, contudo, com a realidade brasileira e de 
elementos constitutivos da formação social, econômica e cultural 
do país, atribuindo a funcionalidade necessária para a divisão de 
classes e a superexploração do trabalho. Pois bem, para pensar o 
capitalismo no momento atual, em especial, na particularidade bra-
sileira e em suas respectivas relações sociais por esse engendradas, 
é necessário retornar aos clássicos, inclusive da arte e da literatu-
ra, para encontrar pistas mais contundentes do modus operandi da 
produção do capital no atual estágio, bem como da reprodução 
social e de seu respectivo processo civilizatório ou incivilizatório 
na particularidade brasileira.

Trata também de reconhecer o sociometabolismo do capital, que, 
segundo Meszáros (2002), no atual estágio, tem decididamente invia-
bilizado o sentido de pertencimento, agregação, que configuraria mais 
ou menos a cidadania, a democracia e um horizonte de compartilha-
mento de segurança e bem-estar social. Portanto, a cada dia, somos 
chocados com o individualismo, com a divisão de segmentos sociais, 
com a fragmentação das lutas e da manifestação de ideias, das quais 
derivam conflitos, enfrentamentos e interesses díspares, sobretudo nas 
redes sociais, onde, na maioria das vezes, se sobressaem o ódio e os 
ataques de toda ordem, além da segregação e da ausência de possi-
bilidades de fortalecimento da economia nacional, das comunidades, 
dos sujeitos coletivos e das aventuras emancipatórias protagonizadas 
pela luta de classe.

Se ao longo do século XX a classe trabalhadora forjou lutas para 
garantir minimamente a reprodução da vida e da força de trabalho, 
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dentro de determinados padrões de civilidade, ainda que esses nem 
sempre fossem respeitados, no momento atual, o mercado de trabalho 
impõe contratos de curta duração que se limitam apenas a trabalhos 
temporários, parciais, ou, no caso de contrato de jornada integral, 
são impostas regras de dedicação total, configurando-se, assim, como 
num caso ou em outro, um contexto que coloca a vida humana em 
permanente estado de insegurança, incerteza e pressão.

De um lado, o capital mundializado e de caráter altamente fi-
nanceirizado, que pressupõe um conjunto de processos (produção, 
circulação e consumo) integrados em rede e em sistemas informacionais 
que exigem altos investimentos, e que tão bem vem a calhar como 
fermento para a oligopolização, quando poucas empresas dominam 
vastos setores da produção e de serviços em âmbito mundial; de ou-
tro, o trabalho se mostra cada vez mais fragmentado e abalado pelo 
desemprego estrutural, e sob a ameaça frequente de sua ampliação, 
haja vista os investimentos em tecnologia substitutiva de mão de obra 
e em métodos de gestão e organização do trabalho mediados por 
contratos terceirizados, autônomos e por hora, que deixam escapar a 
fenda de seus alicerces, eclodindo no enfraquecimento dos sindicatos 
e dos partidos políticos ou sujeitos coletivos.

Manifestam-se, assim, figuras que ganham destaques políticos 
com base em um discurso atrelado aos interesses do capital, mas 
imbuídos de eventual nacionalismo e da tradição, inclusive auto-
centrados na moral cristã, cuja aparência promove a convergência 
auspiciosa e redentora no seio da classe trabalhadora. Para isso, 
utilizam-se de discursos ambíguos, mas essencialmente nucleados 
no afã de garantir a ordem econômica competitiva, que passa na 
aparência — somente na aparência — uma imagem que supõe um 
resultado bom para todos, tal como ocorreu no Brasil, com a eleição 
do atemporal presidente Jair Bolsonaro, com o lema “Brasil acima 
de tudo. Deus acima de todos”. Todavia, em total desacordo com o 
que o lema invocado poderia indicar em termos de solidariedade e 
atenção às desigualdades sociais, aos mais pobres e à miséria que 
assola o país, o então “messias”, além de governar apenas para os 



20 SOUZA • SILVA

mais ricos, dissemina o terror às mulheres, aos negros, à população 
LGBTQI +, aos nordestinos, aos indígenas, aos que discordam de 
sua postura política, entre outros. Seu discurso tem uma função clara 
de eleger inimigos comuns sob o pretexto de que esses precisam ser 
destruídos para que o país volte a crescer e saia da crise, sendo que 
essa crise é eminente ao sistema do capital, mas indicada como uma 
crise política e de comportamentos sociais. Nesse discurso, todos 
os direitos — sociais, do trabalho, previdenciário e humanos — são 
focos de medidas altamente restritivas, e os movimentos sociais e 
identitários são execrados. A violência se direciona também para as 
universidades e as plataformas de conhecimento que se sustentam 
na análise crítica da realidade. Portanto as universidades estão sendo 
pintadas como grandes inimigas do atual governo e/ou do Estado.

Um governo que busca legitimidade com base em campanhas 
midiáticas difamatórias e agressivas, disseminadas por meio das fake 
news, as quais foram também a alavanca de sua campanha presiden-
cial, mantendo-se nessa mesma linha para obter legitimidade ante 
medidas extremamente impopulares. Assim, a julgar pela ação, pelo 
movimento e pelas condições capazes de considerar minimante os 
interesses coletivos, nos primeiros meses do governo Bolsonaro, o 
que se objetivou foi “o mercado acima de todos!”.

Os direitos sociais, previdenciários, do trabalho e humanos es-
tão sendo atacados, as políticas sociais são desfinanciadas; enquanto 
isso, cresce o mercado privado de bens e serviços, do qual agora os 
direitos são a chave mestra do novo lócus de acumulação. A equipe de 
Jair Bolsonaro fala em desconstitucionalizar os gastos constitucionais 
com as políticas sociais, promove a destruição da Previdência Social 
e visa a instituir a Carteira Verde Amarela acompanhada de uma 
“Nova Previdência”, leia-se previdência privada, colocando a classe 
trabalhadora muito mais subalterna ao capital e deixando-a à mercê 
de um futuro totalmente incerto. O seu Ministério da Agricultura 
simplificou o processo de autorização para entrada e ampliação do 
uso de agrotóxicos, enfraquecendo a agricultura camponesa e disse-
minando o consumo de alimentos contaminados por venenos para 
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toda a sociedade; também vem sendo restringida a comercialização 
de alimentos orgânicos. O povo está sendo envenenado.

Tal estratégia de governo também está atrelada ao pensamento 
conservador e obscurantista que em palco livre tem promovido, pelas 
redes sociais, ostensiva e sistematicamente, a repulsa às discussões 
sobre as relações de gênero, imputando à educação o fardo medieval 
do ensino religioso e acrítico, mais ainda, especulando que o ideal é 
que crianças e os adolescentes sejam educados em casa, longe das 
escolas, apresentando uma galeria de fatores invertidos na qual a 
escola seria o lócus da doutrinação de gênero e do comunismo. Ao 
mesmo tempo, esse governo editou o Decreto n. 9.785, de 7 de maio 
de 2019 (Brasil, 2019), facilitando a importação de armas e o processo 
para obtenção de porte destas, além de ampliar o direito ao porte de 
armas para inúmeras profissões, inclusive para conselheiros tutelares, 
e nas demais área das educação, e também tornou legal que crianças 
e adolescentes pratiquem o tiro desportivo e frequentem cursos para 
atiradores, sem autorização prévia de juiz de direito, bastando que 
um dos responsáveis o autorize.

O pensamento crítico seria a raiz da má vontade, da desconfiança 
em relação aos valores tradicionais, cristãos, portanto, alvo de perse-
guição. Pensar e raciocinar se tornaram atos perigosos e apenas mais 
um elo da cadeia a ser quebrado pelo governo, por seus correligio-
nários e gregários da Escola do Partido ou Escola da Mordaça.2 Na 
mesma linha, a universidade pública tem sido execrada e o intelectual 
crítico tem sido vigiado; os(as) alunos(as) têm sido incitados a deixar 
de se importar com o pensamento apequenado, acanhado e distante das 
leituras e do estudo dos clássicos ou do aprofundamento das ideias, 
e devem ficar atentos aos ensinamentos de professores(as) críticos(as) 
e, no papel de observadores privilegiados, induzidos a filmar as aulas 
e denunciar esses(as) mestres(as). A inquietação tem sido sublimada 
pela religião, minando qualquer crítica aos efeitos deletérios do sis-
tema capitalista ou das políticas adotadas pelo governo; tampouco se 

2. Referência à Escola Sem Partido.
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permitem buscar conhecer os fatos históricos como eles são. A escola 
e o(a) professor(a) tornam-se somente, nessa perspectiva, difusores do 
mercado e da respectiva naturalização da divisão social do trabalho.

Para dar solidez às mudanças impostas pelo capital, criminali-
zam os movimentos sociais, as diversidades humanas (questões de 
gênero), étnico-raciais (negros, indígenas, imigrantes, nordestinos, 
pobres em geral), lembrando que desde sempre o comunismo é o 
inimigo da manutenção da ordem, do status quo e do pensamento 
ultraconservador.3 Combate-se, assim, não a desigualdade econômica, 
intensificada nas particularidades de gênero, étnico-racial-indígenas, 
migrantes, entre outras, mas conceitos como justiça, liberdade e igual-
dade, que outrora iluminaram a modernidade do capital. Por esse 
prisma, o espírito coletivo e comunitário é fortemente atacado, como 
se evidencia na violência contra os discursos progressistas, contra os 
movimentos sociais e as pessoas moradoras da periferia, em particular, 
a população jovem e negra.

Nesse sentido, o ministro da Justiça Sérgio Moro apresentou um 
pacote denominado “anticrime”, que visa, entre outros recursos, ga-
rantir que as mortes provocadas por ação policial sejam consideradas 
como legítima defesa e também favorece o aumento do encarceramento 
num país que se aproxima de 800 mil pessoas privadas de liberdade, 
colocando o Brasil no terceiro lugar do ranking mundial dos países 
com maior população carcerária (Depen, 2016).

Em tempos de abate dos pobres, negros e periféricos, um músico 
de 46 anos foi alvejado com 80 tiros pela polícia no dia 7 de abril de 

3. Interessante que Silva (2017) encontrou discursos de senadores e deputados à época da 
abolição da escravatura no país que indicavam que a causa da emancipação dos escravos seria 
coisa de comunista, como os eloquentes discursos do literato e deputado federal José de Alen-
car, que defendia a manutenção da escravidão como direito de propriedade, sendo a abolição 
um risco a essa, e, portanto, expunha o país ao perigo do comunismo. Para a imensa maioria 
das pessoas, a liberdade é um direito básico de todo ser humano, inclusive defendido pelo 
liberalismo econômico; contudo, por aqui, a escravidão foi vista como algo natural e perdurou 
por quase 400 anos, o que demonstra o desprezo para com a vida humana, inclusive por um 
intelectual como José de Alencar. Esse desdém se baseia na convicção de que a condição de 
classe proprietária é um privilégio a ser mantido.
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2019, no Rio de Janeiro, quando estava acompanhado de sua família 
— a esposa, o filho de apenas 7 anos de idade —, de uma amiga e 
um idoso, seu sogro. O presidente Bolsonaro se pronunciou após seis 
dias do ocorrido, legitimando a ação dos policiais. Para o presidente, 
a polícia alvejar um homem, morador da periferia, com 80 tiros (sim, 
80!) é apenas um incidente: “O exército não matou ninguém. O exército 
é do povo. A gente não pode acusar o povo de assassino. Houve um 
incidente. Houve uma morte. Lamentamos ser um cidadão trabalhador, 
honesto (Jair Bolsonaro)” (Canofre, 2019). Como pode um governo, 
diante de tal fato, usar da manipulação, minimizando o ocorrido?

A política homicida é praticada também pelo então governador 
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que defende o uso de snipers 
para matar a distância pessoas que sejam vistas portando fuzis. O 
terror se volta contra as comunidades porque todos se tornam suspei-
tos. Assim, no dia 4 de maio de 2019, o governador e sua equipe de 
policiais sobrevoou Angra dos Reis (RJ), num helicóptero, disparando 
rajadas de fogo contra a população julgada como criminosa, sendo 
as informações veiculadas pelo próprio governador em postagens 
na internet, como se ele fosse praticar algum esporte ou um ato de 
heroísmo. Na ocasião, atirou-se contra barracas em que peregrinos 
fazem suas orações: “Ali é um ambiente de oração, os cristãos estão 
diariamente ali, idosos, crianças. É um espaço que temos para estarmos 
reservados com Deus”, declarou à Folha de S. Paulo o diácono Shirton 
Leone, da igreja Assembleia de Deus (Barbon, 2019).

Em nome do combate ao crime, executam pessoas à luz do dia, sem 
cerimônia, sem acusação, sem processo. Ao sobrevoar o Complexo da 
Maré, a polícia deixou oito mortos e três feridos, entre eles, uma criança, 
com tiros disparados de cima para baixo. “Moradores afirmam que o 
helicóptero — apelidado na comunidade de “caveirão voador” — foi 
usado como plataforma de tiro, e vídeos compartilhados nas redes so-
ciais pela Maré Vive mostraram a aeronave dando voos rasantes sobre 
as casas acompanhados de fortes sons de disparos” (Carneiro, 2019).

Assim, para além de uma genérica identidade de poder, se trata 
de uma especificidade de violência institucionalizada e legalizada 
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pelo Estado e por seu braço repressor, que fazem ratificar o capita-
lismo contemporâneo, de essência, concentracionista, financeirizado 
e potencialmente destrutivo.

Inúmeras outras atrocidades recentes tomam conta dos noticiários 
e das demais mídias sociais no Brasil. O assassinato de Marielle Franco, 
a quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, comple-
tou um ano em maio de 2019 sem que os mandantes do crime fossem 
identificados, embora já tenha sido amplamente divulgado na imprensa 
o vínculo de políticos com a milícia acusada de executar a vereadora. 
Tal violência é um ataque a quem se posiciona contra a arbitrarieda-
de; é também a violência praticada por ex-policiais, milicianos, que, 
articulados com políticos, agem como grupo de extermínio de pessoas 
consideradas inconvenientes, o maior número é composto de jovens, 
negros e periféricos, sendo que esses milicianos são homenageados por 
determinados políticos. Esses acontecimentos abomináveis se relacio-
nam com o objetivo central deste livro, que é o potencial destrutivo 
do capital no século XXI, na particularidade brasileira.

Este livro busca oferecer pistas para pensar o trabalho e a ordem 
do capital na era contemporânea e reivindica uma atenção especial 
para com o trabalho, as condições de vida, a questão social e o ser-
viço social porque o que está sendo posto a par da globalização, ou 
da mundialização do capital, da indústria 4.0 e do Estado neoliberal 
é uma situação na qual nos encontramos, e estamos submetidos não 
apenas a esquecer de nossas raízes e do apartamento da vida política 
e dos bens socialmente produzidos, mas de uma explosiva e obstinada 
forma de exclusão, de individualismo e indiferença com a vida humana.

Embora o serviço social tenha significativa e importante produ-
ção bibliográfica sobre a sociologia do trabalho, a questão social e o 
serviço social, ainda assim, é possível perceber que o momento atual 
exige esforços para interpretar os determinantes contemporâneos à luz 
da teoria social crítica e a sua feição particular para o serviço social.

Assim, esperamos que essa coletânea ofereça uma importante 
contribuição ao público das áreas de serviço social, ciências sociais e 
humanidades em geral, por meio de um esforço complementar não 
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somente da análise, mas de evidências da realidade social e dos fe-
nômenos fundamentais do sistema capitalista e de sua complexidade 
para o processo civilizatório no século XXI, sob influxos das exigências 
da crise do capital e de sua constante necessidade de transformação 
e elevação das taxas de acumulação.

O livro está organizado em duas partes. A primeira, denominada 
“A avareza do capital e a (im)potência social”; e a segunda, intitulada 
“A programática capitalista e sua letalidade para a vida social”. Am-
bas se dedicam ao objetivo central do livro, qual seja, compreender 
as mudanças atuais do mundo do trabalho, a desregulamentação 
dos direitos, a questão social, a conformação da classe trabalhadora 
na atualidade e a centralidade do trabalho e da questão social para o 
serviço social. Trata-se de expor, por meio do rigor teórico metodoló-
gico e do caráter inédito dos textos, os conceitos e os fundamentos da 
sociedade capitalista em sua interlocução com o trabalho, a questão 
social e o serviço social.

A primeira parte deste livro, “A avareza do capital e a (im)potência 
social”, é constituída de quatro textos de autoria de importantes autores 
do serviço social ou que dialogam diretamente com a área; são eles: 
Ricardo Lara, Cézar Maranhão, Victor César Rodrigues Fernandes, 
Mauro Luis Iasi e José Fernando Siqueira da Silva. Tomam a realidade 
social brasileira, segundo os critérios da estrutura econômica, social 
e política e os sentidos da (super)exploração do trabalho em tempos 
de capitalismo mundial e financeirizado; preocupam-se em expor os 
efeitos deletérios para a sociabilidade, a qual passa a conviver com a 
questão social de forma exponencial. Portanto, são evidenciados os 
limites das determinações do capital na sua face financeirizada para 
o trabalho e a vida social, sobretudo, para o contexto profissional do 
serviço social.

“A programática capitalista e sua letalidade para a vida social”, 
segunda parte deste livro, se constitui em seis capítulos, cujos(as) 
autores(as) são: Silvio Luiz de Almeida, Júlio Cesar Silva Santos, Ra-
quel Santos Sant’Ana, Onilda Alves do Carmo, Francisco Antonio de 
Castro Lacaz, Marcelo Firpo de Sousa Porto, Claudia Mazzei Nogueira, 
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Maria de Fátima Ferreira Queiróz, João Renato Silva Nunes, Mauro 
Marianno de Assis, Edvânia Ângela de Souza e Maria Liduína de Oli-
veira e Silva. Nesta, em conexão com a discussão da primeira parte, 
apresenta-se uma renovada formulação acerca da persistência de certas 
inflexões que configuram o mundo do trabalho no Brasil, incluindo 
as clivagens e transversalidades de gênero, a questão étnico-racial, a 
questão urbana, rural e ambiental e, ainda, as condições de trabalho 
de assistentes sociais nos serviços de seguridade social no Brasil.

Esperamos que este livro, além de discutir criticamente o desenho 
contemporâneo do trabalho, da questão social e do serviço social, possa 
também ensejar forças sociais em luta rumo à transformação social.

“A miséria ensina o povo a inventar, mas o que é mais importante 
a pensar e a agir” (Engels, 1975).

Outono, 2019.

Edvânia Ângela de Souza

Maria Liduína de Oliveira e Silva
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Prefácio
O declínio civilizatório do capital

Como Poe, poeta louco americano,
E eu pergunto ao passarinho: “Black bird, o que se faz?”

Haven never haven never haven
Black bird me responde

Tudo já ficou atrás
Haven never haven never haven

Assum-preto me responde
O passado nunca mais (Belchior, 1976).

O livro-coletânea Trabalho, questão social e Serviço Social: a autofagia 
do capital, organizado por Edvânia Ângela de Souza e Maria Liduína 
de Oliveira e Silva, é uma importante contribuição à crítica social da 
miséria do capital no século XXI. O livro se divide em duas partes que 
expõem a incapacidade civilizatória do capital como produção des-
trutiva: a avareza do capital e a (im)potência social; e a programática 
capitalista e sua letalidade para a vida social. Tal problemática pode 
ser sintetizada no conceito de barbárie social ou sociometabolismo da 
barbárie (Mészáros, 2002).

Nas condições históricas da crise estrutural do capital, o capi-
tal representa a produção destrutiva da vida social: destruição do 
homem como ser genérico (racional e consciente) e destruição da 
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natureza como ecossistema vital do planeta. Enfim, crise de civiliza-
ção que implica o modo de produção e reprodução social (o que nos 
coloca a necessidade heurística de ir além do local de trabalho para 
apreender dimensões da vida social que precariza a pessoa humana 
que trabalha). Trata-se do capital social total contra a totalidade 
viva do trabalho.

Presenciamos, de modo intensificado, uma crise de sociabilidade, 
uma crise cultural e uma crise ecológica (como nos alertou, em 1993, Alain 
Bihr), um conjunto de crises numa proporção historicamente inédita. 
É importante, mais do que nunca, evitar uma leitura metafísica de 
crítica do capital que, repetindo o Eclesiastes bíblico, diz que não há 
nada de novo sob o sol (do capital). É necessário fazer a crítica concreta 
da situação concreta, como nos diria Lenin. A dialética é a lógica da 
vida. A dialética da história demonstra que movimentos cumulativos 
conduzem a saltos qualitativamente novos que, como pesquisadores 
sociais, somos intimados a identificar cientificamente (utilizando um 
termo maldito na era da pós-verdade).

No século XXI expõe-se o novo território da luta de classe carac-
terizado pelo “rebaixamento civilizatório” (ou pela barbárie social). 
Nunca a paciência que visa apreender o conceito do novo foi tão ne-
cessária. Navegar é preciso, mas evitando a pressa do imediatismo 
da vontade desesperada.

O filósofo Slavov Zizek nos falou da coragem da desesperança (utili-
zando uma frase de Giorgio Agamben que disse numa entrevista que 
“o pensamento é a coragem da desesperança”). Zizek observou que 
“este é um insight que é especialmente pertinente para nosso momento 
histórico, quando até mesmo o diagnóstico mais pessimista em regra 
se conclui com a sugestão animadora de alguma versão da proverbial 
luz no fim do túnel” (Zizek, 2018). O filósofo esloveno concluiu: “A 
verdadeira coragem não é imaginar uma alternativa, mas aceitar as 
consequências do fato de que não há alternativa claramente discernível: 
o sonho de uma alternativa é um sinal de covardia teórica, funcionando 
como um fetiche que nos impede de considerar até o fim o beco sem 
saída do nosso dilema. Em resumo, a verdadeira coragem é admitir 
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que a luz no fim do túnel é provavelmente o farol de um trem vindo 
de encontro a nós” (Zizek, 2018).

A imaginação dialética capaz de discernir o movimento do real 
concreto — contraditório, multidimensional, complexo — exige de nós 
o trabalho de pesquisa. É por meio dela — a pesquisa científica do “so-
cial” — que podemos identificar as categorias enriquecidas da teoria 
marxista e saber as formas que elas assumem nas novas condições da 
temporalidade histórica de luta e resistência — principalmente luta 
ideológica. Rejeitar tal atitude dialética e deixar-se seduzir pela ime-
diaticidade do desespero ou das ilusões da fé (religiosa ou politicista) 
nos conduzirá à irremediável ruína.

O Brasil, país que Stephen Zweig chamou de “o país do futuro” 
em 1944, é hoje — nos primeiros cem dias do governo Bolsonaro — o 
território privilegiado da barbárie social do capitalismo do século XXI.

Depois da Grande Recessão de 2008, que atingiu o núcleo orgâni-
co do capitalismo global, provocando a longa depressão; e logo após o 
Golpe de 2016, com o governo Temer (2016-2018) e, por conseguinte, 
o governo Bolsonaro, este país tropical tornou-se hoje — em 2019 — 
o paraíso exuberante de bizarrices da modernidade senil. Enfim, nos 
tornamos o primeiro vagão do trem do capitalismo neoliberal rumo 
ao abismo (como diria Kurz, 2004).

Enquanto capitalismo dependente periférico latino-americano, o 
Brasil tem credenciamento histórico para ser o laboratório privilegiado 
do “fim do mundo”, afinal, o conceito de “miséria brasileira” (Chasin, 
2000) era um sinal de alerta até então desprezado pelas esquerdas 
movidas pelo circuito dos afetos. Por um lado, o fascínio da Nova 
República pós-Constituição de 1988 e as esperanças do social-libera-
lismo lulista; e por outro lado, a credulidade no poder popular capaz 
de fazer a Revolução para além do capital — desprezando os limites 
grotescos da herança da miséria brasileira e a nova configuração do 
mundo social do trabalho no Brasil globalizado.

No entanto a realidade sempre bate à porta. As ilusões caíram por 
terra com a grande recessão de 2008. A profunda crise financeira no 
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centro do capitalismo global não foi apenas uma “marolinha” (Luiz 
Inácio Lula da Silva). Na década de 2010, ela operou um verdadeiro 
salto de qualidade nos termos da luta de classes no mundo — e no 
Brasil. A crise do capitalismo global tornou-se um campo fértil para 
as forças imperialistas vinculadas ao departamento de Estado dos 
Estados Unidos da América articularem a grande reação global do 
decadente imperialismo dos Estados Unidos, iniciada com a farsa 
midiática da Primavera Árabe e com os processos de golpes brancos 
(jurídico-políticos) na América Latina (no Paraguai, em Honduras e 
no Brasil), a política de austeridade neoliberal na União Europeia, a 
vitória de forças políticas de direita e extrema-direita etc.

Enfim, estamos hoje (2019) ainda imersos na Grande Onda — um 
verdadeiro tsunami — provocada pelo declive civilizatório do capital. 
Trata-se de um processo histórico de longa duração — secular! — de 
declínio do capital, que exige de nós, mais do que nunca, estratégias 
de resistências e acúmulo de forças — sociais, políticas e espirituais — 
capazes de formar subjetividades radicais com perspectivas classistas. 
Estamos diante de um cenário histórico — no Brasil e no mundo — 
qualitativamente novo (diria Belchior, quase dialeticamente, “o passado 
é uma roupa que não nos serve mais”).

Pelo menos nas últimas duas décadas de capitalismo global do 
século XXI, alteraram-se substantivamente as condições materiais de 
acumulação capitalista (o poder das finanças), a forma do Estado — 
no sentido ampliado, os processos biopolíticos de subjetivação social, 
a dinâmica sociodemográfica e, the last but not the least, a estruturação 
do mundo (e do mercado) de trabalho por conta da reestruturação 
produtiva tecnológica, organizacional e ideológica (o salto qualitativo 
significa descontinuidades no interior da continuidade plena).

No caso do Brasil, a verdadeira herança maldita é a miséria 
brasileira, muito além do politicismo, que é mais uma tragédia, pois 
assumiu a verdadeira dimensão do grotesco (o trágico pressupõe a 
possibilidade da catarse).

O colapso do projeto civilizatório conduzido pelo Estado bur-
guês nos colocou diante do vazio social da “negação da negação” 
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(Aufhebung). Diria Gramsci, visionário da tragédia histórica dos 
capitalismos tardios que produziram os fascismos dos anos 20 e 
30 do século passado (Itália, Alemanha e Japão): “A crise consiste 
precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda 
não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sinto-
mas mórbidos aparece” (Gramsci, 2002). O otimismo da vontade de 
Gramsci derrotou o pessimismo da razão com a afirmação final: “... 
o novo ainda não pode nascer”.

Karl Marx e Friedrich Engels no Manifesto Comunista (de 1848) 
proferiram uma afirmação de valor ontológico sobre o devir histó-
rico da sociedade capitalista: “[...] a burguesia produz seus próprios 
coveiros”. È vero. Entretanto, o século XX demonstrou que a queda 
da burguesia e a vitória do proletariado não são — e não foram — 
inevitáveis. No século do capitalismo global, a burguesia tornou-se um 
morto-vivo. Como disse Chris Harman, vivemos o zombie capitalism.

A questão é saber quem vai enterrar o cadáver da burguesia, o 
morto-vivo cujo féretro locomovente exala odores putrefatos multico-
loridos que nos enfeitiçam e nos aterrorizam com suas figuras bizarras 
e seus sintomas mórbidos. A sepultura encontra-se aberta diante de 
nós como o abismo que nos provoca. Como diria Nietzsche, “Aquele 
que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também 
um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo 
olha para você.”.

Eis o sentido do tempo histórico da barbárie social.

Giovanni Alves
Marília, 10 de abril de 2019
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